Raksti

EKONOMIKAS FINANSIALIZĀCIJA —
CĒLOŅI UN SEKAS
Raita Karnīte,
Dr. ekon.
Atslēgas vārdi: ekonomikas finansializācija, finanšu kapitālisms, tautsaimniecības augsme,
sabiedrības attīstība, ekonomiskās krīzes
Kopš 2011. g. vidus pasaulē ir kļuvis vēl nemierīgāk un nedrošāk kā globālās finanšu krīzes pirmajā posmā, kas sākās 2007. g. Ekspertu vērtējumos nostiprinās apziņa, ka globālā
finanšu krīze ne tikai nav pārvarēta, bet, tieši otrādi, pieņemas spēkā, pārejot no vienas
fāzes otrā. 2007. g. sākušos banku aizdevumu krīzi ir nomainījusi attīstīto valstu ārējo parādu krīze, kurai savukārt pa pēdām seko jauna banku aizdevumu krīze. Lai izvērtētu veikto
un veicamo darbību atbilstību vēlmei ierobežot globālo finanšu krīzi, ir jāsaprot tās cēloņi.
Meklējot krīzes cēloņus, rakstā pētīta ekonomikas finansializācijas būtība un ietekme uz
tautsaimniecību un sabiedrības attīstību.
Sākoties pasaules finanšu krīzei, vispirms
ASV un pēc tam arī Eiropas Savienības valstīs
vairāku lielu finanšu organizāciju glābšanas
vienīgā iespēja bija nacionalizācija un — ekonomiskās darbības uzturēšanai un sociālo
budžetu deficītu segšanai — valsts budžeta
līdzekļu vai starptautisko aizdevumu iepludināšana tautsaimniecībā1. Raksta sagatavošanas brīdī, četrus gadus pēc globālās finanšu
krīzes sākuma 2007. g., bija noprotams, ka
veiktie pasākumi krīzes pārvarēšanai nav attaisnojušies.
Tieši otrādi, 2011. g. vidū strauji pieņēmās spēkā valsts parādu krīze ASV un Eiropas Savienības valstīs, tai pa pēdām sekoja
jaunas grūtības banku sektorā, kad tām nācās norakstīt defolta priekšā stāvošo valstu
parādus. Pirmā krīzes viļņa beigu posmā daļa
ekonomikas pētnieku atzina, ka tautsaimniecības stimulēšanai paredzētie finansējumi
vai nu vispār nav nonākuši tautsaimniecībā
(kā tas bija Latvijā), vai arī to ietekme gandrīz nav jūtama (kā tas sākumā bija ASV).
Citi uzskatīja, ka papildu līdzekļu iepludināšana ekonomikā var palīdzēt īstermiņā,
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bet nav risinājums ilgtermiņā, un nākotnē
sagaidāma jauna krīze, kuras izraisīšanā un
spēkā būs arī 2007.–2009. g. finansējumu
devums. Sociāldemokrātisko ideju aizstāvji
runāja par kapitālisma galu. Valsts atbalsta
politikas īstenotāji pauda pārliecību, ka rezultāts ir atkarīgs no valsts atbalsta lieluma,
un pietiekami liels atbalsts agri vai vēlu spēs
novērst recesiju2 un pat atjaunot tautsaimniecības augsmi. 2011. g. otrajā pusē sākusies ASV ekonomikas augsme it kā apstiprināja šo pārliecību, tomēr patiesie augsmes
atjaunošanas iemesli bija daudz sarežģītāki.
Atziņu, ka nepieciešamas būtiskas sistēmiskas izmaiņas, pauda gan ekonomikas
pētnieki, gan starptautiski atzītu konsultāciju
uzņēmumu speciālisti. Tomēr jebkādi mēģinājumi ieviest sistēmiskas izmaiņas bija lemti
neveiksmei, un 2011. g. beigās arī Eiropas
Centrālā banka, kura līdz tam noliedza eiro
drukāšanu kā krīzes ierobežošanas līdzekli, piekāpās apstākļu spiedienam un uzsāka
plašu lētu aizdevumu programmu bankām.
Attīstītajā pasaulē, sevišķi Eiropas Savienības valstīs, izeju no krīzes redz ilgtspējīgas
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attīstības koncepcijas īstenošanā, taču nav
atrasta atbilde, kā šo saprātīgo piedāvājumu ieviest un kam tas būtu jādara. Nespēja
piedāvāt dzīvotspējīgus priekšlikumus krīzes
pārvarēšanai un prognozēt nākotni ir pārsteidzoša un iespējama tikai tad, ja krīzi izraisošie spēki ir nepārvarami vai neizprasti.

Kas ir ekonomikas
finansializācija?

Ekonomikas pētnieki ir vienoti pārliecībā,
ka 2007. g. sākušās pasaules finanšu krīzes
cēlonis ir ekonomikas finansializācija3. Ar
ekonomikas finansializāciju saprot tādu kapitālistiskās ekonomikas attīstību, kurā ar finansēm saistīta ekonomiskā darbība gūst pārsvaru pār pārējo ekonomiku, kas izpaužas tā,
ka pieaug finanšu motivācijas, finanšu tirgus,
finanšu ekonomiskajā darbībā iesaistīto personu un organizāciju loma4. Ar jēdzienu “ar
finansēm saistīta ekonomiskā darbība” saprot
četru tautsaimniecības sektoru kopumu, kurā
ietilpst finanšu starpniecība, apdrošināšana,
darījumi ar nekustamiem īpašumiem un komercpakalpojumi. Lai vienkāršotu izklāstu,
šī tautsaimniecības daļa turpmāk apzīmēta
ar jēdzienu “finanšu sektors”, atšķirībā no
jēdziena “finanšu starpniecība”, kas apzīmē
tikai finanšu institūciju darbību. Finanšu kapitālisms ir kapitālisma veids vai jēdziens,
ar kuru raksturo valsti, kurā finansializācija
ir sasniegusi tādu pakāpi, ka finanšu motivācija, finanšu tirgi, iesaistītās personas un
organizācijas ieņem noteicošo stāvokli.
Finanšu kapitālismu reizēm sauc arī
par finanšu ekonomiku, pretēji iepriekšējai
ekonomikas (nevis ekonomiskās) attīstības
stadijai — industriālajai ekonomikai, kuras
pamats bija ražošana. Jāpiezīmē, ka ekonomikas attīstības stadijai, kas it kā seko
industriālajai ekonomikai, veltīti dažādi apzīmējumi, atkarībā no iedomātā ekonomiskās
attīstības pamata. Viens no apzīmējumiem
ir “zināšanu ekonomika”, kuras pamats ir
zināšanu pielietojums un zināšanu noteicošā
loma tautsaimniecības attīstībā.

Finanšu ekonomika no iedomātajiem
industriālās ekonomikas aizstājējiem ir dabiskākais un tāpēc visvairāk iespējamais
neregulētas ekonomikas attīstības rezultāts,
tāpēc pēdējās desmitgadēs, kad finanšu sektora ierobežojumi ir arvien samazinājušies,
tās daļa pasaules tautsaimniecībā ir strauji pieaugusi. ES 15 valstīs finanšu sektora
daļa pievienotās vērtības izlaidē 30 gadu
laikā pieauga no apmēram 16% 1970. g.
līdz gandrīz 30% 2004. g. Finanšu sektorā
nostrādāto stundu īpatsvars kopējā nostrādāto stundu skaitā pieauga no apmēram 6%
1970. g. līdz 15% 2004. g. Starpība starp
ar finansēm saistītās ekonomiskās darbības
īpatsvaru nodarbinātībā un pievienotās vērtības izlaidē liecināja par augstu darba produktivitāti, kas bija un ir galvenais šādas darbības pievilcības iemesls. Zīmīgi, ka finanšu
starpniecības daļa šajā laikposmā ir bijusi
salīdzinoši nemainīga (4–5% no kopējās
pievienotās vērtības) un tikai pēc 2000. g.
nedaudz palielinājusies, arī strādājošo skaita kāpums finanšu starpniecības darbībās ir
mērens. Turpretī darba stundā radītās pievienotās vērtības apjoms līdz 2001. g. pat
nedaudz samazinājās, bet pēc tam strauji
pieauga. Finanšu sektorā radītā peļņas daļa
kopējā peļņā pieauga no 21% 1970. g.
līdz 36% 2005. g. (ASV no apmēram 14%
līdz pat tuvu 40%), un banku sektorā radītās peļņas daļa šajā laikposmā palielinājās
no 4 līdz 7%. Izsniegto kredītu apjoms īsā
laikā palielinājās gandrīz desmitkārtīgi, sevišķi jauno produktu — kredītu vērtspapīru
un pārapdrošināšanas jomā. ES 15 valstīs
mājsaimniecību aizņēmumi pieauga no 48%
no IKP 2000. g. līdz 60% no IKP 2005. g.,
uzņēmumu aizņēmumi pieauga no 60% no
IKP 1999. g. līdz 80% no IKP 2008. g., to
attiecība pret peļņu bija 300–400%.5 ASV
mājsaimniecībām izsniegto uz hipotekāro
kredītu bāzes radīto otrreizējo kredītu apjoms
palielinājās no 56 miljardiem USD 2000. g.
līdz 508 miljardiem USD mājokļu buma augstākajā punktā 2005. g. 6
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Rūpniecība, ieskaitot enerģiju 2008

Rūpniecība, ieskaitot enerģiju 2009

Uzņēmējdarbība un finanšu pakalpojumi 2008

Uzņēmējdarbība un finanšu pakalpojumi 2009

1. att. Finanšu sektora daļa valsts kopējā pievienotā vērtībā, %. Avots: CSP

ASV kopējais mājsaimniecību, uzņēmumu un finanšu sektora parādsaistību slogs
pieauga no 100% no iekšzemes kopprodukta
(IKP) 80. gadu sākumā līdz 300% no IKP
2007. g. Pēdējo desmit gadu laikā kreditēšanas likme gandrīz vienmēr bija tuvu nulles
atzīmei. 2005.–2007. g. finanšu uzņēmumu
peļņa procentuāli no IKP sasniedza augstāko līmeni vairāku desmitgažu laikā, turpretī
darba samaksas īpatsvars samazinājās. Akciju tirgus padomdevēji kļūdaini pieņēma, ka
šāda peļņas dinamika ir ilgtspējīga, un akciju
cenas vērtēja pēc uzņēmumu peļņas rādītājiem, tādējādi tās pārvērtējot.
Pēc Eirostat datiem ASV finanšu un komercdarbības sektors 2008. g. deva 30%
valsts kopējās pievienotās vērtības, Šveicē 23,3, Luksemburgā 49, Vācijā 29%
(1. att.). Attēlā valstis sarindotas pēc finanšu
un apdrošināšanas sektora īpatsvara kopējā
pievienotajā vērtībā. 2009. g. dažās valstīs,
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tostarp Latvijā, finanšu sektora daļa palielinājusies.

Kas rada ekonomikas
finansializāciju?

Finanšu kapitālisms nav jauna parādība.
Tas radās 19. gs. beigās kā industriālās revolūcijas pavadonis un ietekmēja ASV un attīstīto valstu ekonomisko politiku pirms Otrā
pasaules kara, kura izraisīšanā arī saskatāma tā ietekme. Pēc ASV prezidenta Franklina Ruzvelta (Franklin Delano Roosevelt,
1882–1945) ierosinātajām ekonomiskajām
reformām, kas pazīstamas ar apzīmējumu
“Jaunais kurss (The New Deal)”7, finanšu kapitālisma attīstība ASV pierima, taču pēc Otrā
pasaules kara Eiropas attīstītajās valstīs un
vēlāk arī ASV finanšu kapitālisms atjaunojās.
Tālaika teorētiķi (piem., Hjumens Mainskis
(Hyman Minsky, 1919–1996)) finanšu kapitālismu uzskatīja par modernā (industriālā)
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kapitālisma nosacījumu. Modernais kapitālisms un industriālā revolūcija prasīja dārgus
ilgtermiņa kapitālieguldījumus, kuru finansējumu varēja iegūt tikai finanšu tirgū. Apjomīgu finansējumu pieprasījums sekmēja finanšu darbības koncentrēšanos, sadarbību un
lielu finanšu sindikātu izveidošanos, iesūcot
finansēšanas sistēmā iespējami daudz brīvo
līdzekļu (tai skaitā vidusslānim piederošos).
Sīko uzkrājumu piesaistīšana sekmēja arvien
jaunu finanšu pakalpojumu rašanos.
Pēc industriālās revolūcijas rūpniecības
paplašināšana nespēja nodarbināt uzkrāto
finanšu kapitālu, un sākās tā patstāvīga dzīve. Par akciju pārdošanas mērķi kļuva nevis
līdzekļu piesaistīšana uzņēmuma pamatdarbībai, bet gan cenu starpības iegūšana.
Rudolfs Hilferdings (Rudolf Hilferding,
1877–1941) pagājušā gadsimta sākumā
konstatēja, ka kapitālisms ir iegājis jaunā
stadijā, ko raksturo sarežģītas finanšu savstarpējās attiecības un finanšu sektora noteicošā loma tautsaimniecībā. Arī Torstens Veblens (Thorstein Veblen, 1857–1929), Džons
Meinards Keinss (John Maynard Keynes,
1883–1946) un vēlāk Mainskis uzskatīja, ka
20. gs. sākumā ir sākusies jauna kapitālisma
stadija. Keinss par bīstamu uzskatīja spekulatīvās darbības pārsvaru pār uzņēmējdarbību, bet Veblens norādīja uz divām atšķirīgām
tieksmēm — industriālo un naudas, kas nonākušas pretrunā. Pasaules mēroga domātājs
sistēmisko krīžu jautājumos Mainskis brīdināja, ka finanšu “uzpūšanās”, kas sākās 20. gs.
70. gadu sākumā, var radīt strupceļu. Mainskis uzskatīja, ka finanšu kapitālisma stadija
ir pārgājusi “naudas vadītāju kapitālisma”
stadijā, savukārt L. Randals Vreijs (L. Randal
Wray), kuru uzskata par Mainska darba turpinātāju, atgriežas pie iepriekšējā nosaukuma,
dēvējot esošo kapitālisma stadiju par finanšu
kapitālismu.8
Briesmas slēpjas nevis finanšu kapitālisma vai finanšu ekonomikas pastāvēšanā, bet
gan tās darbības rezultātā radītajā nesaderībā starp finansēm un investīcijām. Citiem

vārdiem, bīstama ir situācija, kad finanses
kļūst par patstāvīgu tirdzniecības objektu un
tāpēc nepieciešams radīt arvien vairāk preču jeb finanšu. Saderība prasa, lai finanšu
darbība (arī finanšu tirdzniecība) kalpotu investīciju politikas īstenošanai, un investīciju
politika kalpotu uzņēmumu pamatdarbības
(ražošana, sabiedrības pieprasīti pakalpojumi) veikšanai. Tā kā naudas un īpašuma
tirdzniecība nodrošina ārkārtīgi ātru kapitāla
apriti, un, attīstoties informācijas un saziņas
tehnoloģijām, finanšu sektora infrastruktūrai
un finanšu produktiem, tā kļūst vēl ātrāka,
finanšu ekonomika nodrošina iesaistītajiem
kapitālistiem labu peļņu. Daži pētnieki šo
procesu sauc par kapitāla uzkrāšanas finansializēšanās procesu (terminu ieviesa Pauls
Svīzi (Paul Sweezy, 1910–2004)).9
Kapitālisma sistēmas bargākie kritiķi uzskata, ka ekonomikas finansializācijas cēlonis ir daudz pamatīgāks nekā nesaskaņa
starp finansēm un investīcijām. Krīzes rada
“reālās”10 ekonomikas stagnācija, kas raksturīga kapitālisma piesātinājuma fāzē. Kad
uzņēmumi ir sasnieguši pilnību un jauni kapitālieguldījumi vairs nenes peļņas pieaugumu,
uzņēmumu fondu atjaunošanai un tehniskai
modernizācijai pietiek ar amortizācijas līdzekļiem, un tam nav nepieciešams novirzīt brīvo
peļņu. Tā kā arī patēriņam tā nav vajadzīga,
kapitāla īpašnieki meklē vietu, kur to ieguldīt.
Daļu brīvo investīciju resursu savāc militārā
rūpniecība, bet, kapitālismam, demokrātijai
un valstu neatkarībai attīstoties, militārā rūpniecība nevar absorbēt visus brīvos investīciju
resursus. Tie ieplūst efektīvajā finanšu jomā,
radot burbuli pēc burbuļa.11
Kolumbijas universitātes profesore Saskija
Seisena (Saskia Sassen, 1949)12 uzskata, ka
ekonomikas finansializācija ir jauna kapitāla
primitīvās uzkrāšanas forma. Finanšu sektors
savam paplašinājumam iegūst finanses no
ne-finanšu sektora. Dabisks finanšu paplašināšanas avots ir pievienotā vērtība, ko rada
reālā, ražojošā ekonomika. Ja šis avots nav
pietiekams, finanses ir jāiegūst no kāda cita
7
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ne-finanšu sektora dalībnieka — uzņēmuma
vai personas. Visplašākie līdzekļi, ko varētu
iesaistīt kapitāla uzkrāšanā papildus ražošanā iegūtajai sadalītajai peļņai, ir algotā darbaspēka ieņēmumi. Lai iegūtu šos līdzekļus,
finanšu kapitālistiem ir jāizgudro arvien jauni
produkti un veidi, kā pierunāt plašu sabiedrības daļu iesaistīties kredītdarbībā. Lai piesaistītu iespējami plašāku sabiedrības daļu,
izgudrotas individuālā investora un citas koncepcijas. Attīstot jaunus finanšu produktus,
kas sevišķi strauji notika pēdējā desmitgadē,
pirmkārt, radās iespēja palielināt apritē iesaistīto finanšu daudzumu (organizējot vairākslāņu darījumus, piem., darījumus ar hipotekāro kredītu vērtspapīriem), un, otrkārt,
radās pārliecība, ka kredīta izsniedzējam nav
svarīgs kredīta liktenis, jo viņš kredīta saistības pēc izsniegšanas var pārdot citam un par
iegūto naudu izsniegt jaunu kredītu. Finanšu
un preču tirgus lielā atšķirība ir tā, ka preču tirgu regulē, no pieprasījuma puses, spēja
ražot un, no piedāvājuma puses, pirktspēja.
Finanšu tirgu no pieprasījuma puses regulē
gaidas, iedomātā aktīvu nākotnes vērtība, kurai, kā uzskata eksperti, nav ierobežojumu.
Arī no piedāvājuma puses mūsdienās, kad atcelti vairāki būtiski nosacījumi bankām, nav
ierobežojumu. Finanšu darbības brīvība un
šķietamais augšupejas bezgalīgums ir galvenais iemesls, kāpēc mūsdienās finanšu sfēras
iluzorā būtība ir dramatiski pieaugusi.
Seisena min skaitļus, ka globālā finanšu
aktīvu vērtība (no kuras lielākā daļa ir izsniegtie kredīti) 2008. g. septembrī bija 160
triljoni USD — 3,5 reizes lielāka kā globālais
iekšzemes kopprodukts, ASV pirms krīzes
(2007) tā bija 4,5 reizes lielāka kā iekšzemes kopprodukts, ES valstīs 3,56 reizes lielāks kā IKP. Finanšu aktīvu vērtība 2006. g.
72 valstīs pārsniedza IKP (1990. g. tikai 33
valstīs). Seisena uzskata, ka pat kapitālisma
ekonomikai nav nepieciešams šāds finanšu kapitāls, turklāt, pasaulei nav tik daudz
finanšu, lai spētu glābt finanšu sistēmu ar
vienkāršiem finanšu piešķīrumiem.
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Intervijā ar Vreiju13 atrodami skaitļi, ka
2007. g. finanšu aktīvu vērtība Japānā pārsniedza valsts IKP 5,5 reizes, eirozonā 6 reizes (visvairāk Īrijā — 9, Apvienotajā Karalistē
gandrīz 7, Francijā 6,5, Spānijā 5,5 reizes).
Āzijā vidējais skaitlis bija zemāks — apmēram četras reizes.

Ekonomikas finansializācijas
sekas

Hilferdings uzskatīja, ka finanšu kapitālismam, kāds tas veidojās 20. gs. sākumā, ir raksturīga finanšu koncentrācija, tiek
ierobežota brīvā konkurence, veidojas karteļi
un trasti, kas ierobežo brīvo konkurenci un
attīstību.
Andrevs Veits (Andrew Watt) un Bela
Gelgozi (Bela Galgoczy) Eiropas Arodbiedrību institūta izdotajā žurnālā Transfer14 rosina
diskusiju par finanšu kapitālisma izpausmēm
makroekonomikā un mikroekonomikā mūsdienās, globālās finanšu krīzes gaismā.
Makroekonomikā ekonomikas finansializācija sekmē finanšu sektora uzpūšanos;
jaunu produktu radīšanu šajā sektorā un darījumu sarežģīšanos, “sapīšanos” (darījumu
apdrošināšana, pārapdrošināšana, darījumu
vērtspapīru izlaišana (securitization), darījumi kā tirdzniecības objekts, īstermiņa un
ilgtermiņa darījumi vienā megadarījumā);
politiskā spiediena palielināšanos, pieprasot
finanšu sektora regulējumu samazināšanu;
kontroles un regulēšanas apgrūtinājumu un
iedzīvotāju ienākumu noslāņošanos sociālajā
jomā. 15 2008. g. vidū vairāk kā 60% no
ASV ķīlu zīmēm bija pārvērstas uz hipotekārā kredīta bāzes veidotos vērtspapīros, bet
to pārdošanā iegūtie ienākumi iepludināti
kredītu tirgū16. Tieši šis apstāklis (darījuma
vērtības ireālais raksturs) sagrāva uzņēmumu
bilances un noveda pie vērtspapīru tirgus sabrukuma.
ASV uzskatīja, ka darījumu pārvēršana
vērtspapīros un sekundārās operācijas ar
tiem nav bīstamas, jo darījumos iesaistīts
liels skaits sīku partneru, nevis daži finan-
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šu milži. Taču tieši šis pieņēmums izrādījās
kļūdains, jo, sistēmai sadrumstalojoties un
darījumiem pārklājoties, tā kļuva nenovērtējama un nekontrolējama. Uztraukums par
galveno vērtspapīru likteni pārvietojās arī uz
atvasināto vērtspapīru segmentiem, ietekmes
zona paplašinājās gan finanšu darījumu, gan
iesaistīto organizāciju ziņā.
Finansializācijas ietekmē pastiprinās
iedzīvotāju ienākumu noslāņošanās, iezīmējot principiāli jaunu saistību starp darbu un
kapitālu. Ražojošā, vai industriālā ekonomikā, kapitālistam ir vajadzīgi darbinieki, kas
ražo. Kapitāls nevar gūt labumu bez darba,
tāpēc kapitāla īpašniekam — kapitālistam —
ir jādalās guvumā ar darba īpašnieku —
strādnieku. Rūpniecībā peļņas norma ir tuva
vidējai tautsaimniecībā vai zemāka, tāpēc
grūti panākt labumu sadali būtiski par labu
kapitāla īpašniekiem (jo darba algas tad būtu
zemākas kā vidēji tautsaimniecībā, darbinieki protestētu vai pamestu darba devēju). Finanšu ekonomikā kapitālists gūst labumu no
tirdzniecības un cenu starpības, kuras radīšanā liels darba ieguldījums nav vajadzīgs. Turklāt finanšu sektorā darba ražīgums ir gandrīz
divkārt augstāks kā vidēji tautsaimniecībā.
Tāpēc kapitāla īpašnieks finanšu sektorā var
pievākt sev lielāku ieguvumu daļu pat tad,
ja darbinieku algas ir augstākas kā vidēji
tautsaimniecībā, darbinieku uzticība nav apdraudēta un vēl taisnīgākai ieguvuma sadalei
starp darbu un kapitālu nav ne ekonomiska,
ne morāla pamata.
Branko Milanovičs (Branko Milanovic) secina, ka pēdējā ceturtdaļgadsimtā ienākumu
nevienlīdzība ir pieaugusi, nevis samazinājusies, kā bija sagaidāms pēc veiktajiem labklājības izlīdzināšanas pasākumiem. Viens
procents pasaules bagātāko cilvēku saņem
13,8% no kopējā ieņēmuma, kamēr 20%
pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju — tikai
1,27%.17 Milanovičs pierāda, ka nevienlīdzība ir pieaugusi ne tikai starp bagātajiem un
nabagajiem katrā valstī, bet arī starp valstīm.
Pasaules mērogā Džini18 koeficients ir sama-

zinājies no apmēram 70% 2000. g. līdz apmēram 67% 2010. g. ASV Džini koeficients
ir pieaudzis no 35 līdz 40, Lielbritānijā — no
30 līdz 37 Džini punktiem. Zviedrijā Džini koeficients nedaudz pārsniedz 25 Džini
punktus un laikposmā 2000.–2005. g. tas
ir nedaudz samazinājies. Raksta autors pieņem, ka ienākumu atšķirības starp valstīm
pēdējos gados varētu samazināties, jo krīzes
ietekmē attīstītajās valstīs augsme ir pierimusi, turpretī attīstības valstīs tā turpinās. Autora pieņēmums ir nosacīts, jo attīstības valstīs
gūtais ienākums nereti nepieder šo valstu
iedzīvotājiem. Ķīnā, kur augsmes rādītāji pēdējos gados ir bijuši augsti, Džini koeficients
ir pieaudzis no vispārīgas nabadzības, kur
ienākumu nevienlīdzība, piem., 1980. g.
bija mazāk kā 30 punkti, līdz 45 punktiem
2010. g. Milanovičs atsaucas uz ekonomistiem, kuri uzskata, ka ienākumu nevienlīdzības kāpumu rada kvalificēta darbaspēka nepietiekamība attīstītajās valstīs, bet uzskata,
ka tas neizskaidro visu ienākumu atšķirības
palielinājumu. Viens no viņa skaidrojumiem
ir bagāto vēlētāju ietekmes palielināšanās, citiem vārdiem, pāreja no modeļa “viena persona, viena balss” uz modeli “viens dolārs, viena balss”. Ekonomikas finansializācija sekmē
šāda modeļa nostiprināšanos.
Mikroekonomikā ekonomikas finansializācijas iezīme ir bieža uzņēmumu īpašnieku
maiņa, jo kapitāla tirgus ir aktīva investīciju
vieta. Ja uzņēmums nokļūst finanšu uzņēmuma (private equity company) īpašumā,
tad raksturīgi, ka īpašniekiem zūd interese
par uzņēmuma pamatdarbību. Finanšu kapitālists (vai uzņēmums) pērk uzņēmumu, lai
pārdotu, un darbina to, lai iegūtu augstāku
pārdošanas cenu, nevis tā pamatdarbības rezultātus.
Veits un Gelgozi atsaucas uz vācu sociologu Paulu Vindolfu (Paul Windolf, 1946),20
kurš nošķir kapitālisma attīstības posmus
atkarībā no īpašnieka attieksmes pret uzņēmumu. Kapitālisms ir pārveidojies no vadītāja kapitālisma (vadītājs ir kapitāla īpašnieks,
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3. att. Ziemeļvalstu uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu īpatsvara dinamika kopējā
pievienotā vērtībā. Avots: CSP
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un uzņēmums darbojas un gūst peļņu no
pamatdarbības viņa labā) uz ģimenes kapitālismu (uzņēmums darbojas un gūst peļņu
no pamatdarbības īpašnieka/u ģimenes labā)
un, mūsdienās, uz finanšu tirgus kapitālismu,
kad peļņa tiek gūta no uzņēmuma pirkšanas
un pārdošanas cenu starpības finanšu kapitālista labā. Finanšu kapitālistu uzņēmuma
pamatdarbība, struktūra un attīstība interesē
tiktāl, ciktāl tā ietekmē uzņēmuma pārdošanas cenu paredzētajā pārdošanas brīdī —
parasti trīs vai četrus gadus pēc uzņēmuma
iegādes. Līdzīgi uzņēmuma pārstrukturēšanas mērķis ir augstāka pārdošanas cena,
nevis pamatdarbība. Ja uzņēmuma sadalīšana un pārdošana pa daļām, vai, tieši otrādi,
vairāku uzņēmumu apvienošana paaugstinās
pārdošanas cenu, finanšu kapitālists veiks šīs
darbības pat tad, ja tas traucēs pamatdarbībai (parasti ilgtermiņā, jo īstermiņa traucēkļi
var atspoguļoties cenā). Veits un Gelgozi uzskata, ka šī finanšu kapitālisma iezīme būtiski ietekmē uzņēmumu ilgtspēju, un līdz ar to
arī ekonomikas ilgtspēju.
Papildus šim apstāklim, ilgtspēju ietekmē
arī tas, ka finanšu kapitālismā bankas atturas no ilgtermiņa ieguldījumiem un “reālās”
ekonomikas finansēšanas, dodot priekšroku
nozarēm ar ātru kapitāla apriti.
Var secināt, ka, ja finanšu kapitālisms
valstī dominē, tautsaimniecības struktūra tiek
pakļauta finanšu kapitāla “gaumei”, ko nosaka
kapitāla tirgus pieprasījums, nevis saprātīgam
ilgtspējīgas attīstības mērķim. Veits un Gelgozi pierāda, ka ilūzija, ka finanšu kapitālistu
interesē arī uzņēmuma ilgtspējīga attīstība, jo
ilgtspējīgas attīstības iespējas nosaka tā cenu,
mūsdienās ir maldīga. Pirmkārt, pirkšanas–
pārdošanas darījumi notiek ātri, un uzņēmumus pārdod tūlīt pēc pārstrukturēšanas, kad
pārstrukturēšanas rezultāti vēl nav redzami.
Katrs nākamais pircējs dara to pašu cerībā
iegūt peļņu no uzņēmumu cenu starpības, nevis darbības. Otrkārt, straujais tehnoloģiskais
progress vispār apgrūtina uzņēmumu nākotnes perspektīvu noteikšanas iespējas.

Situācijas draudīgums slēpjas apstāklī,
ka finanšu kapitāla īpatsvars uzņēmumu īpašumstruktūrā strauji pieaug. Veits un Gelgozi,
atsaucoties uz Vindolfa pētījumu, parāda, ka
1965. g. tikai 10,5% no biržās kotēto uzņēmumu īpašuma piederēja investīciju fondiem,
turpretī 2005. g. tiem piederēja 66,1% uzņēmumu pamatkapitāla. Vācijas 30 lielākajos
komersantos investīciju fondu daļa īpašumstruktūrā 2007. g. bija 76%, un 54% no tā
piederēja ārvalstu investīciju fondiem21.
Izveidojusies nestabilitāte tautsaimniecības reālajā sektorā rada nestabilitāti un
neprognozējamību visā tautsaimniecībā, sašaurina drošu investīciju izvietošanas vietu
pieejamību un attur kapitālistus no investīcijām ar ilgtermiņa atdevi, piem., rūpniecībā.
Brīvo finanšu kļūst vēl vairāk, un finanšu sektors pamazām izspiež rūpniecību. Šo sakarību
var ievērot 1. att. Vēl skaidrāk rūpniecības
aizvietošanas process izsekojams 2. att. un
3. att., kur redzami rūpniecības un uzņēmējdarbības un finanšu sektora īpatsvari kopējā pievienotā vērtībā un to dinamika Ziemeļvalstīs.
Attēlos redzams, ka sevišķi strauji rūpniecības izspiešana notikusi bijušajās sociālistiskajās valstīs.
Raksturīga finansializācijas iezīme ir
banku vai to radīto atvasināto organizāciju
iesaistīšanās uz finanšu spekulācijām balstītās ekonomiskās darbībās, piem., nekustamā īpašuma tirgū, palielinot ar nekustamā
īpašuma tirgu saistīto organizāciju loku un
vairojot spekulatīvās darbības mājokļu tirgū.
Banku balstītas organizācijas ir lieli tirgus dalībnieki un ietekmē tirgu. Ar viegli pieejamas
naudas palīdzību tās ātri uzpumpē cenas,
bet, pārkāpjot saprātīgas cenas robežas, ātri
atbrīvojas no nekustamiem īpašumiem lielā
apjomā, tādējādi izraisot strauju cenu deflāciju. Sākoties cenu deflācijai, šīs organizācijas,
ar tām saistītās bankas un citas ar nekustamā
īpašuma tirdzniecību saistītas organizācijas
cieš zaudējumus. Banku rīcībā esošie kredītu resursi samazinās, krītošās cenas mudina
kredīta ņēmējus nogaidīt vēl zemākas cenas,
11
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un iestājas visaptveroša finanšu krīze. Džovani Dell’Eraicija (Giovanni Dell’Ariccia) min
piemēru — pretēji 2007. g. krīzei, 2001. g.
informācijas tehnoloģiju krīze, kura skāra
tikai daļu tautsaimniecības un kurā bankas
nebija iesaistītas, beidzās ātri un viegli22.
Ap 2007. g., kad nekustamā īpašuma
tirgus kļuva pārāk riskants, attīstītajās valstīs
uzplauka jaunas finanšu kapitāla darbības jomas — piem., augsto tehnoloģiju uzņēmumu
un interneta uzņēmumu ražošana pārdošanai. Tam sekoja ieguldījumi parādu apsaimniekošanas un garantiju fondos, naftas un
dārgmetālu iegādei un, visbeidzot, valdību
vērtspapīros. Visās jomās, kur sākas spekulatīvās darbības, auga cenas, izņemot valdības
vērtspapīrus, kur augsts pieprasījums ļāva
“drošākām” valstīm (Vācija, ASV, Norvēģija,
Dānija) uzturēt zemas cenas.
Attīstoties finanšu infrastruktūrai, īpašummaiņas process paātrinās un īpašumtiesību ģeogrāfiskais areāls paplašinās. Tā
rezultātā pasliktinās uzraudzības un kontroles iespējas un lēmumu pieņemšana globalizējas. Problēmas, kas agrāk bija uzņēmumu
kompetencē, kļūst globālas, to risināšanā
iejaucas pārnacionālās organizācijas, palielinās regulētās ekonomikas daļa, tautsaimniecības vadība globalizējas, un valstu īpašās nacionālās konkurētspējas priekšrocības
kļūst arvien nenozīmīgākas. Lai nostiprinātu
pārnacionālo organizāciju ietekmi, tiek veicināta nacionālo valstu vadību tehnokratizācija, apdraudot patiesu demokrātiju.
Gan Fosters, gan Sassena, tāpat kā Rudolfs Hilferdings 20. gs. sākumā pamato, ka
ekonomikas finansializācija sekmē kapitāla
koncentrēšanos un monopolizēšanos, un tai
sekojošu varas centralizēšanos politisku un
ekonomisku motīvu ietekmē. Džeimss Gelbreits (James K. Galbraith), sintezējot Veblena plēsoņas jēdzienu un Džona Keneta
Gelbreita (John Kenneth Galbrait, “New Industrial State”) jaunās industriālās valsts jēdzienus23, izveido jaunu jēdzienu un finanšu
ekonomiku nosauc par plēsoņu valsti — val12

sti, kurā plēsoņas pārņem valsts aparātu, lai
sekmētu sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu,
izveidojot augstu plutokrātiju, kas strādā viņu
interesēs24.
Teorētiski mazāk pētīts jautājums par
ekonomikas finansializācijas aptvērumu. Tāpat kā kapitāla plūsmas neskar visas valstis
vienādi un tām ir dažāda ietekme, arī ekonomikas finansializācijas būtība un izpausmes
nav visās valstīs vienādas. Finansializācijas
aptvērumu veido divas valstu grupas — valstis, kas finansializāciju rada, un valstis, kurās tā tiek īstenota. Bez šīm valstīm ir tādas,
kuras finansializācija neskar nemaz.
Pētnieki nav vienoti vērtējumā par ekonomikas finansializācijas un ekonomiskās attīstības cēloņsakarību. Daži uzskata, ka pārmērīgas finansializācijas ietekmē pasliktinās gan
ekonomikas augsme, gan attīstība, citi domā,
ka ekonomikas finansializācija ir ekonomiskās attīstības vājuma sekas25 un finansializācijai nav tikai kaitīga ietekme. Saras Jānas
(Sarwat Jahan) un Breda Makdonalda (Brad
McDonald) publikācijā26 pausts uzskats, ka
ekonomiskā attīstība un finanšu attīstība
viena otru pastiprina, palielina ekonomisko
augsmi un sekmē nevienlīdzības samazināšanos. Longs un Ramirezs27 atzīmē, ka tie,
kuri ASV uzstājās pret finanšu kapitālismu
pirms Jaunā kursa ieviešanas, nav ņēmuši
vērā, ka ciešas saites starp banku finanšu
starpniecības un investīciju darbību varētu
sekmēt efektīvāku komersantu brīvo līdzekļu
izmantošanu un atvieglot finanšu piesaisti,
taču šis uzskats pausts pirms 2007. g. finanšu krīzes. Autori uzskatīja, ka ASV virzība uz
finanšu kapitālismu ir pārāk piesardzīga, taču
vēlāk izrādījās, ka tieši ASV ekonomikas augstā finansializācijas pakāpe, ko radīja finanšu darbības liberalizācija, kļuva par līdz šim
dramatiskākās pasaules finanšu krīzes cēloni.
Problēmu rada nevis finanšu un komercdarbības daļa kopējā pievienotā vērtībā, bet
tās dinamika — strauja izplešanās un finansializētās ekonomikas riska nenovērtēšana
(2. un 3. att.) Piem., Vācijā finansializācijas
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pakāpe ir augsta, bet tā tas ir ilgstoši, un
tās radīto nestabilitātes risku mazina augsts
rūpniecības īpatsvars tautsaimniecībā. Krīzi
pirmās sajuta valstis, kurās uzņēmējdarbības
un finanšu pakalpojumu daļa strauji auga,
piem., Īslande un Latvija.
Straujš ārējā finansējuma pieplūdums
uzlabo augsmes un ienākumu rādītājus, bet
arī palielina sociālās izmaksas. Valsts budžeta krīžu iemesls parasti ir nesaderība starp
finansializētās ekonomikas radīto īslaicīgo
ekonomikas augsmi un tās ilglaicīgo sociālo
saistību pieaugumu.
Diskusijā par ekonomikas finansializācijas ietekmi uz tautsaimniecības attīstības cikliskumu galvenais jautājums ir — vai finanšu
ekonomikai raksturīgo biežo krīžu cēlonis ir
endogēns vai eksogēns.

Ekonomikas finansializācija
un krīzes

Mainskis 20. gs. sākumā paredzēja un
piecdesmit gadus uzturēja domu, ka finanšu
kapitālisms, vai naudas vadītāju kapitālisms,
kā viņš to sauca, ir un būs krīžu cēlonis. Viņš
balstīja savu apgalvojumu divu apstākļu esamībā. Pirmais nosaka, ka finanšu ekonomikā
pastāv divi finansēšanas režīmi — viens, kurš
kalpo stabilitātei un attīstībai, un otrs, kurš
rada nestabilitāti. Otrs nosaka, ka, Mainska vārdiem, “stabilitāte destabilizē”, citiem
vārdiem, ka endogēnie procesi parasti padara
stabilu sistēmu par nestabilu. Viņš uzskatīja,
ka modernā kapitālisma ekonomikā spēcīgāki
ir spēki, kas noved pie neierobežota spekulatīvā uzplaukuma, kam dabiski seko eksplozija. Vreijs uzsver, ka finanšu kapitālisma
tieksme uz krīzēm rodas tāpēc, ka tās pamats
ir daudzlīmeņu finanšu mehānismi, kas tiecas iegūt peļņas maksimumus pašu izveidotā
vidē, kura sistemātiski neievēro risku esamību — vēl vairāk, finanšu tirgus pats sistemātiski rada papildu riskus, tādējādi izstumjot
no tā piesardzīgos.28
Starptautiskā valūtas fonda galvenais
ekonomists Olivers Blenčards (Olivier Jean

Blanchard, 1948) 2007. g. krīzes cēloņus
apkopo četrās cēloņu grupās29:
1) bankas radīja, pirka un pārdeva aktīvus, kuru riskantums bija novērtēts par zemu;
2) darījumu pārvēršana vērtspapīros noveda pie sarežģītas un grūti novērtējamas
uzņēmumu bilances situācijas un to tirgus
vērtības zuduma;
3) darījumu pārvēršana vērtspapīros un
to globalizēšanās noveda pie lielākas finanšu
institūciju savstarpējās saistības;
4) finanšu sistēmā palielinājās aizņemtās
naudas attiecība pret pašu kapitāliem, radot
augstu kapitāla atdevi, bet arī augstu risku.
Džeimss Bredfords de Longs (James Bradford de Long, 1960) un Karloss Ramirezs
(Carlos D. Ramirez, 1946–1999)30 1996. g.
veiktajā pētījumā pierāda, ka finanšu jomas
svārstīgums ASV ir parādījies jau 19. gs.
beigās. Finanšu darbība koncentrējās dažu
spēcīgāko banku rokās, un tās pakļāva ne
tikai citas finanšu organizācijas, bet arī reālās ekonomikas organizācijas, kurām sniedza
pakalpojumus. Izveidotā finanšu kapitālisma
sistēma, kā to sauca, kļuva nozīmīga gan
ekonomiski, gan politiski. Agrīnie progresīvā
domāšanas virziena pārstāvji ASV uzskatīja,
ka finanšu un varas koncentrācija finansistu
rokās ir biežo krīžu cēlonis. Ar to skaidroja
ilglaicīgo cenu kritumu pirms 1896. g., Ziemeļu vērtspapīru paniku 1904. g., 1907. g.
paniku. 30. gadu neoprogresīvās domas pārstāvji 1929. g. krīzes un 1930.–1932. g.
banku likvidācijas vilnī vainoja ne tik daudz finanšu un varas koncentrāciju, kā augsto konkurenci finanšu sektorā, kas spieda bankas
uzņemties augstu risku, lai noturētos tirgū,
banku finanšu starpniecības un investīciju
darbības sasaisti un komerciālo banku iesaistīšanos finanšu spekulācijās. Lai to novērstu,
ASV sākās Jaunā kursa reformas. Tās ietvēra
vairākas ekonomiskās programmas, kuras
Rūzvelts ieviesa ASV laikposmā no 1933.
līdz 1936. g., lai pārvarētu Lielo depresiju.
Programmas ietvēra pasākumus trīs virzienos: bezdarba un nabadzības ierobežošana,
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tautsaimniecības atlabšana un finanšu sistēmas reformas, lai novērstu jaunu depresiju. Programmu kulminācija bija Glasa-Stīgala likums (Glass-Steagal Act, pieņemts
1922. g., nosaukumu ieguvis no tā iniciatora
senatora Kartera Glasa (Carter Glass) vārda),
ar kuru institucionāli nodalīja banku finanšu
starpniecības un investīciju darbību. Līdzīgu
pieeju 2011. g. mēģināja īstenot Eiropas
Komisija, pastiprinot Bāzeles kritērijus, taču
vēlamo banku darbības virzienu nošķirtību
nepanāca.
Ekonomikas finansializācijas izraisīto
krīžu sarakstu var turpināt — nekustamā
īpašuma investīciju trastu problēmas 70. g.
sākumā, mazattīstīto valstu parādi, komerciālā nekustamā īpašuma, augsta riska
obligāciju (junk bond) un individuālo krājaizdevu institūciju (thrift) krīzes ASV (ar
sekām citās valstīs) 80. un 90. gados, Ņujorkas kapitāla tirgus satricinājumi 1987. g.,
ilgtermiņa garantiju fondu (the hedge fund
Long Term Capital Management) krīze, Krievijas defolts un Āzijas parādu krīzes 90.
gadu beigās, un pēdējā — 2007. g. vidū
sākusies globālā finanšu krīze, kuru Starptautiskā Valūtas fonda analītiskais žurnāls
Finance&Development nosaucis par globālo
sinhronizēto recesiju. Kopš 1980. g. ir bijuši pieci valstu maksātnespējas gadījumi.
Kose, Lungani un Terrones (M. Ayhan Kose,
Prakash Loungani, Marco.E. Terrones)31 norāda, ka pēc Otrā pasaules kara ir notikušas
četras globālās recesijas — 1975., 1982.,
1991. un 2009. g. Pēdējā no tām ir vissmagākā, jo šīs recesijas laikā pirmo reizi globālā IKP kopapjoms ir samazinājies (negatīvs globālā IKP pieaugums PPP izteiksmē).
Iepriekšējos globālās recesijas gadījumos
palēninājās globālā IKP apjoma pieaugums,
bet tas nebija negatīvs (PPP izteiksmē), jo
recesija nenotika vienlaicīgi visās valstīs. Autori atzīmē, ka nepastāv saskaņota globālās
recesijas definīcija — viņi pieņem, ka globālā
recesija ir pasaules reālā iekšzemes kopprodukta samazināšanās, ko pavada plaša cita
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veida globālās ekonomikas darbības samazināšanās.
2009. g. recesija atšķiras no iepriekšējām
ar to, ka visi globālās attīstības rādītāji —
IKP uz vienu iedzīvotāju, rūpniecības izlaide,
tirdzniecība, kapitāla plūsmas, naftas patēriņš un bezdarbs ir vērsti attīstībai pretējā virzienā un lejupslīdes apmērs ir lielāks.
Autori īpaši atzīmē starptautiskās tirdzniecības apjomu un kapitāla plūsmu samazināšanos. Pēc autoru aprēķiniem, 2009. g.
recesijas laikā rūpniecības izlaide ir samazinājusies par 6,23%, bet ārējās tirdzniecības
apjoms par 11,75%. 1991. g. recesijā rūpniecības izlaide samazinājās tikai par 0,09%,
bet ārējās tirdzniecības apjoms pat pieauga
par 4,01%. Tas norāda, ka lielās industriālās
ķēdes un starptautiskā apakšuzņēmumu darbība ir traucēta vai pilnībā pārtraukta. Autori apgalvo, ka rūpniecības globalizācija un
starptautiskās ražošanas ķēdes, kas pēdējo
20 gadu laikā bijušas globālās ekonomikas
attīstības dzinējspēks, ir galvenais iemesls
pārrobežu tirdzniecības sarukšanai. Saliekot
kopā 1.– 3. attēlu informāciju un krīzes visvairāk skarto valstu sarakstu, var izsekot, ka
pasaules finanšu krīze vissmagāk skārusi valstis, kurās rūpniecības daļa tautsaimniecībā
ir maza un atkarīga no ārējiem pasūtījumiem,
tostarp arī Latviju.
Novērots, ka globālo recesiju sinhronizācijas pakāpe (vienlaicīgi recesijā esošo valstu
skaits) katrā nākošajā recesijā palielinās. Recesija parasti sākas attīstītās valstīs, un katrā
nākošajā reizē tām pievienojas lielāks attīstības valstu skaits. Pēdējai recesijai raksturīgi,
ka sākumā bija iesaistītas tikai dažas valstis,
un tad lavīnveidā tai pievienojās citas valstis.
2009. g. recesijā vienlaicīgi bija iesaistītas
visas attīstītās valstis un apmēram puse attīstības valstu32.
Krīzes sākumposmā, kad tās spēks un
cēloņi bija kļūdaini novērtēti, uzskatīja, ka
valstis, kas bija atbrīvojušās no režīma un
pievienojušās brīvajam tirgum vai kurās
bija sākusies ekonomikas augsme (dēvētas
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par jauniem tirgiem), no krīzes ir cietušas
smagāk nekā stabilās tirgus ekonomikas.
To skaidroja tā, ka jaunajos tirgos veidojās
augsmes burbuļi uz eksporta paplašināšanas
bāzes, radot pieprasījuma un cenu kāpumu
izejvielu tirgos. Starptautiskā valūtas fonda
eksperti uzstāja, ka krīzes cēlonis jaunajos
tirgos ir tas, ka augsmi nodrošināja eksports,
nevis iekšējais pieprasījums, kas ir stabilāks
augsmes dzinējspēks. Piem., 2006. g. Ķīnā
iekšējais patēriņš veidoja 36, bet ASV 71%
no IKP. Tādējādi jaunajos tirgos palielinājās
atkarība no ārējiem tirgiem.
Līdz šim krīzes patiesais cēlonis jaunajos
tirgos nav pietiekami skaidrots. Tas ir, no vienas puses, finanšu plūsmu palielināšanās no
finansializētajām ekonomikām uz jaunajiem
tirgiem, un, no otras puses, fiansializācijas
radītā “reālās” ekonomikas uzplaukuma izplatīšanās jaunajos tirgos, kur bija pieejams
lēts darbaspēks. Krīzi veicināja arī attīstīto
valstu orientācija uz augstvērtīgu pakalpojumu attīstību jaunajos tirgos. Āzijas valstu
uzplaukumu un finanšu krīzi 90. gadu vidū
sekmēja attīstīto valstu finanšu plūsmas. Līdzīgi, pēc Īrijas iestāšanās Eiropas savienībā
1973. g., valstij kļuva pieejami ES Struktūrfondu līdzekļi, kurus izmantoja tautsaimniecības pārstrukturizācijai, tostarp, spēcīgas
finanšu industrijas izveidošanai.
1987. g. izveidotajā Dublinas finanšu
centrā bija izvietotas filiāles pusei no pasaules 50 lielāko banku un 20 lielāko apdrošināšanas kompāniju33. Finanšu aktīvu attiecība pret IKP 2004. g. Īrijā bija 491%, citos
jaunajos tirgos34 91, ASV 72,4, vidēji ES
valstīs — 227%35.
Plaša finanšu invāzija, kas skāra arī Latviju, sākās 2003. g. otrajā pusē, kad kļuva
zināmas valstis, kuras kļūs par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Bankas pastiprināja
darbību tukšos tirgos, audzējot reālos un
virtuālos finanšu aktīvus un gūstot augstāku peļņu no aktīvu vienības, kā darbojoties
mājas valstī. Latvijā laikposmā no 2003. līdz
2008. g. banku aktīvi pieauga 4,1 reizes36.

Finansializācijas radītā resursu pārpilnība attīstītajās valstīs sekmēja “reālās” ekonomikas
paplašināšanos ar nekustamā īpašuma tirgu
un iekšējo patēriņu saistītajās nozarēs, izejvielu un starpproduktu eksportu no jaunajām
valstīm. Pēkšņais finanšu pieplūdums sekmēja iekšējo patēriņu un ar to saistīto ražošanu arī jaunajās valstīs, palielinājās iespējas
iekļauties attīstīto valstu pasūtījumu izpildē.
Auga gan eksports, gan imports, bet pēdējais
auga straujāk, tāpēc palielinājās jauno tirgu
ekonomiskā atkarība. Nav pārsteigums, ka
ārējo finanšu plūsmu samazināšanās, kam
nebija radīts kompensācijas mehānisms, radīja jaunajos tirgos krīzi.
Valstu savstarpējā saistība, kas radās globālo finanšu plūsmu rezultātā, neapšaubāmi
ietekmēja 2008. g. sākušās krīzes mērogu,
tomēr jēdziens “globālā finanšu krīze” ir pārspīlēts. Finanšu krīze radās attīstītajās tirgus
ekonomikās un skāra ar tām saistītās valstis,
bet ne visas valstis. Var teikt, ka attīstītās tirgus ekonomikas, glābjoties no finanšu pārprodukcijas sekām (tostarp, inflācijas un darba
spēka izmaksu kāpuma), eksportēja problēmu uz jaunajiem tirgiem, ciktāl tas bija iespējams. Vieglākais eksporta mērķis bija jaunās
Eiropas Savienības dalībvalstis, kur problēmu
eksportu atviegloja kopīga likumdošana, kas
ieviesta asimetriskā vidē. Iepriekšējā problēmu nopludināšanas zona — Āzijas valstis,
izrādījās neatsaucīgas un mērķa īstenošanai
nebija izmantojamas. Šādu viedokli 2009. g.
septembrī Starptautiskajā biznesa līderu foruma ietvaros notikušajā konferencē “Korporatīvā sociālā atbildība, pieklājīgs darbs
un cilvēktiesības” publiski paudusi Brigita
Forstniga-Errata: “[..] Krīze vissmagāk skārusi jaunattīstības valstis. Mēs eksportējam
problēmu.”37
Saprotot krīzes cēloņus, nav jābrīnās, kāpēc sākās krīzes otrais vilnis un kāpēc tas sākās stabilajās tirgus ekonomikās Ziemeļamerikā un Eiropā. Glābjot bankas, attīstīto valstu
valdības bija spiestas aizņemties. Kad aizņēmumi sasniedza apmērus, kas aizdevējiem
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kļuva bīstami, sāka paaugstināties valsts
parādzīmju likmes un aizņemšanās kļuva
tik dārga, ka parāda izmaksas sāka ietekmēt valsts sociāli ekonomisko attīstību. Par
maksimālu ekonomiski attaisnotu valsts aizdevuma likmi uzskata 7% likmi desmit gadu
valsts aizņēmumu obligācijām. Sasniedzot
šādu aizņēmumu obligāciju pārdošanas likmi, Īrijai pirmajai no attīstītajām Eiropas
valstīm nācās lūgt starptautisko aizdevēju palīdzību, jo finanšu tirgus piedāvājums kļuva
ekonomiski neiespējams. Otra krīzē nonāca
Portugāle, tai sekoja Grieķija. 2011. g. beigās 7% robeža tika pārsniegta arī Itālijas un
Grieķijas valsts parādzīmju izsolēs.
Eiropas Savienības valstīs pieļaujamo
valdības aizņēmuma kopējo apjomu nosaka
Māstrihtas kritēriji — 60% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Vairākās Eiropas
Savienības valstīs šī robeža, tāpat kā kritērijos noteiktā valdības parāda norma, ir pārkāpta, un tikai šis apstāklis ļauj izvairīties no
nespējas pildīt saistības pret saviem iedzīvotājiem. 2012. g. 13. janvārī divās no eirozonas valstīm valdības parāda attiecība pret
IKP pārsniedza 100% , vēl piecās valstīs tā
pārsniedza 80%, un vēl piecās — 60%. No
17 eirozonas valstīm 60% norma bija ievērota tikai piecās valstīs — Igaunijā, Somijā,
Luksemburgā, Slovākijā un Slovēnijā. Vācijā valdības parāds līdzinājās 83,2 no IKP,
Francijā — 82,3%.38

Nobeigums

Finanšu kapitālisma radītās attīstības (vai
drīzāk — neattīstības) problēmas un valdības
vai pārnacinālo organizāciju lomas palielināšanos pierāda arī citi pētījumi. To rezultātu
ietekmē, sevišķi pēdējo divu gadu laikā un
sevišķi sociāldemokrātiskās idejas atbalstošie
avoti uztur pārliecību, ka kapitālistiskā sistēma sevi ir izsmēlusi un tai jāizzūd pašai no
sevis. Lorencs Summers (Lawrence H. Summers), Šarla Eliota Universitātes profesors un
bijušais ASV valsts kases sekretārs, atsaucas
uz ASV iedzīvotāju aptauju, kurā tikai 50%
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atbildētāju kapitālismu vērtējuši atzinīgi, turpretī 40% to nav darījuši. Nepatika pret kapitālismu ir sevišķi liela 18–29 gadus vecu
jauniešu vidū starp Āfrikas izcelsmes amerikāņiem un tiem, kuru ienākumi ir mazāki par
30 tūkstošiem USD gadā, un cilvēkiem, kuri
sevi dēvē par Demokrātiem.39
Kritiķi nesaka, kam būtu jānāk kapitālisma vietā, bet var saprast, ka tas varētu būt
sociālisms, piebilstot, ka “īstajam” sociālismam ir maz kopēja ar mums pazīstamo un
netīkamo padomju sociālisma modeli. Īstais
sociālisms ir tāda sabiedriskā iekārta, kurā
tiek ievērotas ne tikai kapitālistu, bet arī darbinieku intereses, kurā notiek taisnīga (atbilstoši ieguldījumam) labumu sadale starp
kapitālu un darbu, kas iespējama, palielinot
valsts regulējošo lomu un, iespējams, valsts
īpašuma daļu.
Attīstītajā pasaulē valda uzskats, ka izeja ir meklējama valsts regulējošās lomas
palielināšanā. Valstij ir jāspēj uzraudzīt finanšu kapitāla darbību un nepieļaut, ka tā
rada kaitējumu. Taču nav atbildēts, kā risināt šajā sakarā radušos dilemmu — ka ekonomikas finansializācijai ir stingrs politisks
iemesls: finanšu sektora pieprasītā regulējumu liberalizācija, kas rada iespēju pārkāpt
finanšu–investīciju līdzsvara robežu. Ideoloģiskās “populārā kapitālisma” un “īpašnieku
sabiedrības” koncepcijas pēc būtības arī ir
politiskā spiediena veids.
Monetāristi norāda, ka, neskatoties uz
biežajām krīzēm, kas raksturīgas finanšu
kapitālismam, uzplaukums vienmēr ir bijis
lielāks, un uzplaukuma — lejupslīdes saldo
ir ieguvums. Tomēr statistiskie dati liecina,
ka pēdējās desmitgadēs attīstīto valstu ekonomiku augsmes tempi nav bijuši spoži40,
bet Japāna vēl joprojām nav spējusi atgūties
no pēdējās finanšu krīzes41, taču šos skaitļus ir jāvērtē radoši, jo, mērogam pieaugot,
katrs nākamais pieauguma procents ir grūtāk
iegūstams, un tas ir ietilpīgāks.
Daži autori atsaucas uz pagātni un atgādina, ka finanšu kapitālisms jau vairākkārt
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ir izraisījis smagas ekonomiskās krīzes, taču
kapitālisms vienmēr ir spējis atgūties un atgriezties industriālā kapitālisma modelī. Izskan cerības, ka mūsdienās virzība varētu
būt uz priekšu — uz jaunām kapitālisma formām, piem., zināšanu ekonomikas balstītu
kapitālismu. Tomēr arī šo cerību autori nevar
paskaidrot, kā krīzei raksturīgajos apstākļos,
kad nav pieejams finansējums mērķtiecīgu
valsts politiku īstenošanai, pārvarēt konkurētspējas asimetriju starp finanšu un zināšanu
ekonomiku.
Arī šis raksts atstāj daudzu atbilžu meklējumus turpmākajiem pētījumiem, ne tikai par
to, kas notiks turpmāk un kā iziet no krīzes,
bet arī — kā mazas valstis var izmantot finansializāciju savās interesēs.
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FINANCIALISATION OF ECONOMY — REASONS AND IMPACTS
Raita Karnīte

Summary
Key words: financialisation of economy, financial capitalism, economic growth,
development of society, economic crisis
Since 2011, the world has become even more alarmed and insecure than it was in the first
years of the global financial crisis that started in 2007. The opinion that the global financial
crisis is not at all over, but instead, right on the contrary, that it is increasing and expanding,
moving to the next stage, is increasingly expressed by experts around the world. The crisis
that started in 2007 as a banking crisis, and then developed into the sovereign debt crisis in
2011, has taken its course towards a new banking crisis. In order to understand whether the
measures that were taken and will be taken to eliminate global financial crisis are sufficient
and appropriate, one ought to understand its reasons and impacts. In search of the reasons
of the crisis, this article explains the essence of financialisation of economy and the impact it
leaves on the development of economy and society.
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objektīvie rādītāji, subjektīvie rādītāji, Rēzekne
Teritorijas pievilcība1 (attractiveness) — ir mūsdienās radīta koncepcija, kuras uzdevums
ir jaunā veidā risināt ilgtermiņa reģionālās attīstības problēmas. Tās nozīme pēdējos gados ir augusi kā akadēmiskajos pētījumos, tā arī nacionālo, reģionālo un vietējo pašvaldību
darbā. Akadēmiskajā literatūrā nav atrodama viennozīmīga teritorijas pievilcības definīcija
un novērtēšanas metodoloģija, tomēr ir piedāvāts atšķirīgs pievilcību ietekmējošo kritēriju
traktējums dažādiem teritoriju veidiem un uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā reģionālās
atšķirības. Starp biežāk lietotajām pieejām teritorijas pievilcības novērtēšanā ir teritoriju
sakārtošana pēc uzņēmējdarbības vides, dzīves kvalitātes un citiem aspektiem. Pētījumos,
kuros izmantota šāda pieeja, teritorijas pievilcība galvenokārt novērtēta lielo pilsētu vai pat
valstu mērogā.
Nacionālajā pilsētu sistēmā, kas mainās atkarībā no valsts īpatnībām, ietilpst ne tikai lielās,
bet arī vidējās un mazās pilsētas. Latvijā policentriskas attīstības veicināšanai īpaši svarīgi ir stiprināt vidējās un mazās pilsētas, kas valsts plānošanas un politikas dokumentos ir
iedalītas nacionālās, reģionālās un novada nozīmes attīstības centros.2 Kopš 2007. g. Latvijas pašvaldībām ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas teritoriālās sadarbības programmu
finansējums, kura ietvaros tiek atbalstīti pasākumi teritorijas pievilcības veicināšanai.
Tomēr pašvaldībām nav pieejami pētījumi, pamatojoties uz kuriem varētu novērtēt konkrētas
vietas pievilcību un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem pasākumiem tās uzlabošanai.
Šis raksts atspoguļo pētījuma rezultātus, tā mērķis ir, izmantojot Rēzeknes pilsētas piemēru, teorētiski pamatot un praktiski pārbaudīt pilsētas pievilcības koncepcijas pielietošanas
iespējas nacionālās nozīmes attīstības centros Latvijā.
Pētījums, ko atspoguļo šis raksts, veikts
Rēzeknes Augstskolā īstenotā ESF projekta
“Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie
un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (TILRA) ietvaros. Pētījuma mērķis ir, izmantojot Rēzeknes piemēru, teorētiski pamatot un praktiski pārbaudīt pilsētas
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pievilcības koncepcijas pielietošanas iespējas
nacionālās nozīmes attīstības centros Latvijā.
Pētījumā analizēti pilsētas pievilcības novērtēšanas teorētiskie aspekti, izvērtēti iedzīvotāju reprezentatīvās aptaujas dati par Rēzeknes pilsētu (380 aptaujas dalībnieki), veikts
pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības
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plānošanas un citu dokumentu novērtējums,
kā arī analizēta Centrālās statistikas pārvaldes un pašvaldības sniegtā informācija par
dažādiem rādītājiem Rēzeknē.

1. Pilsētas pievilcības
novērtēšanas teorētiskie aspekti

Kopš 20. gs. otrās puses, analizējot pilsētu un iekšpilsētu struktūras, pilsētu sistēmas,
līdzsvarotas policentriskas attīstības un citus
jautājumus, ir vairojies empīrisku pētījumu
skaits par pilsētu telpisko struktūru un to
lomu reģionālajā attīstībā. Priekšstats par to,
ka valstis un reģionus veido vietu un telpas
hierarhija, ir analizēts daudzu autoru darbos. Džeremijs Aldens3 min vairākus piemērus: „Džeremijs Aldens un Roberts Morgans
(Jeremy Alden, Robert Morgan, publicēts
1974) ir analizējuši Valtera Kristallera (Walter Christaller, publicēts 1933) ieguldījumu
centrālās vietas teorijas attīstībā, Fransuā
Perrouks (François Perroux, publicēts 1955)
deva ieguldījumu izaugsmes centru teorijas
izstrādē, savukārt Gunars Mirdals (Gunnar
Myrdal, publicēts 1957) attīstīja centra–perifērijas modeli ekonomiskajā attīstībā. Autori
pierāda, ka teritorijas attīstību raksturo centra–perifērijas attiecības, t. i., attīstoties centram, attīstās arī perifērija, kas ietver tuvumā
esošās pilsētas un citas teritorijas. Saskaņā
ar Eiropas Savienības politikas dokumentiem pilsētas ir svarīgākā teritoriālā struktūra
un galvenais reģionu attīstības virzītājspēks.
Pilsētu nozīmi reģionālajā attīstībā apliecina politiskie un stratēģiskie dokumenti
(Leipcigas harta4, Eiropas Savienības teritoriālā darba kārtība: Ceļā uz konkurētspējīgāku dažādu reģionu “Eiropu”5 un citi), kā arī
zinātniskie pētījumi.6 Zinātniskajā un praktiskajā literatūrā bieži lieto jēdzienu „pievilcīga
pilsēta” (attractive city). Šajā kontekstā nozīmīgi kļūst empīriskie pētījumi, kuros nosaka uzņēmējdarbības uzsākšanai pievilcīgāko
pilsētu, bērniem draudzīgāko pilsētu, zaļāko
pilsētu, arī pētījumi, kas analizē konkrētas
pilsētas pievilcīguma līmeni.

Pievilcību var konceptualizēt kā pilsētas vai reģiona kvalitāti, kas dažādos veidos
rada priekšnosacījumus ilgtspējīgai attīstībai.
To var definēt kā konkrētās teritorijas spēju
piesaistīt iedzīvotājus, tūristus un apmeklētājus, uzņēmumus un investīcijas, kā arī spēju
saglabāt un attīstīt elementus, kas veido tās
pievilcību7. Kompleksi pilsētas pievilcības
pētījumi kalpo par pamatu mērķorientētu un
efektīvu pasākumu īstenošanai pašvaldībās,
no vienas puses, lai sekmīgāk atrastu pilsētu vietu globālās konkurences apstākļos, no
otras puses, — lai padarītu tās pievilcīgākas
iedzīvotājiem.
Zviedru ekonomists Bents Turners (Bengt
Turner) savos pētījumos uzsver, ka pilsētas
pievilcību sekmē pašvaldības lēmumi, kas
ir pieņemami lielākajai tās iedzīvotāju daļai. Arī ESPON8 projektā “Reģionu un pilsētu
pievilcība iedzīvotājiem un tūristiem” lietots
teritorijas pievilcības jēdziens kā „pilsētu un
reģionu kvalitāte, kas ir priekšnosacījums
ilgtspējīgai vietējai attīstībai”.9 OECD starptautiskā simpozija “Pilsētu pievilcības paaugstināšana nākotnē” pārskatā ir minēts,
ka pilsētas pievilcība ir “spēja piesaistīt nepieciešamos faktorus ekonomikas
attīstībai”.10
Minētajās definīcijās atspoguļojas
pilsētas pievilcības nozīmīgums, jo pilsēta pēc savas būtības ir uzskatāma par
apkārtējo teritoriju attīstības centru (administratīvu, finanšu, kultūras, izglītības, tirdzniecības, rūpniecības u.c.). Pievilcība ir definējama kā “īpašība un kvalitātes kategorija,
kas attieksmē pret subjektiem tiek lietota ar
pozitīvu nozīmi”.11
Nozīmīgi pētījumi pilsētas pievilcības
jautājumos ir vairākiem autoriem (Leo
van den Bergs (Leo van den Berg), Jans van
der Mērs (Jan van der Meer), Aleksandrs
Otgārs (Alexander Otgaar), Eriks Brauns
(Erik Braun), Jolita Sinkiene (Jolita Sinkiene) un Sauļus Kromalcs (Saulius Kromalcas), Tomass Niedomis (Thomas Niedomysl),
Jains Begs (Iain Begg)12), kuri ne tikai uzsver
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pievilcības nozīmīgumu, bet arī norāda uz kritērijiem, kas to raksturo.
Bergs, Mērs un Otgārs piedāvā kritērijus,
kuri, viņuprāt, nosaka pilsētas pievilcību šādās mērķgrupās13:
n iedzīvotāju skatījumā — labs, pieejams
mājoklis tīrā un drošā vidē, darbs un tā
dažādība, augsta līmeņa izglītības, kultūras, veselības aprūpes, atpūtas, iepirkšanās, reliģisko un sociālās drošības pakalpojumu piedāvājums;
n uzņēmēju/ investoru skatījumā — nekustamā īpašuma pieejamība un cenas,
nodokļi un citas tiesiskās normas, kvalitatīva darbaspēka atbilstošs piedāvājums,
piegādātāju un pircēju klātbūtne, tirgus
piedāvājums, atrašanās vieta, kvalitatīva
dzīves vide un pakalpojumi;

n tūristu skatījumā — primāro un papildu
tūrisma produktu saņemšanas iespējas.
Minētie kritēriji ir vispārīgi un aptver
mērķgrupai svarīgās jomas.
Pamatojoties uz teorētisko pētījumu analīzi, autores ir izstrādājušas 12 kritērijus, ar
kuru palīdzību var novērtēt Latvijas nacionālās nozīmes attīstības centru, to skaitā Rēzeknes pievilcību iedzīvotāju skatījumā (sk.
1. tab.).
Ar objektīviem rādītājiem ir iespējams iegūt vispārīgu informāciju un situācijas novērtējumu katram kritērijam, bet būtiski ir cilvēku subjektīvie priekšstati par to, kas nosaka
pievilcīgas pilsētvides veidošanos konkrētā
pilsētā un subjektīvais dažādu dzīves kvalitātes aspektu novērtējums un apmierinātība ar
dažādām dzīves jomām.

1. tab. Pievilcības novērtēšanas kritēriji iedzīvotāju skatījumā un
tos raksturojošie rādītāji
Kritērijs
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Objektīvie rādītāji

Subjektīvie rādītāji

Sasniedzamība un
mobilitāte

Informācija par sabiedrisko
(maršruti, biežums) un
privāto (skaits) transportu

Sabiedriskā transporta
pieejamības un kvalitātes
novērtējums

Ekonomiskā
attīstība,
nodarbinātība
un iedzīvotāju
materiālā labklājība

Statistiskā informācija
par iedzīvotājiem
(skaits, demogrāfiskie,
izglītības rādītāji u.tml.),
nodarbinātības un bezdarba
rādītāji

Apmierinātība ar dzīvi
pilsētā, vēlme mainīt
dzīvesvietu, sava materiālā
stāvokļa novērtējums,
apmierinātība ar darbu u.c.

Veselības aprūpes
pakalpojumu
kvalitāte,
pieejamība un
sasniedzamība

Ambulatorās un stacionārās
medicīnas iestādes (skaits,
medicīnas darbinieku un
apmeklētāju skaits, gultas
vietas u.c.)

Apmierinātība ar medicīnisko
pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību, sasniedzamību.
Veselības stāvokļa
novērtējums

Sociālās aprūpes
pakalpojumu
kvalitāte,
pieejamība

Informācija par sociālās
aprūpes pakalpojumu
veidiem, saņēmēju skaitu,
sociālās aprūpes budžetu

Apmierinātība ar sociālo
pakalpojumu kvalitāti un
sasniedzamību
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Izglītības
pakalpojumu
kvalitāte un
pieejamība

Informācija par izglītības
iestāžu, pedagoģisko
darbinieku un bērnu/
skolēnu, interešu izglītības
iestāžu skaitu, piedāvātajiem
pakalpojumiem u.c.

Apmierinātība ar izglītības
un interešu izglītības
sasniedzamību, pieejamību
un kvalitāti

Kultūras, sporta
un atpūtas
pakalpojumu
kvalitāte,
pieejamība un
sasniedzamība

Informācija par kultūras un
atpūtas vietu, pašdarbības
kolektīvu, muzeju, bibliotēku,
sporta iestāžu, apmeklētāju/
dalībnieku, organizēto
pasākumu skaitu u.c.

Apmierinātība ar kultūras,
atpūtas un sporta
pieejamību, kvalitāti un
sasniedzamību, brīvā laika
pavadīšanas iespējām

Ekoloģiskā kvalitāte

Informācija par gaisa
atmosfēras kvalitāti,
potenciāli piesārņotajām
vietām, dzeramā ūdens
kvalitāti u.c.

Apmierinātība ar ekoloģisko
stāvokli pilsētā, dzeramā
ūdens kvalitāti u.c.

Līdzdalība kopienas
dzīves daudzveidībā

Informācija par
nevalstiskajām organizācijām
un interešu klubiem, par
iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāti

Iedzīvotāju līdzdalība
un vēlme līdzdarboties
sabiedriskajās aktivitātēs

Valsts un
pašvaldības
nodrošināto
administratīvo
pakalpojumu
kvalitāte,
pieejamība un
sasniedzamība

Informācija par pakalpojumu
veidiem un izmaksām u.c.

Apmierinātība ar
pakalpojumu kvalitāti,
sasniedzamību un
pieejamību

Tirdzniecības
un pakalpojumu
kvalitāte,
pieejamība un
sasniedzamība

Informācija par tirdzniecības
iestāžu veidiem, skaitu u.c.

Apmierinātība ar
pakalpojumu kvalitāti,
sasniedzamību un
pieejamību

Mājokļu pieejamība
un kvalitāte

Informācija par dzīvojamo
platību, mājokļu
labiekārtojums u.c.

Apmierinātība ar mājokļu
kvalitāti un pieejamību

Fiziskās drošības
kvalitāte un
pieejamība

Informācija par noziegumu,
ugunsgrēku, ceļu satiksmes
negadījumu skaitu

Apmierinātības ar drošību
(uz ielas, mājās, pilsētā)
novērtējums
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Projekta (TILRA) ietvaros Rēzeknes Augstskola 2010. g. aptaujāja iedzīvotājus visās
Latgales reģiona pilsētās, tostarp no 2010. g.
novembra līdz 2011. g. februārim Rēzeknē
(380 aptaujas dalībnieki), lai iegūtu datus
kvalitatīvai pilsētas pievilcības kritēriju izvērtēšanai un izstrādātu konkrētus priekšlikumus
pilsētas attīstībai un konkurētspējas palielināšanai nākotnē. Aptaujas anketas jautājumi
tika formulēti atbilstoši 1. tab. minētajiem kritērijiem, par katru no kritērijiem uzdodot vairākus jautājumus. Sasniegtais izlases apjoms
par Rēzekni ļauj izveidot reprezentatīvu datu
kopu. Projekta īstenošanas laikā papildus tika
apkopoti un analizēti objektīvie rādītāji, kas
raksturo katras pilsētas ekonomisko situāciju,
nodarbinātību, drošību u.c. jomas.
Rēzekne ir viena no deviņām republikas
nozīmes pilsētām Latvijā, nacionālās nozīmes
attīstības centrs14 un “Latgales reģiona ekonomiskās attīstības dzinējspēks”.15 Pilsētas
iedzīvotāju izteiktais redzējums par Rēzeknes
vietu Latgalē, Latvijā un pasaulē: “Tā ir pilsēta Latgales sirdī, Latgales garīguma, kultūras
un izglītības centrs, lielākā Eiropas Savienības austrumu robežpilsēta, kā arī pilsēta ar
daudzveidīgām iespējām un lielu attīstības
potenciālu”.16 Rēzekne ir septītā lielākā pilsēta Latvijā un otra lielākā Latgalē iedzīvotāju skaita ziņā (2011. g. sākumā — 34 522
iedzīvotāji), kā arī viena no pilsētām Latvijā,
kuru 2009. g. vissmagāk skārusi ekonomiskā
lejupslīde (sk. analīzi 5. punktā).
Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju aptaujas
laikā noskaidrots viņu subjektīvais viedoklis
par pilsētas pievilcības kritērijus raksturojošiem rādītājiem: materiālo stāvokli, darbu un
nodarbinātības iespējām, izglītību, drošību,
ekoloģisko kvalitāti, veselību, sociālo aprūpi,
kultūru, brīvo laiku, sportu, sabiedrisko līdzdalību, sabiedrisko transportu, pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību, tirdzniecības pakalpojumiem u.tml.17 Kopumā aptaujā iekļauts
81 jautājums.
Aptaujā uzdoti jautājumi par apmierinātību ar dzīvi pilsētā, kā arī jautājumi, lai
24

novērtētu pievilcības kritērijus raksturojošos
subjektīvos rādītājus (1. tab.) iedzīvotāju
skatījumā. Iedzīvotājus aicināja nosaukt trīs
lietas, kas, viņuprāt, dzīvi konkrētajā pilsētā
padara pievilcīgu vai nepievilcīgu, kā arī subjektīvi raksturot: pilsēta ir ļoti pievilcīga, zināmā mērā pievilcīga, drīzāk nepievilcīga vai
nepievilcīga. Aptaujas datu analīzē izmantotas korelāciju un faktoru analīzes metodes.
Analizējot indivīdu subjektīvos viedokļus, ir
iespējams novērtēt kopējo pilsētas pievilcību.

2. Iedzīvotāju attieksmes analīze

Haike Meijers un Pols Knohs (Heike
Mayer, Paul Knox, publicēts 2009) uzskata:
“Lai pilsēta būtu pievilcīga iedzīvotājiem, tai
jāapmierina katra konkrētā cilvēka un tā ģimenes vajadzības.”18 Pilnībā apmierināti un
drīzāk apmierināti ar dzīvi Rēzeknē ir 56,5%
respondentu, tikai 28% no tiem ir drīzāk neapmierināti vai pavisam neapmierināti. Par
ļoti pievilcīgu un zināmā mērā pievilcīgu Rēzekni uzskata 71,9%, bet 21,4% aptaujājo
iedzīvotāju to novērtē kā drīzāk nepievilcīgu
un nepievilcīgu.
Pievilcības novērtējums un apmierinātība
ar dzīvi pilsētā analizēta dažādās sociālajās
grupās dalījumā pēc ienākumiem, izglītības,
nodarbinātības statusa, vecuma, dzimuma
un etniskās piederības. Izvērtējot vidējās vērtības radītajās sociālajās grupās, var secināt,
ka vērtējumā nav būtisku atšķirību grupās
pēc nodarbinātības statusa, bet tas ievērojami atšķiras, mainoties ienākumu un izglītības
līmenim. Aptaujas dalībnieki ar augstākiem
ienākumiem un izglītības līmeni ir apmierinātāki ar dzīvi pilsētā un tajā pašā laikā kritiskāk vērtē tās pievilcību. Tas skaidrojams ar
šo grupu iedzīvotāju lielāku mobilitāti: iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem un izglītības
līmeni biežāk dodas atpūtas un darba braucienos un vērtē Rēzeknes pievilcību, salīdzinot ar citām pilsētām. 2. tab. parādītas novērtējumu vidējās vērtības divās apvienotās
grupās dalījumā pēc nodarbinātības statusa,
ienākumiem un izglītības.19
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Dalījumā pēc vecuma, tautības un dzimuma vismazāk apmierināti ar dzīvi pilsētā
ir iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 34 gadiem,
cittautieši, bet sieviešu un vīriešu apmierinātība gandrīz neatšķiras.
Pilsētu par pievilcīgāku uzskata: sievietes,
cittautieši un gados vecāki iedzīvotāji. 3. tab.
parādītas novērtējumu vidējās vērtības divās
apvienotās grupās dalījumā pēc vecuma, dzimuma un etniskās piederības.21
Vismazāk apmierināti ar dzīvi pilsētā ir
iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 64 gadiem
(52,5% respondentu), kuri ir pirmspensijas vecumā un kuriem darba zaudēšanas
gadījumā būtu grūti atrast nodarbošanos.
Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni Rēzek-

nē (2010. g. — 23,4%), šis iemesls būtiski
ietekmē vērtējumu grupā.
Visās vecuma grupās pilsētu kā ļoti pievilcīgu un zināmā mērā pievilcīgu ir atzinuši vairāk kā 70% attiecīgās grupas aptaujas
dalībnieku. Izņēmums ir iedzīvotāji vecumā
no 45 līdz 55 gadiem. Detalizēti analizējot
iedzīvotāju grupas sastāvu vecumā no 45 līdz
55 gadiem, konstatēts, ka 72% respondentu
šajā grupā ir ar augstāko izglītību, kas kopumā pilsētas pievilcību vērtē kritiskāk nekā aptaujas dalībnieki ar zemāku izglītības līmeni.
Var secināt, ka apmierinātība un neapmierinātība mainās atkarībā no atsevišķu
sociālo grupu īpašajām vajadzībām un iespējām tās īstenot.

2. tab. Vidējais apmierinājums ar dzīvi pilsētā un vidējais pilsētas pievilcības
vērtējums* grupās pēc nodarbinātības, ienākumiem un izglītības20
Nodarbinātība

Ienākumi

Izglītība

Jautājums
aptaujas
dalībniekiem

Strādājošs

Ārpus
darba
tirgus

Augsts

Zems

Augstākā

Vidējā

Apmierinātība

2,93

2,9

2,60

2,81

2,43

3,0

Pievilcības
novērtējums

2,45

2,43

2,45

2,36

2,37

2,31

* Vērtēšanā izmantota piecu punktu sistēma, mazāks punktu skaits atspoguļo
pozitīvāku vērtējumu.

3. tab. Vidējais apmierinājums ar dzīvi pilsētā un vidējais pilsētas pievilcības
vērtējums grupās pēc vecuma, dzimuma un etniskās piederības22
Vecums

Dzimums

Etniskā piederība

Jautājums
aptaujas
dalībniekiem

15–34
gadi

35–64
gadi

> 65
gadi

Sievietes

Vīrieši

Latvieši

Cittautieši

Apmierinātība

2,82

2,54

2,33

2,74

2,72

2,64

2,83

Pievilcības
novērtējums

2,37

2,32

2,0

2,37

2,46

2,39

2,30
25

Raksti

3. Nozīmīgākie pievilcības kritēriji
Rēzeknes iedzīvotāju skatījumā

Lai iegūtu informāciju par nozīmīgākajiem
Rēzeknes pievilcību raksturojošiem rādītājiem
iedzīvotāju skatījumā, kas ietekmē aptaujas
dalībnieku kopējo pilsētas pievilcības novērtējumu, un pārbaudītu, vai starp rādītājiem
pastāv statistiski nozīmīga korelācija, tika
aprēķināts Spīrmena korelācijas koeficients
un noteikts korelācijas sakarības spēks starp
rādītāju “pilsētas pievilcības novērtējums” un
subjektīvajiem rādītājiem (81 rādītājs), kas
raksturo pilsētas pievilcības kritērijus (1. tab.).
Pēc aprēķiniem konstatēts, ka pie statistiskās
nozīmības 99 un 95% pastāv korelācija starp
pilsētas pievilcības novērtējumu un 22 pilsētas pievilcības kritērijus raksturojošiem rādītājiem, tostarp tādiem kā materiālās labklājības
raksturojums (rs = 0,147), kvalitatīvas izglītības iespējas Latgalē (rs = 0,224), kopējā
pilsētas drošība (rs = 0,234), zaļa un sakopta pilsēta (rs = 0,330), ekoloģiskā kvalitāte
(rs = 0,254), brīvā laika pavadīšanas iespējas (rs = 0,161) u.c.
Ar faktoru analīzes palīdzību23, apvienojot
22 pievilcības kritērijus raksturojošos rādītājus, interpretēti septiņi Rēzeknes iedzīvotāju
skatījumā nozīmīgākie rādītāji, kas raksturo
pilsētas pievilcību: (1) materiālā labklājība,
nodarbinātība un drošība; (2) informāciju un
komunikāciju tehnoloģijas un tehniskās infrastruktūras kvalitāte un pieejamība; (3) kultūra; (4) sadzīves pakalpojumi; (5) izglītība,
sports un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
(6) dabas vide un ekoloģiskā kvalitāte; (7)
veselības aprūpe.
Izmantojot korelāciju analīzes metodi, noskaidrotas iegūto septiņu nozīmīgāko rādītāju
kopsakarības ar vērtējumu par respondentu
apmierinātību ar dzīvi pilsētā. Aprēķināts, ka
pastāv sakarības starp apmierinātību ar dzīvi
pilsētā un šādiem rādītājiem (statistiski nozīmīga sakarība ar 99% varbūtību):
1. kultūra (rs = 0,382);
2. materiālā labklājība, nodarbinātība
un drošība (rs = 0,254);
26

3. izglītība, sports un brīvā laika pavadīšanas iespējas (rs = 0,171);
4. IKT un tehniskās infrastruktūras kvalitāte un pieejamība (rs =0,129);
5. dabas vide un ekoloģiskā kvalitāte
(rs = 0,126; statistiski nozīmīgs rādītājs ar 95% varbūtību).
Analīze ļauj secināt, ka trīs rādītāji, kas
būtiski ietekmē Rēzeknes pilsētas pievilcības
novērtējumu iedzīvotāju skatījumā, ir: (1)
kultūra; (2) materiālā labklājība, nodarbinātība un drošība; (3) izglītība, sports un brīvā
laika pavadīšanas iespējas.

4. Pašvaldības loma pilsētas
pievilcības vairošanā

Pievilcības aspekti var būt izveidojušies
vēsturiski, konkrētās vietas pievilcību ietekmē
apkārtējo teritoriju pievilcība, tomēr būtiska
nozīme pievilcības veidošanā ir vietējās pašvaldības darbībai un īstenotajiem projektiem.
Ir svarīgi, vai pašvaldība kopā ar augstākās
un profesionālās izglītības iestādēm, veselības aprūpes institūcijām, nevalstiskajām
organizācijām ir sekmējusi Rēzeknes kā nacionālas nozīmes attīstības centra attīstību,
iedzīvotāju nākotnes redzējuma īstenošanu
un pilsētas pievilcības paaugstināšanu.
Autores ir veikušas pievilcības kritēriju
analīzi pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (“Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.–2019. gadam”,
“Rēzeknes pilsētas integrētas attīstības programma 2007.–2013. gadam”). Analizētajos
dokumentos nav pietiekami aprakstīti tādi
pievilcības kritēriji kā mājokļu pieejamība,
līdzdalība sabiedriskajos pasākumos, kā
arī tirdzniecības un sadzīves pakalpojumi.
Savukārt attīstības programmas stratēģiskajā daļā nav paredzēti pasākumi kritēriju
“mājokļu pieejamība” un “drošība” attīstībai
nākotnē.
Pilsētas teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos formulētās stratēģijas ievieš ar
projektu starpniecību. Apkopotā informācija
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par pēdējos septiņos gados realizētajiem un
patlaban īstenojamiem pašvaldības un valsts
iestāžu projektiem liecina, ka vislielākais finansējums novirzīts projektiem kultūras jomā
un brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai — 16,06 milj. latu četriem projektiem,
no kuriem nozīmīgākie ir Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra attīstība un
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra
būvniecība.
Otrs lielākais finansējuma apjoms ir novirzīts izglītības jomā — 13,8 milj. latu, t.sk.
10,3 milj. latu septiņiem projektiem augstākās izglītības, 1,8 milj. latu 11 projektiem
profesionālās izglītības, kā arī 1,7 milj. latu
vispārējās un pirmsskolas izglītības jomā.
Trešā joma, kurai atvēlēts visvairāk finansējuma, ir satiksmes drošība — 13,02 milj.
latu sešiem projektiem, no kuriem pieci ir
saistīti ar ceļu kvalitātes uzlabošanu (1. att.).
Var secināt, ka jomas ar vislielāko projektu skaitu un finansējuma apjomu atbilst identificētajiem nozīmīgākajiem Rēzeknes pievilcības rādītājiem. Tomēr nozīmīgs pievilcības
aspekts iedzīvotāju vērtējumā ir materiālā
labklājība, nodarbinātība un drošība, bet ir
ierobežoti pasākumi, ko pašvaldība var veikt
šajā jomā.

5. Materiālā labklājība un
nodarbinātība — objektīvie
rādītāji un subjektīvais vērtējums

Materiālā labklājība ir cieši saistīta ar
ekonomisko attīstību. Augsts iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums spēj nodrošināt
iedzīvotāju ienākumu strauju palielināšanos,25 un šo rādītāju varētu izmantot labklājības prognozēšanai. Tomēr Latvijas Centrālā statistikas pārvade (CSP) kopš 2007. g.
nerēķina IKP republikas nozīmes pilsētām
un vietējām pašvaldībām, tostarp Rēzeknei.
Rodas jautājums — kurš cits rādītājs vislabāk
derētu IKP prognozēšanai un par kuriem ar
IKP korelējošiem rādītājiem ir pieejama informācija vietējo pašvaldību griezumā.
Teritoriju attīstības salīdzināšanai bie-

Kultūra un
brīvais laiks
16062305
32%

Saksmes
drošība
13024580
26%

Komunālā
saimniecība
3071248
6%

Veselības un
sociālā aprūpe
4208091
8%

Izglība un
sports
13803532
28%

1. att. Projektu skaits un finansējuma apjoms Rēzeknē 2004.–2011. g. (LVL, %)24

ži lieto iedzīvotāju skaita un tā izmaiņu rādītājus, jo iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
ietekmē teritorijas IKP.26 Neskatoties uz samērā augsto apmierinātību ar dzīvi pilsētā un
pilsētas pievilcības novērtējumu, ko aptaujā
atklāja pilsētas iedzīvotāji, tieši pašu rēzekniešu skaits samazinās ar katru gadu (sk.
2. att.). Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2006.
g. līdz 2011. g. sākumam Rēzeknē ir —
4,9 procentpunkti, un tas ir otrs nozīmīgākais iedzīvotāju skaita samazinājums starp
republikas nozīmes pilsētām pēc Daugavpils
(–5,3 procentpunkti).27 Iedzīvotāju skaits
samazinās negatīvas dabiskās un negatīvas
mehāniskās kustības ietekmē. Konstatēts, ka
uz ārvalstīm visvairāk (2008. g. — 22,8%)
iedzīvotāju — gandrīz katrs ceturtais izceļotājs — nāk no Latgales reģiona28. Rēzekne
ārējās migrācijas ietekmē zaudē vairāk nekā
citas republikas pilsētas.29
Arī 2010. g. veiktās Rēzeknes pilsētas
iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka uz
dzīvi citā valstī ir gatavi pārcelties 20,8%
27
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aptaujas dalībnieku, 21,8% par to ir domājuši, bet šobrīd tam nav gatavi, un tikai
30,1% nepieļauj šādu iespēju. Sociālajās
grupās šādu iespēju vairāk gatavi īstenot:
aptaujas dalībnieki vecumā no 25 līdz 34
gadiem (32,2%), krievi (25,0%), iedzīvotāji
ar vidējo vispārējo izglītību (34,8%), sievietes
(19,6%), bezdarbnieki (35,5%) un aptaujas
dalībnieki ar ienākumiem līdz 200 latiem
(26,3%).
Par pārcelšanos uz dzīvi citā Latvijas pilsētā ir domājuši 14,9% aptaujas dalībnieku,
11,2% par to ir domājuši, bet šobrīd nav
tam sagatavojušies, savukārt 32,2% nepieļauj šādu iespēju. No sociālajām grupām
uz dzīvi citā pilsētā labprāt ir gatavi pārcelties: 23,7% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz
24 gadiem, 22,4% latviešu, 22,7% vīriešu,
40% bezdarbnieku un 24,1% iedzīvotāju ar
ienākumiem no 601 līdz 800 latiem. Tādējādi rēzekniešu vidū, kas gatavojas pārcelties
uz dzīvi citā valstī vai citā Latvijas pilsētā,
visvairāk ir gados jauni cilvēki un iedzīvotāji
bez darba, taču šis modelis atšķiras atkarībā
no pārcelšanās galamērķa. Gandrīz puse aptaujas dalībnieku apsver iespēju pārcelties uz
dzīvi ārzemēs vai citā Latvijas pilsētā, un var
prognozēt, ka arī tuvākajos gados iedzīvotāju
skaits pilsētā turpinās samazināties.
Materiālo labklājību var novērtēt, analizējot iedzīvotāju ienākumu atšķirības. Latvi28
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2. att. Pastāvīgo
iedzīvotāju skaits
Rēzeknē (gada beigās)30

jā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) veido
lielāko pašvaldības nodokļu ieņēmumu daļu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā raksturo gan labklājības līmeni, gan arī pašvaldības finanšu
veiktspēju. IIN ieņēmumu līmenis Rēzeknē
2010. g. bija otrs zemākais starp republikas
pilsētām Latvijā — 241,2 lati uz vienu iedzīvotāju (Rīgā — 371; Daugavpilī — 204;
valsts pilsētās caurmērā – 285,1 lats).31
Augstākie IIN ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Rēzeknē bija 2008. g. (328,8 latu), bet
2009. g. ekonomiskās lejupslīdes rezultātā
IIN samazinājās par 14,3%, neskatoties pat
uz palielināto nodokļa maksājuma daļu pašvaldības budžetā. 2010. g. situācija uzlabojās galvenokārt tāpēc, ka mainījās nodokļa
likmes.
Bezdarbs palielinājās no 11,8% 2008. g.
līdz 23,4% 2009. g., bet 2010. g. gan valstī, gan Rēzeknē bezdarbs samazinājās. Līdzīgas izmaiņas notikušas rādītājos: iedzīvotāju
skaits darbspējas vecumā, strādājošo skaits
pamatdarbavietā un reģistrēto bezdarbnieku
skaits (sk. 5. tab.). Rēzeknē 2010. g. bija
gan augstākais bezdarba līmenis valsts pilsētu grupā, gan otrs augstākais darbspējas
vecuma iedzīvotāju īpatsvars (66,5%) (valsts
pilsētās vidēji – 65,6%).
Sākot ar 2009. g., Rēzeknē, līdzīgi
kā pārējā Latvijā, samazinājās strādājošo
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4. tab. Ienākuma nodokļa ieņēmumi Rēzeknē uz vienu iedzīvotāju32
Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi
Kopā, tūkst. latu
Latos uz 1 iedzīvotāju

2002

2007

2008

2009

2010

3220,2

10103,1

11681,7

8032,8

8343,5

88,2

281,6

328,8

229,0

241,2

5. tab. Nodarbinātības un bezdarba rādītāji Rēzeknē33
Rādītājs

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā (cilv.)

24335

24351

24002

23890

23418

24335

Strādājošo skaits pamatdarbā, vidēji gadā (tūkst. cilv.)

15,4

15,7

16,2

15,6

13,04

–

Ekonomiski aktīvās tirgus
sektora statistiskās vienības
uz 1000 iedzīvotājiem

36

41

47

50

50

50

Bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju kopskaitā
gada beigās, %)

10,4

10,0

7,6

11,8

23,4

23,0

Reģistrēto bezdarbnieku
skaits (cilv.)

2031

1835

1377

1983

4000

3972

mēneša vidējā bruto darba samaksa kā privātajā34 (2008. g. — 341 lati, 2009. g. — 328
lati), tā arī sabiedriskajā sektorā (2008. g. —
461 lati, 2009. g. — 398 lati). Lai gan
2009. g. strādājošo vidējā darba samaksa
(neto) te par 9,6% augstāka nekā Latgales
reģionā, tā ir par 27,6 % mazāka nekā vidēji
Latvijā.
No pilsētas iedzīvotāju aptaujas datiem
var secināt, ka materiālās labklājības un ienākumu vidējais vērtējums aptaujas dalībnieku
grupās dalījumos pēc nodarbinātības statusa,
ienākumiem un izglītības līmeņa atšķiras. Aptaujas dalībnieki ar augstākiem ienākumiem

un izglītības līmeni ir vairāk apmierināti ar
ienākumiem un augstāk vērtē savu materiālo
labklājību (sk. 6. tab.).
Sevi par turīgiem un vidēji turīgiem uzskata 62,4% atbildētāju ar augstāko izglītību un
40,7% ar profesionālo izglītību, 59,9% strādājošo un 48,9% bezdarbnieku, 91,7% ar ienākumiem uz mājsaimniecību virs 1001 lata
un 38,2% ar ienākumiem līdz 200 latiem.
Vidējie vērtējumi grupās dalījumos pēc
vecuma, dzimuma un etniskās piederības
arī atšķiras. Vīrieši ir vairāk apmierināti ar
ienākumiem un augstāk nekā sievietes vērtē
savu materiālo labklājību, savukārt aptaujas
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6. tab. Materiālās labklājības subjektīvais vērtējums grupās pēc
nodarbinātības, ienākumiem un izglītības35
Jautājums
aptaujas
dalībniekiem

Nodarbinātība

Ienākumi

Izglītība

Strādājošs

Ārpus
darba tirgus

Augsts

Zems

Augstākā

Vidējā

Materiālās
labklājības
novērtējums x

2,88

2,52

2,12

2,67

2,63

2,78

Apmierinātība
ar atalgojumu xx

3,52

5,69

3,84

4,3

3,01

4,28

x
Piecu punktu vērtēšanas sistēma, mazāks punktu skaits atspoguļo pozitīvāku vērtējumu.
xx
Sešu punktu vērtēšanas sistēma, mazāks punktu skaits atspoguļo pozitīvāku vērtējumu. Arī tālāk saglabājas tāda pati vērtēšanas sistēma.

7. tab. Materiālās labklājības subjektīvais vērtējums grupās pēc vecuma,
dzimuma, etniskās piederības36
Jautājums
aptaujas
dalībniekiem

Vecums

Dzimums

15–34
gadi

35–64
gadi

> 65
gadi

Sievietes

Vīrieši

Latvieši

Cittautieši

Materiālās
labklājības
novērtējums

2,64

2,83

2,46

2,60

2,54

2,48

2,62

Apmierinātība ar
atalgojumu xx

3,99

2,93

4,38

4,04

4,14

3,9

4,02

dalībnieki virs darbaspēju vecuma no visām
vecuma grupām visaugstāk novērtē savu materiālo labklājību, bet ir vismazāk apmierināti
ar atalgojumu (sk. 7. tab.). Sevi par turīgiem
un vidēji turīgiem uzskata 75% aptaujas
dalībnieku vecumā no 65 līdz 74 gadiem
(augstākais rādītājs iedalījumā pa vecuma
grupām) un tikai 42,1% vecumā no 45 līdz
30

Etniskā piederība

54 gadiem (zemākais rādītājs iedalījumā pa
vecuma grupām), 65,7% vīriešu un 60,4%
sieviešu, 65,5% latviešu un 60% krievu. Vismazāk ar atalgojumu apmierinātās grupas iedalījumā pēc vecuma, dzimuma un tautības
ir gados jauni iedzīvotāji, pensionāri, vīrieši
un cittautieši.
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Nobeigums

Veiktā analīze ļauj atklāt pilsētas pievilcības koncepcijas pielietošanas iespējas nacionālās nozīmes attīstības centros Latvijā.
Izvērtējot dažādu pilsētas pievilcības kritēriju objektīvos un subjektīvos rādītājus dažādu sociālo grupu ietvaros, pašvaldība var
pieņemt lēmumus par efektīvāko pasākumu
kopumu pilsētas pievilcības uzlabošanai.
Tas nepieciešams, lai mazinātu iedzīvotāju aizbraukšanu uz citiem reģioniem un
valstīm, tādējādi veicinātu demogrāfiskās
situācijas stabilizēšanos un iedzīvotāju atgriešanos.
Vietējai pašvaldībai jācenšas uzlabot
komercdarbības vidi, lai sekmētu materiālās labklājības un nodarbinātības paaugstināšanos. 2009. g. veiktajā pētījumā par
Latgales reģiona konkurētspējas faktoriem37
autores konstatēja, ka uzņēmēju skatījumā
nozīmīgākie pievilcības veidošanas nosacījumi ir vietējā komercdarbības vide (laba
sasniedzamība; labvēlīgi vietējie nodokļi,
nodevas un normatīvās prasības; droša vide
komercdarbībai), iedzīvotāju dzīves kvalitāte (brīvā laika pavadīšanas iespējas; mājokļu pieejamība; droša vide dzīvošanai), kā
arī tehniskā infrastruktūra un nekustamais
īpašums (konkurētspējīga nekustamā īpašuma cena; atbilstoša nekustamā īpašuma
pieejamība; tehniskās infrastruktūras nodrošinājums un kvalitāte). Kā redzam, tad
otrais nosacījums sakrīt ar nozīmīgākajiem
pilsētas pievilcības kritērijiem iedzīvotāju
vērtējumā.
Tā kā Rēzeknes pašvaldība jau veic lielus
ieguldījumus tādu pievilcības aspektu uzlabošanā kā izglītības, kultūras, brīvā laika
pavadīšanas iespējas, tuvākajā nākotnē domei būtu jāpievēršas pilsētas pievilcības uzlabošanai arī uzņēmēju skatījumā, tostarp,
vēlams pilnveidot normatīvās prasības par
komercdarbību pilsētā, uzlabot drošību, kā
arī sakārtot pašvaldības valdījumā esošo
tehnisko infrastruktūru.
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APPLICATION OF THE CONCEPT OF TOWN ATTRACTIVENESS IN LATVIA:
A CASE OF THE TOWN OF RĒZEKNE
Lienīte Litavniece
Sandra Ežmale

Summary
Key words: regional development, conception of town attractiveness, criteria of
attractiveness, objective indicators, subjective indicators, Rēzekne
Attractiveness of the territory is a new concept that is to be a new way of solution of regional
development problems. Its significance has increased in recent years in academic research
as well as in the daily work of national, regional and local self-governance. Attractiveness
of the territory has not yet been granted strict definition and methodology of measurement,
different attractiveness criteria are offered to different territorial units, and it is emphasized
that regional differences should be taken into account. Ranging of territories according to
business environment, quality of life and other aspects is among the most popular approaches
to estimation of the attractiveness of the territory. Such approach is usually applied to
researches that are focused on large cities or entire countries. Small and medium size towns
are valuable components in national systems of urban territories. In Latvia it is important to
strengthen small and medium size towns. In national planning documents these units are
distinguished as development centres with national, regional or local significance. Since 2007,
local governments in Latvia have access to funding from the EU cooperation programmes
aimed at increasing attractiveness of territories.
Yet local governments lack sufficient research to estimate the attractiveness of each particular
territory, which would help to take decision regarding necessary improvements. This study
reflects on the research aimed at theoretical substantiation and practical testing on the
application of the concept of attractiveness of territory in centres of national significance
focusing on the case of the town of Rēzekne.
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EKONOMIKAS PARADIGMAS MAIŅAS
NEPIECIEŠAMĪBA 21. GADSIMTĀ
Ivars Brīvers,
Dr. oec.
Atslēgas vārdi: ekonomikas paradigma, ekonomikas izaugsme, vide, ilgtspējīga attīstība,
stingrā stāvokļa ekonomika
Divdesmit pirmā gadsimta sākuma notikumi liek cilvēcei saprast, ka tās izvēlētais ceļš
pēdējo gadsimtu laikā ir bijis bīstams un nākotni apdraudošs. Uz alkatību un skaudību
balstītā izaugsmes paradigma, kuras ietvaros mēģina risināt pasaules problēmas, ir izrādījusies novecojusi un savam laikam neatbilstoša. Tam pamatojums ir meklējams dažādos
aspektos — ekoloģiskajā, sociālajā, morālajā un ekonomiskajā. Rakstā galvenā vērība ir pievērsta ekonomikas paradigmas maiņas nepieciešamības ekonomiskajam aspektam, vispirms
parādot, ka ekonomikas zinātni ir nepareizi uzskatīt par jau pabeigtu un nākotnē nemainīgu.
Savā laikā ekonomikas izaugsmes paradigma un procesi, kas ar to saistījās — kapitāla koncentrācija, finanšu tirgu attīstība un globalizācija, bija cilvēces attīstību veicinoši. Tagad tie
ir kļuvuši par cilvēces izdzīvošanu apdraudošiem faktoriem. Ja līdz 20. gs. pasauli varēja
uzskatīt par bezgalīgu, tagad tā vairs tāda nav. Līdz ar to izaugsmei vairs nav vietas. Tehnoloģiju attīstība ir radījusi „lieko cilvēku” problēmu, kuras risinājums, kāds tas bija, kad pasauli
varēja uzskatīt par bezgalīgu, mūsdienu apstākļos vairs neder. Nodarbinātības dilemma ir
viena no tām, kuru nāksies risināt 21. gs., un esošās paradigmas ietvaros risinājums nav
atrodams. Jaunā ekonomikas paradigma balstīsies nevis uz izaugsmi, bet uz vides saglabāšanu, nevis uz uzņēmēju–inovatoru, vai vēl jo mazāk uz uzņēmēju–spekulantu, bet gan uz
lietpratīgu saimnieku, kas zinās, ko darīt un kā darīt, lai nodrošinātu pietiekamu labklājības
līmeni sev un savai saimei, vienlaikus sargājot vidi ekoloģiskā, kultūras, reliģiskā, etniskā,
tiesiskā un sociālā aspektā.
Raksta mērķis ir izraisīt diskusiju par to,
ka 21. gs. valdošā ekonomikas izaugsmes
paradigma ir novecojusi un cilvēces eksistenci apdraudoša. Mērķa sasniegšanai vispirms
apskatīts jautājums par vēsturisku pieeju
ekonomikas zinātnei, kuru, tāpat kā jebkuru
citu zinātni, ir maldīgi uzskatīt par pilnīgu un
nemainīgu. Izskaidroti pašreizējās ekonomikas paradigmas rašanās vēsturiskie pamati
18. gs. Turpmākajos gadsimtos pasaule ir
būtiski mainījusies, līdz ar to pašreizējā pasaules situācijā ir vērojamas daždažādākās
izpausmes tam, ka pasaulē briest lielas pārmaiņas. Īsumā pieminēts paradigmas mai-

ņas nepieciešamības ekoloģiskais aspekts.
Galvenā vērība rakstā ir veltīta šīs problēmas
ekonomiskajiem aspektiem. Iezīmēta iespējama jaunā ekonomikas paradigma, kas balstītos uz stingrā stāvokļa ekonomiku, kuru ir
aprakstījis 19. gs. angļu ekonomists Džons
Stjuarts Mills (John Stuart Mill). Šīs idejas ir
attīstītas daudzu 20. gs. ekonomistu — Keneta Boldinga (Kenneth Boulding), Ernesta
Šumahera (Ernst Friedrich Schumacher),
Hermana Deilī (Herman Daly) — darbos.
Rakstā ir izvirzīta hipotēze, ka jau tuvākajā laikā globālā mērogā cilvēku apziņā notiks būtiskas pārmaiņas, kuras izpaudīsies kā
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atteikšanās no izaugsmes paradigmas par
labu vides saglabāšanas paradigmai. Šīs hipotēzes pamatošanai ir izmantota vēsturiskā
metode ekonomikas zinātnes ideju kvalitatīvai salīdzināšanai un analīzei. Raksts aptver
plašu vēsturisku periodu trīs gadsimtu garumā un skar problēmas globālā mērogā.

1. Vēsturiskā pieeja ekonomikas
zinātnei

Deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē izveidojās vairākas ekonomikas skolas, kuras
balstījās uz atšķirīgām ekonomikas teorijas
doktrīnām. Vai ekonomikas likumsakarības
ir vienādas visos laikos un visās vietās, vai
arī dažādās vidēs tās ir atšķirīgas? Neoklasiskā skola, kas šajā jautājumā sakņojās klasiķu, it īpaši Deivida Rikardo (David Ricardo)
nostādnēs, pārstāvēja pirmo minēto pieeju.
Citas skolas, kuras uzskata par alternatīvām
neoklasiķu nostādnēs balstītajai mūsdienu
konformistiskās ekonomikas doktrīnai, apgalvoja, ka dažādās vēsturiskās un sociālās vidēs
ekonomikas likumsakarības lielākā vai mazākā mērā atšķiras. Tādas bija gan marksisma,
gan vācu vēsturiskās skolas (Vilhelms Rošers
(Wilhelm Roscher), Gustavs Šmollers (Gustav von Schmoller)), gan angļu vēsturiskās
skolas (Volters Bagehots (Walter Bagehot),
Herberts Spensers (Herbert Spencer)), gan
amerikāņu institucionālisma (Torstens Veblens (Thorstein Veblen)) pieejas.
Pieņemot konformistiskās ekonomikas
nostādnes par pamatu, tomēr nedrīkst ignorēt racionālo graudu, kāds ir vēsturisko skolu
uzskatu paudējiem. Ekonomikas likumsakarības ir universālas. Tomēr ekonomika lielā
mērā ir saistīta ar cilvēkiem, to domāšanas
veidu un sabiedrībā valdošo uzskatu sistēmu, problēmu izvirzīšanas, formulēšanas
un risināšanas modeli, kas dominē noteiktā
vēsturiskā periodā — īsi sakot, ar ekonomikas paradigmu. Īsā vēsturiskā laika posmā
izmaiņas sabiedriskajā apziņā nav pamanāmas, gluži tāpat, kā mēs, katru rītu raugoties
spogulī, nesaskatām izmaiņas savā izskatā.
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Taču ilgākā laika posmā šādas pārmaiņas
notiek. Klasiskās ekonomikas skolas pamatlicējs Edems Smits (Adam Smith) 1759. g.
rakstīja: „Lai arī cik savtīgs būtu cilvēks, viņa
dabā acīmredzami ir daži principi, kuru dēļ
viņš priecājas par citu cilvēku laimi tā, it kā
tas attiektos uz viņu, kaut arī negūst no tā
nekādu citu labumu, kā tikai prieku to redzēt. Līdzīgi mēs izjūtam žēlumu un līdzjūtību par citu cilvēku ciešanām, tās redzot...
Tas, ka mēs skumstam līdz ar citu bēdām, ir
pārāk acīmredzams fakts, lai to pierādītu...
Pats lielākais kauslis, visnežēlīgākais varmāka nav bez šādām jūtām.”1 Izlasot šo Smita
pirms vairāk nekā 250 gadiem rakstīto, rodas pārdomas, vai pa šiem gadiem cilvēka
dabā nav notikušas pārmaiņas, turklāt ne
labākajā virzienā.
Kā norāda Karls Polaņi (Karl Paul Polanyi), ekonomikas sistēma savos pamatos ir
cilvēku kultūras sastāvdaļa, tāpēc līdz ar kultūru tā atrodas pastāvīgā evolūcijas stāvoklī.2
Cilvēku spēja pielāgoties mainīgajiem vides
apstākļiem kultūras evolūcijas gaitā ir tas,
kas visvairāk atšķir cilvēkus no citām dzīvām
būtnēm.
Līdz ar to rodas secinājums, ka nav pareizi uzskatīt ekonomikas zinātni par kaut
ko gatavu un pabeigtu, kā arī esošo ekonomikas paradigmu par nemainīgu. Pašreizējā
pieeja ekonomikas studijām un ekonomikas
pamatu mācīšanai skolā liecina par pretējo.
Pat padomju laikos ekonomikas studentiem
tika pasniegta ekonomikas domas vēsture,
tiesa gan, ideoloģizētā un tendenciozā veidā.
Pašlaik ekonomikas un biznesa studentiem
šāda studiju priekšmeta vairs nav — kāpēc
gan runāt par pagātnes domātāju pieļautajām
kļūdām, ja uz visiem jautājumiem jau ir gūtas pareizās atbildes, kam augstākais sasniegums esot Maikla Portera (Michael Porter)
idejas. Tāpēc pašlaik sagatavotie ekonomikas
un biznesa speciālisti spēj meklēt problēmu
risinājumus tikai šauru rāmju ietvaros, tādējādi maz atšķiroties no padomju laiku pieejas,
kur jebkurš risinājums bija pieļaujams tikai
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ļeņiniskās ideoloģijas izkropļota marksisma
ietvaros.
Divdesmit pirmajā gadsimtā vērojamie
pasaules notikumi, kuri ir ieguvuši sevišķi
spilgtas izpausmes otrās desmitgades sākumā, liecina, ka ir nobriedusi ekonomikas paradigmas maiņa, kad atrast problēmu risinājumus pašiem sev uzlikto rāmju ietvaros vairs
nebūs iespējams.

2. Pašreizējā ekonomikas
paradigma un tās vēsturiskās
saknes

Pasaulē ienesto milzīgo pārmaiņu sākumu
iezīmēja industriālā revolūcija 18. gs., kuras
gaitā zinātnisko un tehnoloģisko atklājumu
mijiedarbība ar ekonomiskajiem apstākļiem
būtiski mainīja gadsimtu gaitā ierasto cilvēku
sabiedrības dzīvi. Industriālā revolūcija balstījās uz trim savstarpēji saistītiem pamatiem —
kapitāla koncentrāciju, finanšu tirgiem un
ekonomikas izaugsmi. Tas būtiski atšķīrās no
iepriekšējās ekonomikas paradigmas, kurā
neviens no jau minētajiem trim elementiem
nespēlēja būtisku lomu. Industriālā revolūcija
dažādās zemēs un dažādās nozarēs noritēja
ar atšķirīgu ātrumu, un vēl 1898. g. izcilais
latviešu ekonomists Kārlis Balodis savā „Nākotnes valstī” minēja, ka, atšķirībā no rūpniecības, lauksaimniecībā pēdējos 2000 gados
nav notikušas būtiskas izmaiņas. Zemnieks
19. gs. beigās nespekulēja finanšu tirgos.
Savu saimniecisko darbību viņš īstenoja, nevis balstoties uz aizņemto kapitālu, bet gan
uz gadu gaitā no iepriekšējām paaudzēm
mantotajām kapitāla precēm, pret kurām jau
no mazām dienām tika ieaudzināta cieņpilna
attieksme, lai tās savukārt varētu pārmantot
nākamās paaudzes. Domājams, viņam nebūtu saprotams, kāpēc ir vajadzīgs katru gadu
palielināt izaudzēto kartupeļu ražu, izslauktā
piena daudzumu un citu radīto labumu apjomu par pieciem, septiņiem vai divpadsmit
procentiem, ja vien attiecīgi nepalielinās saimes locekļu skaits.
Kapitāla koncentrācija, finanšu tirgi un

ekonomikas izaugsme bija pamatā mūsdienu
ekonomikas paradigmai, ko savos darbos aprakstīja klasiskās ekonomikas skolas pārstāvji
Smits, Rikardo, Mills un citi. Tie neapšaubāmi spēlēja nozīmīgu lomu cilvēces progresā,
ko līdz ar klasiskās skolas ekonomistiem atzina arī Kārlis Markss (Karl Marx). Taču gan
Smits, gan Rikardo, gan Mills, gan Markss
uzskatīja, ka kapitāla koncentrācija un ekonomikas izaugsme ir raksturīgi procesi vēsturiski
pārejošam periodam. Kas cilvēkam ir labs un
piemērots bērnībā, ne vienmēr būs labs un
piemērots vecumdienās. To pašu var attiecināt uz sabiedrības ekonomisko dzīvi noteiktā
laika periodā. Tāpēc gan klasiķi, gan marksisti paredzēja, ka pienāks brīdis, kad sabiedrībai būs jāpārvērtē savs skatījums uz kapitāla
koncentrāciju, finanšu tirgiem un ekonomikas izaugsmi kā neapšaubāmi labām lietām.
Smits un Rikardo to vērtēja drīzāk ar nožēlu,
kamēr Mills nebūt neuzskatīja, ka tas apdraudētu cilvēku labklājību, bet drīzāk otrādi.
Šeit ir būtiski atrunāt, kādā nozīmē rakstā tiek lietots izaugsmes jēdziens. Latvijā gan
politiķi, gan žurnālisti un pat ekonomisti vārdu
“izaugsme” lieto kā sinonīmu vārdam “attīstība”. Ka šie vārdi nav sinonīmi, skaidri parāda
to latviskā semantika. Viens no stacionārā
stāvokļa ekonomikas korifejiem, amerikāņu
ekonomists Hermans Deilī definē šo atšķirību
ļoti precīzi: “ [..] izaugsme ir tad, ja kādas
lietas ir vairāk, attīstība ir tad, ja pie tā paša
daudzuma mums šī lieta ir labākā kvalitātē”3.
Tātad izaugsme nozīmē “kļūt lielākam”, attīstība — “kļūt labākam”. Izaugsme atšķirībā no
attīstības ir vērojama no ārpuses un ir izmērāma ar vienu skaitli. Ne vienmēr tas, kas kļūst
lielāks, kļūst arī labāks. Šādas semantiskas
nianses varētu uzskatīt par nebūtiskām, ja
vien politiķu un ekonomistu aprindās, kā arī
plašā sabiedrībā netiktu kultivēts uzskats, ka
izaugsme, tātad arī attīstība un labklājība, ir
izmērāma ar vienu skaitli — IKP pieaugumu.
Pretstatā klasiķiem, neoklasiskās ekonomikas skolas pārstāvji Leons Valrāss (Leon
Walras), Viljams Stenlijs Dževenss (William
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Stanley Jevons), Elfreds Māršals (Alfred Marshall) un citi uzskatīja, ka kapitāla koncentrācija, finanšu tirgi un ekonomikas izaugsme
būs mūžīgi vērojami procesi. Tas ir pamatā
pašreizējai ekonomikas paradigmai — izaugsmes paradigmai. Divdesmitajā gadsimtā,
valstu ekonomikām aizvien izplešoties, trim
esošās paradigmas pamatiem — kapitāla
koncentrācijai, finanšu tirgiem un ekonomikas izaugsmei — ir pievienojies ceturtais —
globalizācija. Esošās paradigmas ietvaros tas
viss tiek uzskatīts par neapstrīdami labām
un vajadzīgām lietām. Ekonomikas izaugsmi
joprojām min kā mērķi partiju programmās,
politiķi, žurnālisti un sabiedrība kopumā to
uztver kā neapšaubāmi labu lietu, pat nepadomājot — kāpēc ir vajadzīga ekonomikas izaugsme? Kādas problēmas rada ekonomikas
izaugsme? Vai nav tā, ka 21. gs. guvumi no
ekonomikas izaugsmes nespēj kompensēt tās
radīto problēmu nestos zaudējumus? Varbūt
klasiķiem — Smitam, Rikardo un Millam bija
vairāk taisnības nekā neoklasiķiem?
Cilvēkiem ir grūti mainīt savu vērtību
sistēmu un atteikties no priekšstatiem, kuri
tiem šķiet acīmredzami un pašsaprotami.
Ja lietas, kuras visu mūžu ir uzskatītas par
aksiomātiskām, pēkšņi tiek apšaubītas, tas
rada iracionālu pretestību. Tāpēc autori, kuri
norāda uz šādu izmaiņu nepieciešamību, riskē vispirms tikt izsmieti. Ja viņiem izdodas
pamatot sava viedokļa nopietnību, izsmiekls
pārvēršas naidīgumā, izmantojot jebkādus
līdzekļus, lai noniecinātu vai pat iznīcinātu
nevēlamā viedokļa paudēju. Tomēr pasaulē
notiekošās pārmaiņas liek domāt, ka ir nobriedusi paradigmas maiņa, un var izrādīties,
ka centieni izvairīties no diskusijas par to
bremzē sabiedrības attīstību.

3. Argumenti, kas pamato
ekonomikas paradigmas maiņas
nepieciešamību

Ekonomikas izaugsme tiek uzskatīta par
pamatu labklājībai. Angļu profesors Tims
Džeksons (Tim Jackson) savā populārajā
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darbā “Labklājība bez izaugsmes” argumentēti pierāda, ka mūsdienās ekonomikas izaugsme labākajā gadījumā ceļ vienīgi vidējo
labklājību, bet ne reālo labklājību sabiedrības
lielākajai daļai. Šajā grāmatā, balstoties uz
bagātīgiem statistikas datiem, viņš parāda,
ka reālais labklājības līmeņa pieaugums vairs
nav atkarīgs no ekonomikas izaugsmes. “Kamēr bagātie kļūst bagātāki, vidusslāņa reālie ienākumi Rietumu valstīs nepalielinājās
jau ilgi pirms recesijas.”4 Līdzīgu vērtējumu
sniedz Nobela prēmijas laureāts, amerikāņu
ekonomists Pols Krūgmens (Paul Robin Krugman).5 Tāpēc apgalvojums, ka “ekonomikas
izaugsme ceļ tautas labklājību” ir attiecināms
tikai uz nelielu sabiedrības daļu.
Patiesai labklājībai vajag, nevis lai cilvēkam būtu iespējami vairāk labumu, bet lai to
būtu tik daudz, cik ir nepieciešams.
Visskaidrākais un biežāk minētais arguments tam, ka ekonomikas izaugsme nevar
būt ilgtspējīga, ir ekoloģiskais — ekonomika
ir globālās sistēmas “Pasaule” apakšsistēma.
Globālā sistēma neaug, līdz ar to, ja aug tās
apakšsistēma, tā liek samazināties visām citām apakšsistēmām, agri vai vēlu apstājoties
savā izaugsmē, kad tā būs kļuvusi vienāda
ar savu supersistēmu un izspiedusi ārā visas
pārējās apakšsistēmas. Pēc dažādiem vērtējumiem, jau šobrīd pasaules ekonomika patērē 1,3 līdz 1,4 reizes vairāk resursu, nekā
globālā sistēma spēj atjaunot. Tas, kā arī
dabā vērojamie procesi liecina, ka ekonomikas tālākas izaugsmes iespējas ir izsmeltas,
un, ja dabu uztver kā pašregulējošu sistēmu,
tad tā drīz noregulēs ekonomiku līdz pieļaujamam apmēram. Visticamāk, šis process ir jau
sācies, un vulkānu izvirdumi, zemestrīces,
virpuļviesuļi, plūdi, sausumi un citas pašlaik
vērojamās parādības nav nejaušas.
Lielākajai daļai cilvēku šīs domas šķiet
nepieņemamas, jo tās neizbēgami noved pie
nepieciešamības pārskatīt savus priekšstatus,
tāpēc kāri tiek tverti jebkādi fakti, kas it kā
apgāž dabā notiekošo pārmaiņu objektivitāti,
vai, vēl vienkāršāk, kompromitē tos cilvēkus,
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kuri izsaka šādas domas. Tā, piem., globālās
sasilšanas neesamība tiek pamatota ar pēdējā laika salīdzinoši aukstajām un sniegotajām
ziemām Ziemeļu puslodē, neizprotot, vai nevēloties izprast, ka vārdu savienojums “globālā sasilšana” pats par sevi nozīmē globālas
pārmaiņas, kas neizslēdz “lokālu atdzišanu”
vai citas atšķirīgas pārmaiņas atsevišķās pasaules vietās.
Neapšaubāmi, ekoloģiskais aspekts ir
pats nozīmīgākais no visiem, kaut gan nereti nākas vērot apmēram šādu attieksmi: “Jā,
tas ir svarīgi, taču par to domāsim tad, kad
būsim atrisinājuši citas problēmas — finanšu
tirgu stabilizāciju, budžeta konsolidāciju un
tamlīdzīgi.” Tikai tad var izrādīties par vēlu.
Ja, piem., Eiropas teritorija uz ziemeļiem no
50. paralēles kļūtu neapdzīvojama, tad, salīdzinājumā ar to, visas pašreizējās pasaules
problēmas liktos sīkas un maznozīmīgas.
Tomēr ekoloģiskais aspekts nav vienīgais,
kas liek apšaubīt esošo ekonomikas paradigmu. Šaubas skar arī ekonomiku. Viens no
galvenajiem šaubu avotiem ir “lieko cilvēku”
problēma.

4. Nodarbinātības dilemma

Tehnoloģiju attīstības un kapitāla pieauguma rezultātā ar to pašu darba resursu
daudzumu radītais saimnieciskās darbības
rezultāta apjoms gadu no gada palielinās.
Pie kapitālismam raksturīgā labumu sadales
principa — “katram pēc ieguldītajiem resursiem”, kapitāla resursu un dabas resursu
īpašniekiem, kuriem ir noteicošās iespējas
vadīt tehnoloģiju attīstības virzienu, jo to rokās ir finansiālās sviras, tehnoloģiju attīstība
ir vērsta galvenokārt uz darba resursu samazināšanu saimniekošanas procesā. Ja tiktu
apstādināta ekonomikas izaugsme, esošā
produkta apjoma radīšanai vajadzētu aizvien
mazāk darba resursu. Šo procesu var vērot
pat augošā ekonomikā; ne velti par vienu no
populārākajiem politiķu lozungiem ir kļuvis
“radīt jaunas darba vietas”. Pēc būtības tas ir
aplami, jo ne jau darba vietu skaits, bet darba

procesa rezultāts būtu svarīgs no labklājības
viedokļa. Darba vietu radīšana ir vajadzīga tāpēc, ka tehnoloģiju attīstības rezultātā arvien
vairāk cilvēkiem rodas draudi palikt bez darba, līdz ar to bez iztikas līdzekļiem.
Lasot šīs rindas, iespējams, atmiņā ataust fakti par angļu strādnieku kustību
19. gs. beigās, kad strādnieki uzskatīja mašīnas par konkurentiem, kas viņiem atņem
darbu. Padomju laikos studentiem stāstīja
par šo strādnieku maldīgajiem uzskatiem, jo,
lai gan mašīnas tiešām samazina strādnieku
darba izlietojumu, pasaule taču ir tik liela un
vajadzību tās iemītniekiem ir tik daudz, ka
darba pietiks visiem. Tā tas bija 19. gs., kad
pasaule bija bezgalīga. Mūsdienu situācija ir
atšķirīga, un to precīzi ir izskaidrojis amerikāņu ekonomists Boldings. Viņš tēlaini lieto
divu atšķirīgu ekonomiku jēdzienus: “kovboju
ekonomika” un “kosmosa kuģa ekonomika”.6
Kovbojs pasauli uztver kā bezgalīgu prēriju,
kurā visa kā ir bezgalīgi daudz, ir tikai jātiek tam klāt, lai iegūtu to savā īpašumā. Ja
kovbojs ir sabojājis vidi kādā vienā prērijas
nostūrī, nav liela nelaime — viņam vienmēr
atradīsies viss vajadzīgais, ieskaitot darbu, citur bezgalīgi plašajā prērijā. Līdz pat 20. gs.
vidum cilvēki, tai skaitā ekonomisti tā uztvēra
pasauli. Neoklasiķu darbi 19. gs. beigās ekonomikas izaugsmi izvirzīja kā procesu, kuram
nav un nevar būt robežu, jo prērija (pasaule)
taču ir bezgalīgi liela.
“Kosmosa kuģa ekonomikā” ir citādi.
Pasaule vairs nav bezgalīgi liela, un resursu
ierobežotības problēma, atkritumu problēma
jau tagad ir kļuvušas tik izteiktas, ka nav
grūti saskatīt to tiešās un netiešās sekas arī
ekonomikā notiekošajos procesos (naftas
cenu krasās svārstības, zelta, metālu, graudu cenu pieaugums u.tml.). Nodarbinātības
problēma ir ieguvusi pavisam citas nianses,
un ne tikai Latvijā tiek runāts par “darba vietu radīšanu”, kas varētu likties absurdi pat
20. gs. pirmās puses ekonomistiem.
Ekonomikas augsmes pretrunu sīki ir
iztirzājis Džeksons darbā “Labklājība bez
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izaugsmes”7. Tā kā reālais labklājības līmeņa pieaugums vairs nav atkarīgs no ekonomikas izaugsmes, ekonomikas augsme
vairs nav nepieciešama labklājībai, bet gan
nodarbinātībai.
Vai nav tā, ka ekonomikas izaugsmes problēmai ir vienkāršs risinājums? Jau 1930. g.
izcilais angļu ekonomists Džons Meinards
Keinss (John Maynard Keynes) uzrakstīja
eseju “Mūsu mazbērnu ekonomiskās iespējas”, kurā paredzēja, ka viņa mazbērnu paaudze, tātad mēs, strādāsim tikai piecpadsmit
stundas nedēļā, jo tehnoloģiju attīstības līmenis būs pietiekams, lai tādējādi nodrošinātu
visu iztikai nepieciešamo.8 Tas sasaucas ar
utopisko sociālistu Tomasa Mora (Thomas
More) 16. gs. rakstīto, ka cilvēki strādās sešas stundas dienā, un Roberta Ouena (Robert
Owen) 19. gs. rakstīto, ka cilvēki strādās četras stundas dienā. Arī Kārlis Balodis “Nākotnes valstī”9 pauž līdzīgu ideju, tikai attiecinot
to nevis uz darba dienas vai nedēļas ilgumu,
bet gan uz cilvēka darba mūža garumu.
Ja Moru, Ouenu un arī Balodi liela daļa
pieskaitītu utopistiem, tad Keinsu gan neviens neuzskatītu par tādu. Kāpēc nav piepildījusies Keinsa prognoze? Kāpēc, pieaugot
produktivitātei, kas ļauj radīt fiksētu produkcijas daudzumu ar aizvien mazāku darba izlietojumu, cilvēku kopējais darba izlietojums
nesamazinās pat valstīs ar augstu dzīves
līmeni? Tik tiešām, varbūt nemaz nevajag
“radīt jaunas darba vietas”, bet pietiek samazināt darba nedēļas garumu jau esošajās darba vietās? Īsu un precīzu atbildi uz to sniedz
amerikāņu ekonomists Karls Viderkvists (Karl
Widerquist): “Keinsa paredzējuma kļūda ir
pieņēmumā, ka tehnoloģiju attīstība un kapitāla apjoma palielināšanās noteikti palielinās
algas. Tā tas varētu būt, taču patiesībā izaugsmes labumi ir nonākuši pie kapitāla īpašniekiem un pie strādājošo augšējām aprindām,
kuru darba grūtības pakāpe aizvien pieaug.
Kas notiks, ja kapitāls kļūs tik ražīgs, ka spēs
visu saražot bez darba līdzdalības? Darba algas tad būs nulle un strādājošiem nebūs citas
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iespējas izdzīvošanai, kā tikai kapitāla īpašnieku žēlastība.”10
Mors, Ouens un Balodis savus paredzējumus izteica ar vienu atrunu — nav privātīpašuma uz kapitāla precēm. Keinsam šādas
atrunas nav, tāpēc šajā gadījumā viņš ir vienīgais utopists no četriem minētajiem.
Problēmai būtu atrisinājums pie sadales
principa “katram pēc padarītā darba”. Taču
tas nozīmē atteikšanos no kapitāla preču
privātīpašuma. Tad arī tehnoloģiju attīstība
būtu vērsta galvenokārt uz dabas resursu
izlietojuma samazināšanu, kas būtu vēlami
no ilgtspējīgās attīstības viedokļa. Taču vēsturiskā pieredze rāda, ka vismaz pašreizējā
sabiedrības locekļu apzinīguma līmenī šāds
sadales princips neveicinātu uzņēmību un
saimniecisku rīcību.

5. Globālais kapitālisms

Finanšu tirgi sākotnējā kapitāla koncentrācijas stadijā bija nepieciešami un efektīvi, jo pildīja resursu optimālas izvietošanas
funkciju. Ar to arī tagad reizēm tiek skaidrots
finanšu tirgu dotais labums. Industriālās revolūcijas sākumā tie tiešām bija attīstību virzošs spēks. Mūsdienās tie ir pārvērtušies par
spēku, kas ir sabojājis tirgus mehānismu. To
ir atzinuši daudzi ekonomisti, un bijuši spiesti
atzīt politiķi, piem., Francijas prezidents Nikolā Sarkozī (Nicolas Sarkozy) 2010. g. 27.
janvāra runā Pasaules Ekonomikas forumā
Davosā.11 Kapitāli plūst uz ienesīgākajām nozarēm, un tās acīmredzami ir spekulatīvajā
ekonomikā. Ričarda Kantiljona (Richard Cantillon) un Edema Smita skaidrojums par “neredzamo roku”, kas izlīdzina ienesīgumu dažādās nozarēs, ir pareizs, taču šo roku kavē
finanšu inovācijas. Galu galā “neredzamo
roku” vairs neizdodas apturēt, un spekulatīvās ekonomikas burbulis plīst ar sprādzienu,
kā tas bija šīs krīzes sākumā. Taču kapitāla
īpašnieku ietekme uz procesiem pasaulē ir tik
liela, ka krīzes smagums tiek novelts uz iedzīvotāju pleciem. Latvija ir viens no tipiskākajiem piemēriem šādai norisei. Izeja no krīzes
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tiek meklēta, atjaunojot spekulatīvās ekonomikas izaugsmi, kas savukārt rada pamatus
jaunai, vēl dziļākai krīzei. Inovatīvās idejas
spekulatīvajā ekonomikā pietiekami ilgu laiku
rada ilūziju par labklājības pieaugumu, taču
galu galā ekonomikas likumi dara savu. Visa
finanšu piramīda brūk, aizraujot sev līdzi uz
parādiem veidoto labklājību.
Mūsdienu Lielās depresijas sākumā amerikāņu profesors Jagdišs Bhagvati (Jagdish
Bhagwati) rakstīja: “Tās [krīzes] pamatā ir
derivatīvi, ko neviens īsti neizprot… Pastāvēja pieņēmums, ka finanšu inovācijas ir tādas
pat, kā nefinanšu inovācijas… Taču finanšu
inovāciju sekas var būt letālas — tā ir “noārdošā radīšana”.12 Pašreizējie notikumi pasaulē rāda, ka finanšu tirgos jeb spekulatīvajā
ekonomikā ģenerētās “papīra bagātības” milzum lielais apjoms tiešām ir novedis pasauli
pie bīstamas robežas. Mūsdienu neoliberālisma stūrakmens — finansializācija jeb finanšu
tirgu lomas pieaugums tautsaimniecībā — ir
radījis situāciju, kad nauda zaudē uzticību.
Nikolā Sarkozī savā runā13 daudzkārt pieminēja dramatisko situāciju, pie kuras ir novedusi finansializācija, aicinot meklēt steidzamus risinājumus un dramatiski uzsverot, ka,
ja šādi risinājumi netiks atrasti, tad izmaiņas
nekontrolējamā ceļā notiks tik un tā. Sarkozī
izvirzīja konformistiskajai ekonomikai netipisku jautājumu par “finanšu kapitālisma moralizēšanu”, cerībā salabot tirgus mehānismu, ko ir sabojājusi spekulatīvā ekonomika.
Pēdējā laikā no politiķu puses daudzkārt ir
parādījušies mēģinājumi ierobežot spekulatīvo ekonomiku, taču reālas izpausmes tie
nav guvuši. Tas ir samērā viegli saprotams,
redzot saknes tam, kā interesēs pasaulē tiek
pieņemti politiskie lēmumi.
Slavenais brazīliešu ekonomists Celso
Monteiro Furtado (Celso Monteiro Furtado)
savas grāmatas “Globālais kapitālisms” angļu
izdevuma priekšvārdā 1998. g. rakstīja: “Šodien neviens nevar ignorēt fantastisko spēka
koncentrāciju, ko iemieso sevī tas, ko saucam
par finanšu tirgiem, kuros dominē spekulatīvi

darījumi. Globalizācijas virzīti, šie tirgi tagad
ir visienesīgākie. Tāpēc arvien lielākā mērā
labumu sadali pasaulē nosaka virtuālās operācijas, kas notiek finanšu sektorā. Tā ir visspilgtākā izpausme realitātei, ko dēvē par globālo kapitālismu, priekšteci pasaules spēka
sistēmai nākotnē… Loma, kas tiks atvēlēta
nacionālajām valstīm šajā jaunajā politiskajā veidojumā, ir neskaidra, jo tā būs atkarīga
no šīm aizvien vairāk savstarpēji saistītajām
struktūrām.”14
Notikumi Eiropā 2011. g. beigās nepārprotami parāda, ka valstis ir pārvērtušās par
veidojumiem, kas pieņem lēmumus, nevis
vadoties no valsts iedzīvotāju interesēm, bet
no starptautiskā kapitāla interesēm. Tas, ko
vērojām Latvijā 2008.–2011. g. — “Parex”
bankas pārņemšana, Godmaņa “ekonomikas
stabilizācijas plāns”, “strukturālās reformas”,
Dombrovska “budžeta konsolidācija” un citi
notikumi vedināja uz domām, ka finanšu kapitāla intereses dominē tikai atsevišķās valstīs, to skaitā Latvijā. Taču Grieķijas problēmu risināšanas gaita, kad ierosinājums rīkot
referendumu par grieķu tautas gatavību uzņemties jaunus parādus, izsauc sašutumu un
niknumu aizdevējos, skaidri demonstrē to, ka
„demokrātijai” ir selektīva izpausme, un tautas viedokli prasa tikai tad, ja var paredzēt,
ka tas nebūs pretrunā ar globālā kapitālisma
interesēm.
Plašsaziņas līdzekļos tīšuprāt vai nejauši
tiek popularizēts pēc būtības nacistisks viedoklis par “slinkajām” tautām, kuras nepietiekama darba tikuma dēļ vēlas dzīvot uz parāda.
Taču cēloņi, kāpēc daudzas valstis ir nokļuvušas dziļā parādu jūgā, ir meklējami citur.
Izaugsmes paradigma paredz globalizāciju. “Konkurences priekšrocības” teorija būtībā paredz, ka katrs ražotājs savā ziņā kļūs
par monopolistu, piešķirot savam produktam
tikai tam vien piemītošas unikālas īpašības
(parasti gan tas notiek pēc formas un ne pēc
satura). Līdz ar to patiess kļūst apgalvojums,
ka iekšējais tirgus jebkurai valstij kļūst par
mazu. Lai varētu pārdot produktu citu valstu
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tirgos, kuros ienākumu līmenis nav pietiekams, lai nodrošinātu pietiekamu pieprasījumu, starptautiskā kapitāla vadoņi īstenoja
kredītu piešķiršanu šo valstu iedzīvotājiem,
apzinoties, ka tie nekad netiks atdoti. Taču
izaugsmes nodrošināšanai tas bija vienkāršākais ceļš.
Cits faktors, kas daudzas valstis, arī Latviju, iedzina dramatiskā parādu jūgā, bija
spekulācijas ar nekustamajiem īpašumiem,
kuru izdevīgumu radīja sākotnējā cenu atšķirība. Turīgo valstu iedzīvotājiem, kuru rīcībā
bija lieka nauda, radās iespēja to ieguldīt
izdevīgāk nekā bankā, tādējādi nabadzīgākajās valstīs nekustamais īpašums kļuva par
spekulatīvo darījumu objektu. Pieprasījums
nekustamo īpašumu tirgū auga ļoti strauji,
un cenas paaugstinājās. Nabadzīgo valstu
iedzīvotājiem, kuriem nekustamais īpašums
bija vajadzīgs ne spekulatīvām vajadzībām,
bet dzīvošanai, lai spētu konkurēt tirgū, nekas cits neatlika, kā ņemt kredītus, palielinot pieprasījumu un cenas. Arī bankas sāka
konkurēt cita ar citu kredītu izsniegšanā. Tas
noveda pie situācijas, ka ne vien iedzīvotāji
neapzinājās kredīta atdošanas risku, bet arī
bankas neapzinājās kredītu atgūšanas risku.
Multiplikatora efekta rezultātā radās strauja
izaugsme finanšu sektorā, tirdzniecībā un
būvniecībā. Skanēja gaviles par straujo IKP
pieaugumu. Taču tā bija izaugsme bez attīstības, tas pats finanšu piramīdas princips, kam
pienāca gals, paliekot pāri tikai parādiem.
Aizvien vairāk cilvēku sāk apzināties esošo
situāciju. Dažādās valstīs notiekošie protesti
pret finanšu kapitālisma kundzību masu saziņas līdzekļos tiek pasniegti kā huligānisms
un anarhija. Finanšu kapitāla pārstāvji Latvijā
augstprātīgi pasniedz sevi kā labdarus, kuri
pelna miljonus, bet maksā no tā nodokļus,
pateicoties kam sev iztiku rod pensionāri un
citi trūcīgie iedzīvotāji. Taču patiesībā, radot
ar spekulatīviem darījumiem virtuālus miljonus naudas izteiksmē, viņu radītais reālais
labums ir nulle. Par spīti vārdos sludinātajām
prioritātēm ražošanai, nodarbinātības prob42

lēmas risināšanai un sociālās nevienlīdzības
mazināšanai, joprojām svarīgākie signāli par
ekonomikas atlabšanu tiek gaidīti no finanšu
tirgiem, ārvalstu investoru jeb starptautiskā
kapitāla pārstāvju teiktais politisku lēmumu
pieņemšanā ir daudzkārt svarīgāks par valsts
iedzīvotāju interešu ievērošanu. Skatoties patiesībai acīs, pašreizējām pasaules finanšu
sistēmas problēmām nav risinājuma, ja par
tādu neuzskata globālu, postošu karu, kā tas
bija 20. gs. Lielās depresijas nobeigumā.
Domājams, ka iepriekš minētos procesus un problēmas izprot arī Eiropas Komisijas ierēdņi, kuri 2010. g. 3. martā publicēja
dokumentu “Eiropa 2020: stratēģija gudrai,
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”. “ES
2020” stratēģijā formulētās trīs stratēģijas
prioritātes labi izskatās uz papīra, bet reālajā
pasaulē uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas veidošana ir ieguvusi visai
absurdas izpausmes. Tas ļauj paredzēt, ka šo
stratēģiju sagaidīs tās priekšteces — Lisabonas stratēģijas liktenis. Katrs pats var vērtēt,
vai šajā stratēģijā paredzētais — “ [..] lai līdz
2010. g. Eiropas Savienība kļūtu par konkurētspējīgāko, dinamiskāko un uz zināšanām
balstīto reģionu pasaulē” — ir piepildījies.

6. Paradigmas maiņa un stingrā
stāvokļa ekonomika — risinājums
jaunās paradigmas ietvaros

Stingrā stāvokļa ekonomikas (steady-state economy) ideja nav jauna.
1848. g. klasiskās ekonomikas skolas
pārstāvis Mills, kurš tāpat kā citi klasiķi uzskatīja kapitāla koncentrāciju un ekonomikas
izaugsmi par vēsturiski pārejošām parādībām, savā darbā “Politiskās ekonomikas principi” iekļāva nodaļu “Par stacionārā stāvokļa
ekonomiku”. Mills rakstīja: “Vislabākais cilvēku sabiedrības stāvoklis ir tāds, kur neviens
nav nabags, neviens nevēlas kļūt bagātāks,
kā arī nebīstas kļūt nabagāks, jo tam nav
iemesla baidīties, ka kāds viņu vēlēsies atstumt atpakaļ, lai pats izrautos uz priekšu.”15
It kā sagaidot iebildumus par “stagnāciju”,
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kādā var ieslīgt sabiedrība šajā gadījumā,
Mills tālāk raksta: “Stacionārs ekonomikas
stāvoklis nenozīmē stacionāru cilvēka stāvokli. Šeit var būt lielākas iespējas kā jebkad
visu veidu gara kultūrai, morālam un sabiedriskam progresam; lielākas iespējas dzīves
mākslas pilnveidošanai, un daudz lielāka
vēlme to pilnveidot, jo cilvēku prātus vairs
nenodarbinās izdzīvošanas māksla… Kļūdās
tie, kuri uzskata savstarpēju cīņu par vietu
zem saules par cilvēcisku būtņu normālu stāvokli; ka cīkstēšanās, grūstīšanās un kāpšana
citiem uz kājām, kas ir pamatā eksistējošai
sabiedrības dzīvei, ir visvairāk piemērotas
cilvēku sabiedrībai. Tie ir raksturīgi simptomi
tikai vienai industriālā progresa fāzei.”16
No daudzajiem domātājiem, kuri turpināja un izvērsa Milla ideju, šajā rakstā pieminēsim vācu izcelsmes angļu ekonomistu un
sociologu Šumaheru.
1973. g. viņš publicēja savu grāmatu
“Mazs ir skaists — ekonomika, ja cilvēkiem
būtu nozīme”, kas būtībā ir vairāku Šumahera eseju apkopojums. Šumahers raksta: “Ir
acīmredzami, ka alkatīga un skaudīga pieprasījuma virzīta, neierobežota ekonomikas
izaugsme nevar iekļauties ierobežotā vidē.”17
Šumahers norāda, ka mūsu paaudzei nav ko
lepoties ar to, ka “ [..] tas, kas bija greznumlietas mūsu tēviem, ir kļuvis par pirmās nepieciešamības precēm mums”. Ar to cilvēce
ir kļuvusi nevis stiprāka, bet gan vājāka un
mazāk dzīvotspējīga. Pēc Šumahera teiktā,
uz dzīvesveidu balstītiem maziem uzņēmumiem ir jāveido ekonomikas pamats. “Mazā
uzņēmumā privātīpašums ir dabisks, auglīgs
un taisnīgs. Lielā uzņēmumā privātīpašums
ir rīks, kas dod iespēju īpašniekiem parazitēt
uz citu darba. Tas ir ne vien netaisnīgi, bet
arī nesaprātīgi, jo tas izkropļo attiecības uzņēmuma iekšējā vidē.” 18
Visrūpīgāk un visdziļāk stacionārā stāvokļa ekonomiku ir aprakstījis amerikāņu
ekonomists Deilī. Savā 1996. g. publicētajā
grāmatā “Viņpus izaugsmes”19 viņš sīki un
detalizēti atspēko argumentus pret stacionārā

stāvokļa ekonomiku un norāda uz visai acīmredzamām kļūdām pašreizējos priekšstatos
par ekonomikas izaugsmi. Šīs grāmatas īss
apskats šajā rakstā nespētu sniegt vajadzīgo
priekšstatu par grāmatas pārliecinošo un argumentēto saturu, savukārt detalizēts izklāsts
aizņemtu pārāk daudz vietas.
Deilī arī vēlāk ir publicējis grāmatas un
rakstus par stacionārā stāvokļa ekonomiku,
no kuriem ir jāpiemin 2008. g. publicētais
raksts20. Šajā rakstā no jaunāko pasaules
notikumu perspektīvas Deilī vēl pārliecinošāk parāda stacionārā stāvokļa ekonomikas modeļa humānismu un ilgtspēju. Deilī
raksta: “Divsimt gadus mēs esam dzīvojuši
izaugsmes ekonomikā. Tāpēc mums ir grūti
iedomāties, kā varētu darboties stacionārā
stāvokļa ekonomika, lai gan lielum lielo daļu
savas eksistences cilvēce ir dzīvojusi ekonomikā, kur ikgadējais pieaugums ir bijis nenozīmīgs. Izaugsmes ekonomika cieš neveiksmi.
Ekonomikas apakšsistēmas ekspansija palielina vides un sociālās izmaksas vairāk, nekā
palielinās labumi no produkcijas (šeit Deilī
runā par analoģiju makrolīmenī ar robežizmaksu un robežienākumu pieaugumu mikrolīmenī, kad, pārsniedzot noteiktu produkcijas
izlaides līmeni, robežizmaksas sāk pieaugt
straujāk nekā robežienākumi. Aut. piez.), līdz
ar to padarot mūs trūcīgākus, nevis bagātākus… Mēs nepūlamies nodalīt izmaksas no
ienākumiem mūsu nacionālajos kontos. Tā
vietā mēs sametam tos kopā kā “aktivitātes”,
rēķinot iekšzemes kopproduktu.”21
Deilī norāda uz būtisku lietu: “ [..] stacionārā stāvokļa ekonomika nav apstājusies
izaugsmes ekonomika [..] tāpat kā nevar
uzskatīt helikopteru par lidmašīnu, kura ir
zaudējusi ātrumu”22. Pāreja uz stacionāra
stāvokļa ekonomikas modeli prasa citu cilvēku domāšanu un citu ekonomikas uzbūvi
— vairākos līmeņos strukturizētu autarķiju,
kas balstās galvenokārt uz maziem uzņēmumiem, finanšu sektoram esot valsts īpašumā.
Katrai tautai ir jābūt spējīgai attīstīties saviem spēkiem, bez palīdzības no ārienes. Visi
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dzīvībai svarīgie produkti iespēju robežās ir
jāražo pašu valstī. Tikai tāda valsts spēs būt
patiesi neatkarīga. Jebkura valsts, kuras ekonomika ir atkarīga no citām valstīm, ir ne vien
pakļauta krīzēm, bet arī var kļūt par dažāda
veida izspiešanas upuri. Un otrādi — patiesi
neatkarīgas valstis var veidot veselīgas tirdzniecības attiecības ar citām valstīm, apmainot ražošanas pārpalikumus un specifiskus
produktus, taču saglabājot ekonomisko neatkarību un nenonākot parādu jūgā.
Izaugsme pati par sevi nav ne laba, ne
slikta. Dabā lietas aug pašas par sevi, taču
laikā prot apstāties izaugsmē. Jaunās ekonomikas paradigmas pamatā — šis pats princips: ekonomika gan mikro, gan makrolīmenī
aug, līdz sasniedz optimālo apjomu. Tad izaugsme apstājas, taču neapstājas attīstība.
Galvenā vērība ir veltīta vides, turklāt ne tikai
tādā nozīmē kā “daba”, saglabāšanai.
Kā nonākt pie stingrā stāvokļa ekonomikas, vai tas ir iespējams evolucionārā ceļā,
to rādīs laiks. Acīm redzami ir tas, ka šādas
pārmaiņas iespējamas tikai globālā mērogā. Tikpat acīm redzami ir tas, ka tāda vai
cita veida pārmaiņas ir neizbēgamas. Pēdējo
gadu laikā vērotie pasaules ietekmīgāko politiķu — Nikolā Sarkozī, Hozē Manuela Barrozu (José Manuel Barroso), Baraka Obamas
(Barack Obama), Angelas Merkeles (Angela
Merkel) — mēģinājumi ierobežot starptautiskā kapitāla varu ir izrādījušies visai nedroši
un nekonsekventi. Taču, ja notiks mēģinājums atgriezt valstīm to demokrātisko funkciju — valsts iedzīvotāju vairākuma, nevis
starptautiskā finanšu kapitāla interešu pārstāvniecību, tad iespējamais evolucionārais
ceļš varētu būt šāds. Pirmkārt, ir jāatsakās
no daļējo rezervju sistēmas monetārajā politikā, pārņemot naudas piedāvājumu valsts
ziņā. Otrkārt, konsekventi jāīsteno iecere par
spekulatīvo darījumu aplikšanu ar nodokli,
turklāt nevis pusprocenta apjomā, bet daudz
lielāku. Tas acīmredzami mazinātu spekulatīvās ekonomikas ienesīgumu, līdz ar to vismaz
daļēji atjaunojot “neredzamās rokas” darbī44

bu. Iespējams, ka tad finanšu sektora pāreja
valsts īpašumā varētu notikt mierīgā ceļā,
novirzot finanšu sektorā radītos ienākumus
valsts budžetā.
Treškārt, ir jāatzīst, ka 20. gs. septiņdesmito gadu “mārketinga revolūcija”, kuras
rezultātā mārketings no tirgus pieprasījuma
izpētes ir pārvērties par tirgus pieprasījuma
veidošanu, ir bijis bīstams solis, kas apdraud
ekonomikas ilgtspēju. Valstij būtu jākontrolē
mārketinga radītā iedarbība uz cilvēku apziņu. Kā iespējams risinājums varētu būt reklāmas nodoklis. Apzinoties pretestību, ko tas
varētu radīt, iesākumā varētu izmantot diferencētu pieeju dažādiem reklāmas veidiem,
piem., drukātai reklāmai, kas lielā daudzumā
tiek izplatīta iedzīvotāju pastkastītēs un līdzīgos veidos, piemērot augstu nodokli, pamatojot to ar dabas resursu nelietderīgu izniekošanu, kā arī nosakot kvotas šādai reklāmai.
Visgrūtākais ir jautājums par izmaiņām
cilvēku apziņā. Varmācīgā un uzspiestā veidā
šādas izmaiņas radīt nav iespējams. Taču, ja
masu saziņas līdzekļi pēdējā gadsimta laikā
ir spējuši sekmīgi ietekmēt cilvēku apziņu
vienā, uz alkatību un skaudību balstītas ekonomikas izaugsmes un tās dažādo izpausmju
virzienā, tad vajadzētu būt iespējamam sekmēt izmaiņas arī pretējā virzienā. Tas būtu
cilvēces eksistenci neapdraudošs pārmaiņu
ceļš. Vai cilvēcei pietiks saprāta to izvēlēties,
rādīs jau tuvākā nākotne.

Secinājumi

Ekonomikas zinātne, būdama cilvēces
kultūras sastāvdaļa, mainās un attīstās. Ir
nepareizi uzskatīt, ka ekonomikas zinātne
būtu sasniegusi savu galīgo veidu. Lai varētu vērtēt, izprast un paredzēt ekonomikas
zinātnes turpmāko attīstību, ir jāzina tās līdzšinējās attīstības gaita. Tāpēc ekonomistu un
vadībzinības speciālistu izglītībā obligāti būtu
iekļaujamas ekonomikas domas vēstures
studijas.
Pašreizējā uz ekonomikas izaugsmi, finanšu tirgiem un globalizāciju balstītā ekonomi-
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kas paradigma bija progresīva 18. un 19. gs.
Pašreizējā vēstures posmā šī paradigma ir novecojusi un cilvēces attīstību apdraudoša gan
ekoloģisku, gan ekonomisku, sociālu un morālu apsvērumu dēļ. Mēģinājumi rast risinājumu cilvēces problēmām esošās paradigmas
ietvaros ir lemti neveiksmei.
Esošās paradigmas ietvaros nav tāda risinājuma, kas neapdraudētu cilvēces izdzīvošanu 21. gs. “lieko cilvēku” jeb nodarbinātības dilemmai, kad par mērķi kļūst nevis
darba produkta, bet darba vietu radīšana. Šīs
dilemmas atrisinājums ir iespējams, tikai izejot no esošās paradigmas ietvariem.
20. gs. otrajā pusē un 21. gs. valstis no
nacionālo interešu pārstāvēm ir pārvērtušās
par starptautiskā kapitāla interešu pārstāvēm. Demokrātijas jēdziens ir deformēts, un
tautas vairākuma interešu noskaidrošanai ir
selektīva pieeja.
Pasaulē ir nobriedušas pārmaiņas ekonomikas paradigmas maiņai. Jaunā ekonomikas
paradigma balstās nevis uz uzņēmēju–inovatoru, vēl jo vairāk ne uz uzņēmēju–spekulantu, bet uz lietpratīgu saimnieku, kurš,
pirmkārt, zina ko darīt, un, otrkārt, kā darīt,
lai saglabātu nemainīgu un pietiekamu labklājības līmeni sev un saviem tuvākajiem, kur
būtiska labklājības sastāvdaļa ir vide — ekoloģiskā, kultūras, etniskā, reliģiskā, tiesiskā
un sociālā izpratnē. Tiek veidota stingrā stāvokļa ekonomika. Ir privātīpašums uz mantisko kapitālu, nav privātīpašuma uz finanšu
kapitālu.
Paradigmas maiņa notiks globālā mērogā.
Lai tā norisinātos evolucionārā ceļā, ir nepieciešams, lai valstis atgrieztos pie demokrātijas tās patiesajā izpratnē, lai notiktu būtiskas
pārmaiņas cilvēku apziņā, kuras var ietekmēt
ar valsts rīcībā esošiem līdzekļiem, taču šīs
pārmaiņas nav iespējamas varmācīgā ceļā.
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NECESSITY OF CHANGING THE ECONOMIC PARADIGM
IN THE 21st CENTURY
Ivars Brīvers

Summary
Key words: economic paradigm, economic growth, environment, sustainable development,
steady-state economy
Twenty-first century events lead mankind to realize that the way chosen by the last century has
been dangerous and threatening for its future. The growth paradigm, based on greed and envy,
has proven to be outdated and inappropriate for its time. The attempts to solve global problems
in the framework of that paradigm possibly are going to fail. This reasoning can be discussed in
various aspects — ecological, social, moral and economic ones. The article focuses on the economic aspect of the necessary paradigm change, first showing that it is wrong to believe that
the science of economics is already complete and intact. In the 18th century, the economic
growth paradigm and processes associated with it — concentration of capital, development
of the financial markets and globalization — were incentives for human development. In the
21st century, they have become hazards to human survival. Until the 20th century, the world
could be regarded as infinite. In the 20th century, and especially in the 21 century, it ceases
to be such. Consequently, there is no longer place for growth. Technological development has
created a “surplus people” problem, which could be solved in an infinite world, but the solution
is no more valid in today’s circumstances. Employment dilemma is among those to be addressed in the 21st century, and the solution should be found outside the old paradigm. The new
economic paradigm should be based on preservation of environment instead of growth; not on
entrepreneurs-innovators, or even less businessmen-speculators, but on effective executives,
who know what to do and how to do to ensure a sufficient level of prosperity for themselves
and their family, while protecting the environment from the ecological point of view, and cultural, religious, ethnic, legal and social as well.
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Atslēgas vārdi: Garozas pilskalns, novadpētnieku ziņas, senlietu atradumi, 1287. gada
Garozas kauja
Pirmās ziņas par Garozas pilskalnu pie Lukstenieku mājām tika iegūtas 20. gs. 20. gados. Vēlākos laikos dažādas ziņas par pilskalnu sniedza arheologi E. Šturms un P. Stepiņš.
1969. g. pilskalnu, kas varēja būt ap 40 m garš un 3–4 m augsts, fotografēja J. Lismanis.
20. gs.70. gados pilskalns tika norakts, tomēr tā vieta ir lokalizēta. Ticamāk, ka Garozas
pilskalnam senatnē bija kāda nozīme, tomēr tas nav pilskalns klasiskajā izpratnē. Būtu ļoti
vilinoši Lukstenieku pilskalnu saistīt ar pazīstamo 1287. g. Garozas kauju, pieņemot, ka
pilskalns varētu būt bijis krustnešu karaspēka pagaidu nocietinājums. Kauju varētu apliecināt ziņas par kapiem un senlietu atradumiem pilskalna tuvumā. Pagaidām Garozas kaujas
vieta pie Garozas Lukstenieku pilskalna nav ne drošāk pierādāma, ne arī noteikti noraidāma.
Daudzus gadus darbojoties arheoloģisko
vietu uzmeklēšanā, nereti ir nācies meklēt
tādas vietas, kas kādreiz, pirms Otrā pasaules kara, visiem apkārtējiem ļaudīm, kuru tur
arī nebija maz, bija labi zināmas. Tāpēc toreizējam arheoloģiskās vietas aprakstītājam
nelikās svarīgi minēt precīzākus vietas orientierus, jo šķita, ja kāds tiešām gribēs šo vietu
vēlreiz apskatīt, varēs taču pajautāt apkārtnē
dzīvojošiem ļaudīm. Pēc tam sekoja gaišāko
cilvēku izsūtīšana uz Sibīriju, kara postījumi
un cilvēku došanās trimdā vai piespiedu pārvietošana, pēckara kolhozu laiki ar plašiem
zemes meliorācijas darbiem, respektīvi, senā
zemes reljefa pārveidojumi, vietas administratīvās piederības maiņa un mūsdienās aizvien tukšāki, cilvēku pamestāki Latvijas lauki. Šādos apstākļos kādreiz pat apkārtnē labi
zināma vieta tagad nav vairs atrodama un
tās meklēšanā jāliek lietā detektīvu cienīgas
metodes, jāpēta gan senās, gan mūsdienu
kartes, dažādi reljefa pārveidojumi, mēģinot
saprast sava laika arheoloģiskās vietas aprakstītāja vai pieminētāja personību; ko tolaik

cilvēks ieraudzīja, kas tam likās svarīgs, kas
nē, kā viņš to aprakstīja un kā vēlāk atcerējās.
Šāds pa pusei detektīvstāsts ir saistīts ar
Zemgali un Garozas pilskalna meklēšanu.
Nosaukums “Garozas pilskalns” arī var būt
maldinošs, jo mūsdienu Garozas centrs atrodas ap piecu kilometru attālumā no aptuvenās pilskalna vietas.
Pirmās ziņas par Garozas pilskalnu iegūtas 20. gs. 20. gados. Kādreizējās Pieminekļu valdes arhīvā glabājas nedatēta, bet,
spriežot pēc vairākām pazīmēm, 20. gadu
pirmajā pusē bērnišķīgā rokrakstā aizpildīta II
Jelgavas valsts vidusskolas skolēna V. Briņķa
Dabas un kultūras retumu lapa par Pilskalnu
pie Luksteniekiem: Vecs pilskalns atrodās
Jelgavas apriņķī Garozas pagastā tuvākā stacija ir Garoza. Pie Lukstenieku mājām, atrodās šis Pilskalns. Viņš ir pakav veidīgs un
uz viņa virsotnes ir bijis caurums bet tagad
tas aizaudzis (tieši tā tekstā — J.U.).1 Šķiet,
Garozas pagasta un Garozas stacijas pieminējums bija iemesls, lai turpmāk šo pilskalnu
sāktu saukt par Garozas pilskalnu, lai gan,
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cik var nojaust, droša pamatojuma šāda nosaukuma lietojumam nav un pareizāk būtu
bijis pilskalnu pēc tuvējām mājām saukt par
Garozas Lukstenieku pilskalnu.
1935. g. 23. decembrī Pieminekļu valdes
inspektors un arheologs Eduards Šturms Pieminekļu valdes priekšsēdētājam profesoram
Francim Balodim iesniedza šāda satura īsu
ziņojumu: K. Skadiņš ziņoja, piem., V. [Pieminekļu valdei — J. U.] 20. XII, ka Zālītes
pag. [šoreiz Lukstenieki novietoti jau Zālītes
pagastā — J. U.] Lukstenieku māju tuvumā,
purva vidū esot kalns ar caurumu virsū, kuram dibenu nevarot sasniegt. Apkārt kalnam
purvi, virsū augot veci, resni ozoli.2
Pēc dažiem gadiem, 1941. g. 21. martā,
toreizējās Muzeju un pieminekļu aizsardzības
daļas inspektors un arheologs Pēteris Stepiņš uzrakstīja šāda veida ziņojumu: Garozas
Luksteniekos pie Smakupes ietekas Iecavā
purva vidū ir kalniņš, ko sauc par pilskalnu.
Netālu ir arī cits, lielāks kalns, kam ir arī
pilskalna izskats, it kā zemi vaļņi. Šo vietu
nesen sāka art. Tuvumā vēl trešais kalns, ko
sauc par Kalnadruvu — varbūt pilene. Stāstīja senatnes pētnieks K. Rozītis.3
Garozas pilskalns nav pieminēts (tātad
tas nebija zināms un netika meklēts) Ernesta Brastiņa Zemgales pilskalnu grāmatā.4
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvā glabājas kāds 18,5 x 12 cm liels
fotoattēls, kam paraksts Garozas pilskalns.5
Attēlu 1969. g. 11. jūnijā fotografējis vēsturnieks Jānis Lismanis. Attēlā redzams garu
zāli apaudzis, lēzens kalns, kam nav tradicionāla pilskalna pazīmju. Kalna uzņēmums
izdarīts, fotogrāfam atkāpjoties līdzenā pļavā. Vienā pakājes malā ir sākuši augt krūmi,
bet kalna augšmalā aug atsevišķs koks, šķiet,
priede. Kalna virsotne izrobota un liekas, ka
tur ir kādi tuvāk nesaskatāmi rakumi, varbūt
aizraktas smilšu bedres. Attēls neietver visu
kalnu, tikai tā lielāko daļu. Kalna pakājē redzami divi cilvēki. Proporcionējot viņu augumus pret kalna stāvu, var noteikt, ka kalns
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ir bijis ap 3–4 m augsts un ap 40 vai vairāk
metrus garš.
Spriežot pēc šī ziņu kopuma, neviens arheologs Garozas pilskalnu pats nav apmeklējis vai aprakstījis; arhīva ziņas glabā tikai
novadpētnieku vai apkārtnes zinātāju stāstītās vai atstāstītās liecības vai vēsturnieka
uzņemtu fotoattēlu. Personīgi aprunājoties
ar pensionēto vēsturnieku un pieminekļu
aizsardzības speciālistu J. Lismani, kurš ir
vienīgā mūsdienās zināmā Garozas pilskalna fotoattēla autors, viņš uzmeklēja sava
1969. g. jūnija brauciena piezīmes. Tajās bija pierakstīts, ka 1969. g. 10. jūnijā
J. Lismanis kopā ar citu vēlāk labi pazīstamo
pieminekļu aizsardzības speciālistu Mārtiņu
Apini ar vilcienu no Rīgas ieradušies Jelgavā, tur pārnakšņojuši un tad nākamajā dienā
kopā ar Jelgavas Kultūras nodaļas darbinieci
Mesteri ar automašīnu Moskvič 408 apbraukājuši kultūras pieminekļus. Garozas pilskalna apmeklējums J. Lismaņa atmiņā vairs
nebija saglabājies. Atzīmējams, ka tanī pat
dienā J. Lismanis fotografējis arī netālu esošo
Rutenieku apmetni.6
Iespējams, ka Garozas pilskalna uzmeklēšanas grūtības saistītas ar vēl kādu īpatnību:
Garozas pilskalna vieta vienmēr ir atradusies
uz dažādu administratīvo iedalījumu robežas.
Pirmskara laikos Garozas pilskalns novietots
gan Jelgavas apriņķa Garozas, gan Bauskas
apriņķa Zemītes pagastā, jaunākos laikos
pilskalns atradies uz Jelgavas un Bauskas rajonu robežas. Arī mūsdienās pilskalna atrašanās vieta ir uz Iecavas un Ozolnieku novadu
robežas.
Aplūkojot iepriekšējo ziņojumu rakstīšanas apstākļus un ziņotāju personas, arī var
izlobīt kādas Garozas pilskalna lokalizēšanai noderīgas ziņas. E. Šturms par Garozas
pilskalnu ziņas ieguvis no kāda K. Skadiņa
1935. g. Atzīmēsim, ka 1932. g. Pieminekļu
valde ieguva akmens laikmeta atradumus —
akmens laivas cirvi un krama kaltu, kas bija
atrasti, rokot Zālītes pagasta Rutenieku māju
jaunbūves pamatus,7 bet Rutenieku mājas ir
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gandrīz kaimiņos Luksteniekiem. 1932. un
1933. g. E. Šturma vadībā jaunatklātajā Rutenieku apmetnē un apbedījumu vietā notika
arheoloģiskie izrakumi (plašāks šo arheoloģisko izrakumu un atradumu izvērtējums
dots jau pēc Otrā pasaules kara, trimdā8),
tāpēc E. Šturms varēja būt vairāk pazīstams
ar apkārtnes ļaudīm, kas viņam arī varēja
sniegt ziņas par vēl citu senvietu, respektīvi,
Garozas pilskalnu. Pieejamie arhīva materiāli
tomēr neliecina, ka E. Šturms pats būtu apmeklējis Garozas pilskalnu, lai gan savus pētījumus izdarījis Garozas pilskalna atrašanās
vietas tiešā tuvumā. Savukārt P. Stepiņš atstāstīja Kārļa Rozīša stāstīto. Varētu saprast,
ka K. Rozītis pats ir redzējis tās vietas, par
kurām viņš stāstīja P. Stepiņam. Jāatzīmē,
ka K. Rozītis bija jūsmīgs arheoloģisko vietu
apsekotājs un aprakstītājs, kas tūlīt pēc Otrā
pasaules kara dažus gadus strādāja pieminekļu aizsardzības jomā, tomēr tagad aizvien
biežāk var pārliecināties, ka K. Rozītis bija
tik kaismīgs senvietu aprakstītājs, ka nereti
ieraudzīja senos pilskalnus un zemes pārveidojumus tādās vietās, kur mūsdienu pētnieki
neko tādu nesaskata. Līdz ar to arī K. Rozīša

stāstītais par gandrīz vai trijiem pilskalniem
vienā vietā ir jāuzņem ar lielu piesardzību.
Pamatojoties uz pirmskara laika ziņām
un tās, acīmredzot, dabā nepārbaudot, Garozas pilskalns ir ticis iekļauts Latvijas PSR
valsts aizsargājamo arheoloģijas pieminekļu
sarakstos. 1959. g. publicētajā pieminekļu
sarakstā vieta nosaukta un raksturota sekojoši: Jelgavas rajons [..] 2. Garozas pilskalns.
Nocietināts pakalns purva vidū. Garozas c.p.
l/a “Sarkanais karogs”.9 Garozas pilskalns iekļauts arī nākamajā aizsargājamo pieminekļu
sarakstā: 397. Garozas pilskalns Sidrabenes
ciema padomē, kolhozs “Druva”, Lukstenieku mājas.10 Nākamajos valsts aizsargājamo
pieminekļu sarakstos, kad pirms iekļaušanas
vietas tika pārbaudītas, Garozas pilskalna
vairs sarakstā nav.
Pilskalna uzmeklēšanai nozīmīgi ir orientieri, kas doti iepriekšējos ziņojumos, un
tie ir: Lukstenieku mājas, Smakupes ieteka
Iecavā un purvs.
Mūsdienās Lukstenieku mājas vairs nepastāv, tomēr māju aptuveno vietu var nojaust pēc pirmskara laika kartes. Spriežot
pēc tās (40 — Baldone. Ģeod.-Top. daļas

Garozas pilskalns 1969. g. 11. jūnijā. Foto: J. Lismanis

49

Raksti
1928. g. izdevums pēc 1880. g. uzņēmuma,
M 1 : 75 000), Lukstenieki atradušies pašā
Iecavas upes labajā krastā dienvidaustrumos
no aptuveni ziemeļu–dienvidu virzienā orientēta gara reljefa izcēluma. Lukstenieku māju
vietu var lokalizēt pie tā sauktā Roņu tilta pār
Iecavas upi. Tomēr ar to neskaidrības nebeidzas. 1934. g. Jelgavas apriņķa Salgales un
Garozas pagasta īpašumu karte11 Lukstenieku mājas parāda pavisam citā vietā: otrpus
dzelzceļam ap puskilometru uz ziemeļiem un
tuvāk Smakupei. Ja agrākajā kartē Lukstenieki plašākā apkārtnē bija vienīgās mājas (domājams, vecsaimniecība), tad 1934. g. kartē
apkārtnē parādījušās daudzas jaunas mājas
(domājams, jaunsaimniecības). Jaunākos laikos kā Iecava, tā Smakupe (kas tagad vairāk tiek saukta par Podziņu) ir iztaisnotas un
šķiet, ka tādējādi Lukstenieku māju pirmā
vieta ir norakta; otrā māju vieta, kuru iezīmē
pamatu un pagraba paliekas, ir pietiekami
labi lokalizējama.
Upju taisnošana un bagarēšana jūtami ir
mainījusi apkārtnes reljefu, ko kādreiz iezīmēja plašas, mitras upju palieņu pļavas, atsevišķi nelieli purvāji un vairāki dažus metrus
augsti smilšu izcēlumi jeb salas. Agrākos laikos pavasaros šīs palienes applūda; virs ūdeņiem palika tikai reljefa izcēlumi, kā tas bija
arī ar Rutenieku apmetnes vietu jeb Retenes
salu.12 Mūsdienās kādreizējās upju teces iezīmē vecupes; Smakupes un Iecavas upju senā
sateka atrodas ap kilometru uz rietumiem no
aptuvenās Lukstenieku māju pirmās vietas.
Jaunā upju satece ir izveidota pavisam citā
vietā. Pārbaudot seno upju satekas vietu, kur
pēc K. Rozīša stāstītā (pie Smakupes ietekas
Iecavā) bijis pilskalns, nevarēja ieraudzīt ne
tikai pilskalnu, bet arī kādu atsevišķu reljefa
izcēlumu vai salu. Upju un teču tīkls, spriežot
pēc 1928. g. kartes, te ir bijis pavisam savādāks nekā tas ir mūsdienās, tāpēc orientēt
Garozas pilskalnu pēc mūsdienu Smakupes
ietekas Iecavā būtu nepareizi.
Garozas skolas ģeogrāfijas skolotāja Ārija
Strautnieka kādreiz vadītā ģeogrāfu pulciņa
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albumā ir saglabājies Garozas pilskalna apmeklējuma pieminējums kopā ar skolēniem
70. gadu vidū. Šķiet, ka pilskalns nav bijis
tik ievērojams, lai paliktu dziļākā atmiņā, jo
albumā ir minēts tikai pilskalna apmeklējums; nekādu citu ierakstu vai fotogrāfiju par
Garozas pilskalnu nav, kā tas ir citos pulciņa ekskursiju un ekspedīciju gadījumos. Pēc
Ā. Strautnieka atmiņas Garozas pilskalns atradies tuvāk otrajai Lukstenieku māju vietai
aiz Jelgavas–Krustpils dzelzceļa līnijas. Tur
viņam 70. gados bija rādīts kāds lēzens, norobežots izcēlums, kurā redzēts plāns kultūrslānis un oglītes. Vēl Ā. Strautnieks atmiņā
bija saglabājis ziņu, ka jau pēc viņa Garozas
pilskalna apmeklējuma, respektīvi, 70. gadu
beigās vai 80. gadu sākumā esot runāts, ka
Garozas pilskalns tiekot norakts. Licies, ka
pilskalns ir Bauskas rajona robežās un tātad
pilskalna saglābšanā būtu jādarbojas Bauskas rajona padomju ierēdņiem. Toreiz pilskalnu apmeklēja arī Ā. Strautnieka dēls, tagad
ģeologs prof. Ivars Strautnieks, kurš pilskalna apmeklējumu atcerējās un tagad šo vietu
varēja atrast un norādīt. Iznāk, ka noraktā
Garozas pilskalna vieta atrodas nepilnu kilometru uz ziemeļiem no Lukstenieku pirmās
vietas un ap puskilometru uz austrumiem
no Lukstenieku otrās vietas otrpus dzelzceļa līnijai, tagad aizaugusi ar jaunu mežu un
tai tiešām, kā agrākos ziņojumos ir teikts,
abās pusēs ir purvājs. Vēl lielāku skaidrību
pilskalna vietas lokalizācijā ienesa Iecavas
novadpētnieka Ēvalda Kivilanda savāktās ziņas: Esmu iztaujājis par Garozas pilskalnu
Māri Fišmeistaru [..] un Uldi Lasmani [..],
kuri stāsta, ka Garozas pilskalns atradies no
Stūru mājām ziemeļu virzienā ceļa kreisajā
pusē, netālu no Druksnesila mājām. Pilskalna austrumu nogāze bijusi lēzena, bet rietumu puse stāva nogāze (ar 35 grādu slīpumu)
un ap 10 metru augsts. Kalna galā bijusi
bedre. Kalna garums ap 50 metru, platums
30 metri. Ziemas laikā apkārtnes dzīvojošie
jaunieši slēpojuši no kalna. Pats pilskalns
bijis purva ielenkumā. [..] Māra Fišmeista-
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Lukstenieku māju
novietne. Izgriezums no
1928. g. kartes
(40 — Baldone.
Ģeod.-Top. daļas
1928. g. izdevums pēc
1880. g. uzņēmuma,
M 1:75 000)

ra vecmamma Emīlija Puķe Ozoliņa, kura
dzīvojusi Rutenieku mājās, stāstījusi, ka viņas vecvecmamma, kura dzīvojusi Garozas
pilskalna apkārtnē ap 1740. gadu, stāstījusi
teiku, ka pilskalns esot nogrimis purvā. Arī
Māris Fišmeistars stāsta, ka no Rīgas 60.
gados esot atbraukuši “arheologi” studenti,
kuri sākuši pilskalna izpētīšanu. No Stūru
mājām uz pilskalna pusi esot auguši vairāki
lieli ozoli, kā arī pie mājām Druksnessili un
citur. Pēc vairāku cilvēku stāstītā, ka pilskalnu esot noracis, “nopircis” kolhozs “Uzvara”
Bauskas rajonā [..].13 Komentējot šīs ziņas,
var norādīt, ka abas vēstulē nosauktās mājas,
kam vajadzētu būt vēlāku laiku jaunsaimniecībām, mūsdienās nepastāv un pat to vietas
ir nosakāmas tikai aptuveni. Nosauktie kalna
izmēri apmēram atbilst tiem, ko var izsecināt
no 1969. g. fotoattēla. 60. gadu arheologi
varētu būt J. Lismanis un viņa kolēģi.
Garozas pilskalns noteikti nav bijis klasiskais un Latvijai raksturīgais pilskalns ar
izteiktu stāvu, vaļņiem, grāvjiem, malu stā-

vinājumu vai terasējumu; šajā apkārtnē šādu
dabisku kalnu, kur varētu ierīkot pilskalnu,
arī nav. Tomēr nostāstu drumslas par caurumu Garozas pilskalnā (uz viņa virsotnes
ir bijis caurums, bet tagad tas aizaudzis;
purva vidū esot kalns ar caurumu virsū, kuram dibenu nevarot sasniegt, pilskalns esot
nogrimis purvā) ir raksturīga Latvijas pilskalnu folkloras pazīme.14 Ticamāk, ka Garozas
pilskalns ir vieta, kam senatnē bijusi kāda
nozīme, iespējams, šī vieta bija arī kaut kā
nocietināta, tomēr tas nav bijis pilskalns tā
klasiskajā izpratnē. Par laiku, kad Garozas
pilskalns varēja tikt izmantots, var izteikt tikai minējumus.
Ir vēl kādas netiešas Garozas pilskalnu
apliecinošas pazīmes. Kad netālo Rutenieku
apmetni 1984. g. 14. decembrī inspicēja arheologs Guntis Zemītis, no Rutenieku mājas
saimnieces viņš uzzināja, ka ap puskilometru
uz rietumiem no mājām esot veci kapi. Šī vieta atradās Iecavas upes labajā krastā un bija
neliels, tolaik lauksaimnieciski neapstrādāts,
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priedēm apaudzis paugurs ar Otrā pasaules
kara ierakumiem.15 Ticamāk, ka G. Zemītis
ir nedaudz kļūdījies virzienā un attālumā,
jo 1985. g. 4. oktobrī, apsekojot Rutenieku
apmetni, arheologs Jānis Siatkovskis savā ziņojumā rakstīja, ka G. Zemīša norādītā kapu
vieta varētu būt priedēm apaugušais uzkalniņš, kas atrodas dažus simtus metrus uz
DR no Ruteniekiem.16 Šo kapu vietu laikam
nevajadzētu saistīt ar Rutenieku apmetni,
kur iespējamie cilvēku apbedījumi bija izdarīti tieši pašā apmetnes teritorijā. Kapu vieta,
daudz ticamāk, varētu būt saistāma ar kaut
ko citu.
Garozas pilskalna tuvumā ir bijuši vēl arī
citi atradumi. 1938. g. 19. janvārī E. Šturms
uzrakstīja ziņojumu, ka ap 300–400 m no
Ruteniekiem, nenorādot virzienu, grāvi rokot,
1, 2–1,3 m dziļumā atrasta koka vāle. Atradumu E. Šturms saistīja ar Rutenieku apmetni,17 tomēr šo vietu viņš pats neapmeklēja
un atraduma saistība ar neolīta apmetni ir
tikai viena no iespējām. Tāpat 1992. g. 19.
maija Rutenieku apmetnes apsekojumā arheologs Ainis Tora no Rutenieku saimnieces
bija uzzinājis, ka agrākos laikos ap 150–200
m uz ziemeļiem no mājām, rokot novadgrāvi,
uzieti ozola baļķi.18 Arī šī vieta tikpat labi
var būt saistīta kā ar Rutenieku apmetni vai
Garozas pilskalnu, tā arī vispār var nebūt ar
tām saistīta.
Būtu ļoti vilinoši Garozas pilskalnu sasaistīt ar pazīstamo 1287. g. 26. marta Garozas
kauju. Šobrīd vēsturnieki Garozas kauju vispārēji lokalizē Garozā vai pie Garozas upes,19
tomēr konkrētā kaujas vieta nav tuvāk noteikta; nav pat izvirzītas hipotēzes, kur tā tieši
varēja būt notikusi. Galvenie orientieri kaujas
vietas noteikšanai ir Atskaņu hronikā minētais trīs dienu pārgājiens no Ikšķiles uz Zemgali pa slīkšņainām, acīmredzot jau pavasara
šķīdonī uzplūdušām vietām
(Tiem jāstaigā bij ceļi slikti,
ne laipu nebij tur, ne tiltu,
it kā kad kāds tos dūkstī viltu.
Trīs dienas viņi noklaiņoja
52

Un grūtību daudz piedzīvoja20) un krustnešu karaspēka nometne pie upes
(Bet trešās dienas vakarā
tie kādā mežā, upmalā,
uz brīdi lēma apmesties
un tur mazlietiņ atpūsties21).
Kaujas vieta nedaudz precizēta vēlāk sarakstītajā Vartberges Hermaņa Livonijas hronikā: [..] karagājienā pret zemgaļiem bija
sasniegta Garoze (ad locum Grose) [..].22
Šajā hronikā nav tieši teikts, ka upei vajadzētu būt Garozas upei.
Ja ļoti gribētos, tad varētu iedomāties, ka
Garozas pilskalns būtu bijis krustnešu karaspēka pagaidu nocietinājums (uz brīdi lēma
apmesties / un tur mazlietiņ atpūsties), kādus krusta karu laikā ierīkoja, lai nodrošinātos pret nejaušu uzbrukumu. Šādās vietās
nocietinājumu zemes darbus vai nu neveica,
vai arī tie nebija ievērojami, bet kaut kādu
drošību panāca, nocērtot un aizcērtot kokus.
Koku ciršana naktsmītnes vietā pirms kaujas
pieminēta arī Atskaņu hronikā:
Kad pulks bij kopā savācies,
uz naktsguļu jau apmeties,
tiem cērtot, dimdēj’ vēris viss,
tie visur kūra ugunis.23
Kauju varētu apliecināt arī ziņas par kapiem un ziņa par vāles, kas, iespējams, bija
kaujas ierocis, atradumu Garozas pilskalna tuvumā. Liecības par Garozas pilskalnā
redzēto plāno kultūrslāni un oglītēm varbūt
ataino Atskaņu hronikā teikto par ugunskuru
kurināšanu naktsmītnes vietā (tie visur kūra
ugunis). Arī upju un teču tīkls, kas laika gaitā
noteikti ir mainījies, Garozas pilskalna tuvumā noteikti ir bijis, un tas varētu būt saistāms
ar Atskaņu hronikā teikto par karaspēka nometni kādas upes (kādā mežā, upmalā), kas
varēja arī nebūt Garozas upe, krastā. Pilskalniem raksturīgās folkloras liecības par Garozas pilskalnu varbūt ir kādas tālas atskaņas
par seno notikumu un iespējamo vietas nocietinājumu, cilvēku klātbūtni un krustnešiem
traģisko kaujas iznākumu. Kaujas vietā, kas
varēja būt arī visai plaša, vajadzētu būt pa-
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likušām arī citām materiālām liecībām, kas
savā laikā kā trofejas varēja netikt paceltas,
viegli pazuda un nogrima purvājā. Šajā sakarā atzīmējams, ka tagadējais Garozas pilskalna vietas īpašnieks Agris Casno zināja stāstīt,
ka pilskalna, kas esot līdzinājies ne visai izteiksmīgai kāpai, apkārtnē nejauši tiek atrastas arī kādas senākas liecības.24 Mūsdienu
mantrači ar metāldetektoriem ir izstaigājuši
arī plašu Garozas pilskalna apkārtni. Viņu
lielākas un mazākas rakumu vietas redzamas Otrā pasaules kara ierakumu vietās un
kādreizējo māju vietās, tomēr citur apkārtnē
rakumu nav. Vai tas nozīmētu, ka metāldetektors neko nav uzrādījis; lai gan ticamāk,
ka mantrači ir izstaigājuši un izrakājuši tikai
saviem meklējumiem perspektīvākās vietas.
Livonijas seno krusta karu kauju vietu lokalizācija ir visai sarežģīta, jo senie rakstītie
avoti parasti nedod tiešākus orientierus kaujas vietas lokalizācijai un arī šie nekonkrētie
orientieri daudzu gadsimtu gaitā ir izzuduši

vai mainījušies, tāpēc Garozas kaujas vieta
pie tā sauktā Garozas pilskalna nav ne drošāk
pierādāma, ne arī noteikti noraidāma. Diemžēl pats Garozas pilskalns, kas varbūt varēja
sniegt vēl kādas citas liecības, tuvāk nepētīts
un neaprakstīts, jau ir gājis bojā, respektīvi,
tas ir norakts. Žēl.
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About Lukstenieki Hillfort in Garoza
Juris Urtāns

Summary
Key words: hillfort Garoza, local amateur historian records, findings of artefacts, battle of
Garoza in 1287
The first information about Garoza hillfort at Lukstenieki homestead was obtained in the
1920s. Later different information about the hillfort was given by archaeologists E. Šturms
and P. Stepiņš. In 1969, the hillfort was photographed by J. Lismanis. The hillfort might be ca.
40 m long and 3–4 m high. In the 1970s, the hillfort was totally destroyed by sand extraction,
however, its previous location is known. Perhaps Garoza hillfort had certain significance in the
past, but it was not a classical hillfort. One could connect the location of Garoza hillfort with
the well-known Garoza battle of 1287. In this case Garoza hillfort might be the preliminary
defended place of cross warriors. This might be proved by information about discovering of
human remains and artefacts in the vicinity of Garoza hillfort. At present we can neither prove
nor definitely deny the possible place of Garoza battle near Garoza hillfort.
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Purpose. The purpose of our article is to compare how two different countries, with various administrative and management backgrounds, are doing on the reform processes of
their institutions according to the main models of public administration.
Design/methodology/approach. Two different opinions exist about the New Governance
model of public administration: one group of researchers suggests that the new model should
supplement New Public Management, while another group (Janet Denhardt, Robert Denhardt1, Arvydas Guogis2) suggests that New Governance is a separate and independent management model opposite to New Public Management. According to this different perspective it is our main goal to identify how reforms are shifting from the New Public Management
model to the New Public Service (New Governance) one. That has been done according to a
literature revision and two case studies (both in Portugal and Lithuania) based on documental analysis of the reforms instilled.
Findings. Our findings suggest that both countries had reformed public administration in
recent years according to the New Public Management doctrine. Nevertheless, according to
the results of our case studies, it seems that both models of New Public Management and
New Governance are supplementary and not the opposite.
Originality/value. Our paper gives an accurate vision of the latest processes of reforms implemented in Lithuania and Portugal. These two case studies compare very different profiles
of public administration accordingly to the main models of administration. It also analyses
how administrative reforms are shifting from a managerial approach to the New Governance.
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1. The New Governance and the
New Public Management
1.1. The New Public Management
New Public Management (NPM) has appeared in the many OECD countries as a new
and original management model suggesting
the shift from traditional public administration methods and tools to a more businessoriented administration, based on managerial
tools and instruments3.
NPM is characterized by abstract principles and concrete methods of implementation.
Its sources are founded in economic theories
linked to the Public Choice Theory4 where
economic principles define the role of the
state. The main emphasis of this model is put
on the well-known three E’s: economy, efficiency and effectiveness.
These economical perspectives, focused
on ultimate results on the basis of quantitative measurable performance indicators,
dictated the hegemony of management over
political and legal ways of action.
The main NPM doctrinal principles of the
model are5:
— Unbounding of the public sector into corporatized units organized by product;
— More contract-based competitive provision, with internal markets and term
contracts;
— Stress on private-sector styles of management practice;
— More stress on discipline and frugality in
resource use;
— More emphasis on visible hands-on top
management;
— Explicit formal measurable standards and
measures of performance and success;
— Greater emphasis on output controls.
The main intention of NPM was to provide leaders with more freedom to make decisions and make them accountable for the
consequences, based on the achievements
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of the desired ends or goals. Many countries,
centering the reforms on the NPM, aimed an
improvement at the technical and operative
spheres — more output with less input.
The degree of client satisfaction is reflective of the service efficiency and effectiveness, this values becoming the most predominant feature in this model. Methods
such as benchmarking, priority planning,
global budgeting, and total quality management, originally used in the private sector,
had been applied in the public sector as well.
It is important to keep in mind that institutional organizations under NPM operate as
more horizontal structures rather than traditional hierarchies, supposing more levels of
decentralization.
Although the latest decades NPM was in
the most important framework to a great majority of the public administrations reforms in
a great part of countries, in the 1990s the
complaints to this model, regarding some
dysfunctions, gained adepts.
In this context, alternative/complementary administration models were developed
aiming a New Governance (NG) paradigm.
The main question that one can state is: why
has New Governance developed as an alternative to New Public Management? NPM demonstrated some advantages regarding to the
traditional model of administration but also
some dysfunctions.
We can point some of the main causes of
complaints about this model6:
— The ever-growing army of inspectors needed to evaluate the indicators;
— Diminishing state functions and their
transfer to private and non-governmental
organizations, not always justifiable under social and economic approaches;
— Unobserved reduction of costs in some
public services.
After the application of New Public Administration in pioneers’ countries, marketers
countries as Christopher Pollitt and Geert
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Bouckaert7 call them, the model becomes a
fashionable approach to public administration reforms in many countries8.
It was the case of Portugal and also some
of Eastern European countries during the first
post-communist years. At that time (1990s)
new approaches over non-governmental organizations were in euphoria. In the case of Portugal reforms governments were increasingly
concerned about the need for a new model of
administration, a more flexible and efficient
one. In fact, in Portugal, like in other countries,
the administration has been reformed in line
with the doctrine of the New Public Management or, at least, with the subtype of NPM that
Pollit and Bouckaert9 and Isabel Corte-Real10
called the neo-Weberian State. In fact the
reforms were done respecting more the characteristics of the neo-Weberian State (Continental European modernizers group) than with
the characteristics of the reforms implemented by a first group of countries (Anglo-Saxon
countries) often called the NPM marketers.
Nevertheless, values such as economy,
efficiency or effectiveness (3 E’s) were put on
the agenda in each governmental reform in
Portugal, becoming traditional administration
values such as transparency, equity or participation, in a second sphere of priority.
As we stated, in Portugal and in Lithuania
as well, there were many influences of the
NPM approaches. That is not surprising because the international context was excited
with the new ideas and instilled these reforms that were by some extent accepted by
citizens because they were tired of the ineffectiveness of the traditional model.
However, making private business supreme led to positive as well as negative
consequences on the world stage. It is
evident that the economic crisis of 2008–
2009 in the USA and other countries was
caused not only by objective factors in the
development of the capitalist system but
also by the inability of leaders to control and
regulate large volumes of spending and mis-

use in the areas of management and finance.
This encompasses business and public
administration.
Instances of corruption in the West have
increased during the 1980s–90s as the
spirit of business began dominating even in
public administration. Eastern Europe, including Lithuania, “joined” the West when the
negative results of globalization and liberalism reached a climax and the traditional
moral-ethical values of leaders became less
important than before, during the so called
“golden” age of the 1960s and 1970s. Extreme individualism, insensitive post-emotionalism and destructive post-modernism
became the spirit and the flesh of the new
age and led to waning of the old traditional
values. The values of globalization and liberalism disordered the world without offering
any greater moral aspirations. The Western
countries had reached the stage of “moral
decline”; however, Eastern Europe’s moralethical environment, after the shock of adopting market economy, has been even worse.
The economic crisis of 2008–2009 revealed
the evil that has been maturing for over 30
years in the West, primarily in the area of
ethics and morals. It had relation also to the
emergence of the private and public finances
debts crisis.
Furthermore, NPM has been even more
criticized among the latest years, particularly for entrenching a spirit of untrammeled
“wild capitalism”. A new management model
with a “human face” was needed. However,
we should note that in some countries the
“capitalism with a human face” existed in
some Western world countries since the Second World War. That is the case of Northern
European welfare states and also Portugal
where the social model was based on an
established social market economy. In such
countries, NPM’ styled reforms were adopted
more closely to what Pollit and Bouckaert
called as the Continental European modern
izers group.
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1.2. The New Public Service and the
New Governance: similitudes and
differences
New Governance (New Public Service,
NPS) is a public administration model that
emphasizes different areas — broader citizen participation in governance, absence of
corruption, polycentric democracy, trans
parency, accountability and other moralethical characteristics, excellent inter-institutional cooperation and active participation
of non-governmental organizations. Although
NG (NPS) has not come to dictate the daily
behaviour of administrators, modern social
scientists, politicians and administrators in
international forums and seminars often emphasize it as a model to be sought after, which
could prevent the public sector and public administration from being further discredited.
In synthesis the main characteristics of
the NPS are11:
— Serve, rather than steer;
— Pursuit of public interest;
— Think strategically, act democratically;
— Serve citizens, not customers;
— Recognition that accountability is not a
simple task;
— Value people, not only productivity;
— Value citizenship and public service
above entrepreneurship.
In recent years, as the admiration for
NPM has waned, researchers have often
emphasized that such terms as “democracy”, “self-respect” and “citizen” should dominate in public administration rather than
“market”, “competition”, and “client”12. The
bases for this developing ideology are the
theories of public spirit, community, civil society, and organizational humanism. NG is
grounded in democracy and service to community, unlike NPM, which is based on economic theory and individual interests. NG
emphasizes that the work of state officials,
first and foremost, is to serve citizens, instead
of managing or manipulating by incitements
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and stimulations. The theory suggests that
civic participation is an essential prerequi
site to democratic governance as public spirit
implies not only individual interests but also
social values, aspirations and care for others.
Citizens are perceived as “owners” of the
government, and public administration officials are to serve citizens with regard to multilayered responsibility, ethics and accountability to democratic society.13
NG is a management model oriented
towards sociability. In this approach it differs from the individualistic NPM model.
Although NPM did not fully manifest itself
in Eastern Europe and Lithuania, the lack
of sociability is still reflected in many areas
of state organization. It is extremely painful
that during the last 20 years after the Restoration of Independence, sociability has been
missing in the areas of culture, education,
healthcare and social protection that traditionally require more care by the state. When
evaluating the positive and negative aspects
in these areas, the problem of progress
criteria needs to be formulated on a new
plane. The degree of social quality should
become one of the most progressive criteria. “Social quality” is a quadrant where
socio-economic security is on the top left,
social inclusion — on the bottom left,
social cohesion — on the top right, and
empowerment — on the bottom right. “Social-economic security” refers to personal
income, which is remuneration for work, dividends or social allowance. “Social inclusion”
refers to everything what is not meant by
“social exclusion”, as belonging to formal establishments, institutions and organizations.
“Social cohesion” refers to informal, personal
and communal social relations, where “social
capital” and “social trust” are paramount.
“Empowerment” refers to personal or collective opportunities to make (final) decisions
and the ability of individuals to affect their
own lives. Figure 1 represents the quadrant
of “social quality”.
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Fig. 1. The Quadrant of “Social Quality”
(modified after the European Foundation
on Social Quality, www.socialquality.org)14

NG is of particular significance not only
because it makes different segments of society active but also because it aims to abolish social exclusion. Under this model, marginal groups are included into self-realization,
self-respect and autonomy; opportunities
for their participation, professional development, employment and decision-making increase, as does their dependence from the
state and allowances provided by the state.
It is possible that NG could encourage higher
ethical standards in business and public administration, create a knowledge economy,
and promote active social policy. Society
and human beings, rather than speculative
financial capital, should dominate the public
sphere. Thus, society would stand on solid
ground rather than having to brave turbulent
waters ridden with economic “bubbles”. The
economic crisis of 2008–2010 revealed the
need for NG. It is possible that the political
events of 2009–2011 — the activities of the
Andrius Kubilius government, the election of
a new type of politician, such as Dalia Grybauskaitė, as the President of the Republic of

Lithuania, and the results of the election to
the European Parliament — will reflect the
aspirations of citizenry and the government
to implement the ideas of NG. Therefore, it is
necessary to define the theoretical and practical paradigms that NG entails. This is an
important task for scholarly inquiry, especially in the areas of public administration and
sociology.
NG is a model of public administration
development aimed at making public administration more effective. The elements of
efficiency — strategic planning, rational resource allocation, professionalism of officials
and organizational change — are important
to the Weberian, NPM, and NG models. Entrepreneurial government is less important
to NG, but such elements of NPM as total
quality management, learning organizations,
information technologies, e-government and
elements of administrational creativity are
highly advocated.

1.3. The New Public Management and
the New Governance
The three E’s concept, recognized under
NPM, was supplemented in the NG by some
authors (Loffler, 2003, Guogis, 2009, Denhardt, Denhardt; 2007, Domarkas, 2004,
Ferraz, 2010)15 and revised by some authors
(Domarkas, Juknevičienė, 200716) to be repl
aced by a different set of three E’s: equity,
equality, and ethics.
This new three E’s concept emphasizes
the orientation towards other institutional
and administrational values that begun dominating reforms since the year 2000.
Table 1 provides a comparison among
the three different administration models.
The exclusive characteristics of NG is
its orientation towards democracy — civic
participation in management, transparency,
openness, electronic democracy, good
inter-institutional cooperation and the
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development of democracy in the work
place. All of these elements could be related
to different models of public administration
improvement. However, since the beginning
of the twenty-first century, researchers of

management have mainly focused on NG.
Whereas the traditional public administration
model was dominated by a mono-centric
system, and the NPM model was marked by
an autonomic structure, NG is characterized

Table 1. Major characteristics of public administration models17
Traditional public
administration

New Public
Management

New Governance

The relations between
citizens and the state

Obedience

Enablement

Empowerment

Accountability of
higher officials

To politicians

To consumers

To citizens and
social partners

Directing principles

Implementing rules
and regulations

Productivity and
results

Accountability,
transparency and
participation

Success criteria

Process and
outcome

Outcome

Process

Major characteristics

Impartiality

Professionalism

Responsibility

Table 2. Comparison of public administration models18
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Criteria

Traditional public
administration

New Public
Management

New Governance

Management method

Hierarchy

Market

Networks

Normative basis

Administrational
right

Contracts

Agreements

Leading style

Bureaucratic
administration

Management

Partnerships,
consultations

Format of relations

Domination and
subordination

Competition and
cooperation

Equality and mutual
dependence

Goal of activities

Order consolidation

Provocation of
change

Developing social
trust

Orientation of activities

Procedures

Results

Needs

Organizational status

Mono-centric
system

Autonomic
system

Civil society,
poly-centric system
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by real self-government and managerial
pluralism and, thus, such a system can be
called polycentric.
It is advocated by some authors that
efficiency in the public sector is achieved not
so much by applying the methods of private
business but by invoking human capital —
motivation, sincere aspirations and creativity.
Networking has been borrowed by NG from
the models of NPM and knowledge society.
As Manuel Castells has noted, “historical
tendency is that in the age of informatics,
dominating functions and processes are
increasingly joined into networks. Networks
are becoming a new social morphology of our
societies and the spread of networking logic is
in principle changing the processes and results
of production, experience, power and cultural
change”19. We cannot deny that in the area
of administration, networks are reclaiming
their rights from the field of power, and firstly
— from the political power. “The logic of
networking encourages social determination
of a higher level than the one encouraged by
specific social interests expressed in networks:
the power of flow overcomes the flow of
power,” Castells suggests20. This observation
by Castells could be illustrated by the
activities of non-governmental organizations,
where the “level of networking” in the areas
of information and activities determines the
success or failure of an NGO. In other words,
“if you are not in a network, you are nowhere”.
The success factor of any public institution
according to this model is its higher or lower
place in the network structure. If NPM
initiated the “networking” process, then NG
is logically charged with concluding it. The
methods of “participation”, “inclusion” and
“transparency” become not only the means
but also the goals. The networking aspect of
NG takes on the style of poly-centric action,
as compared to NPM.
The position of NG in relation to contemporary social, economic and political systems requires special consideration. If we

acknowledge that many countries are under
global capitalism, we need to question the
relationship between NG and this socio-economic reality.
As John Gray has noted, “the prevalent
opinions in politics, media and business
are so distant from reality that they are incapable of discerning reality from utopia in
the modern world”. He emphasizes that the
global free market is not the result of economic revolution but of an artificial political
project. Deep contradictions existing within
this project have caused much unnecessary
pain.21 NG is related to the issues described
by Gray: “The driving force of the global market is creative destruction and the process,
like in the previous markets, is not smooth
and consistent. It reveals itself in economic
booms and recessions, speculative manias
and financial crises. As capitalism in the
past, global capitalism reaches its remark
able productivity by destroying old institutions,
professions and lifestyles. Joseph Schumpeter understood capitalism much better than
many other economists of the twentieth century. He realized that any system left to it can
easily destroy all liberal civilization. Thus, he
advocated the idea that capitalism should be
controlled and government should actively
take part in coordinating the dynamics of
capitalism and social security of the society. The same principles can be applied today
in global markets”22. From the fact that NG
has emphasized the networking process to
strengthen global capitalism, evaluating the
economic crisis of 2008–2010 and the fact
that the market system does not ensure social cohesion but destroys it, we may con
clude that information networks in the case of
NG have to serve humanity and take it as the
basis for understanding the processes of nonmaterial development in society. The answer
regarding the relationship between NG and
NPM is somewhere in between — if NG is
not in principle contrary to NPM as a model,
it can serve to deepen, widen and enrich it
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with human characteristics, directing it away
from dishonesty, reticence and corruption.
Therefore, it is very interesting to understand, taking into account some countries experience, if “Eastern and Southwest
European countries take into account the
examples of other NPM pioneers countries
and their complaints and dysfunctions in
the public administration reform processes”.
That is what we are aiming to reveal in the
following topic taking into consideration two
case studies concerning the implemented reforms in Portugal and Lithuania.

2. From the New Public
Management to a New
Governance paradigm:
The Lithuanian case
2.1. Public administration reforms
after the restoration of Lithuania’s
independence
The independent Lithuania, reinstated on
11 March 1990, did not have much time to
experiment and explore which models of public administration would be more suitable for
adaptation in the country. The country chose
European, democratic values. The public
management experience of the West had to
be adopted quickly and without major shakeups. The adaptation of European and AngloSaxon state management models did not
always go smoothly. Upon getting rid of the
Soviet state administration system, Lithuania
had no experience with autonomous state life.
It was difficult to introduce the Western public administration system into the reality of a
stagnant, isolated and corrupt administration
found in post-Soviet Lithuanian institutions.
The restored Lithuania could not take advantage of the Lithuanian public administration experience of the interwar period. The
tradition of state administration was severed
by a 50-year Soviet occupation. An analysis
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of administrative reforms in Central European
countries in 1990–1992 reveals that the first
administrative reforms were understood in
the context of political and economic transformations. The reforms tried to eliminate the
communist and Soviet heritage from political
and administrative structures without going
deep into specific aspects (such as civil service, or management styles).
The first substantive steps in the creation of Lithuania’s civil service as a system
were taken only around 1994. It is following these reforms that some cases of bureaucratic intransigence, abuse and corruption
in governing structures came into view. The
first proposals on how to make the work of
civil servants more effective were presented
during the period of Gediminas Vagnorius’s
Government. In 1992, there were some
speculations on how to improve the administrative governance. More particularly, on
27 April 1992, an ordinance of the Government was issued, the main goal of which was
to ensure that qualified and honest officials
work in the state administration23. The development of the civil service in the period
between 1990 and 1995 was spontaneous
because complex economic reforms had to
be implemented and all state institutions had
to be reorganized — all this during a short
period of time. The Law on the Officials of
the Republic of Lithuania was adopted on
1 May 1995, which established the career
model of the Lithuanian civil service system.
The Law on the Officials was valid until 29
July 1999, when the Law on Public Service
of the Republic of Lithuania was adopted.24
The newly updated Law on Public Service
came into force on 1 July 2002 making the
framework less complex when compared
with the previous one and making the wage
and career systems more comprehensible.
Based on a brief analysis of the 2002 Law
on Public Service, we may conclude that
though it contains some flaws, it is more
in tune with contemporary theory on public
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administration as compared to the first two
laws. Moreover, it reflects the modernizing
trends of contemporary public administration, creating a mixed model of civil service
(in terms of career and positions). The main
goal of the movers of public administration
reforms in Lithuania was to create a model of
public administration that would not only be
modern and effective but also one that could
improve the quality of services and management of state institutions. When the Ministry
of Public Administration Reforms and Local
Authorities was created it was charged with
carrying out reforms in three main areas25: to
simplify governance, to bring decisions closer
to the citizens, and to make the state more
responsible.
These objectives were related to the Lithuania’s goal of joining the European Union.
There was a need to implement prerequisites
— to reinforce administrative capabilities.
The idea was to use effectively the support
of the European Union in the sphere of public
administration reforms. To some extent, the
public administration reforms implemented
and put into practice in Lithuania were reasonably modern and reflected the general
modernization trends in the governance of
Western countries. In Lithuania, NPM principles have been recognized as innovative.
However, it was difficult to implement the
NPM ideas in practice.
Another important part of reforms was the
reform of local government. At the beginning
of the Independence period, the executive
power of a local government unit consisted of
a management council — an administration
headed by a mayor appointed by the municipal council. The amended Law on the Fundamentals of Local Government merged the
functions of the chairman of the board and
the mayor. Lithuania chose a deconcentrated
governance model and ten counties were established as a connecting link between the
central Government and the local government.

Both Lithuanian and foreign authors
describe this model as constricted self-governance model. Until November 1992, presidiums of local councils operated in higher
level municipalities of Lithuania. A presidium
consisted of a council chairman, a deputy
council chairman and chairmen of standing
committees. A diarchy of two executives —
a council chairman and a governor (mayor)
— had developed. Such non-division of powers had partially programmed the struggle
for power and destabilized the work of local
governments. To eliminate this diarchy, the
institution of the presidium of councils of
local governments was liquidated (the influence of the council chairman was reduced).
The authority was legally divided between
the council of a local government and executive institutions. This model functioned until
March 1995. In the local governments of the
lower level, the structural model of administration did not change, though there were
some manifestations of diarchy as well. On
the other hand, to make local governance
more effective, lower level municipalities
were eliminated in 1994. Following these reforms, 56 municipalities remained in Lithuania. During the period between 1996 and
1999, the role of the mayor was enhanced
in the institutional structure of local government. In 1997, the mayor was empowered to
have his/her own “team” — employees who
earned his/her personal trust. Since 2000,
the status of the lowest local administrative link — the elderate (seniūnija) — was
changed26. The elder was no longer a civil
servant of political confidence. The status of
the local government administrator was also
reformed and it became a position of a career
civil servant. Around 2000, the powers of
the mayor started to weaken. This happened
because of the formation of unstable coalitions of parties in local governments. To prevent constant change of mayors, ideas were
proposed and the direct election of mayors
was begun. These changes were suspended
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by the decision of the Constitutional Court
of the Republic of Lithuania (24/12/2002),
which stated that the model of the administrative structure of local authorities does
not conform to the Lithuanian Constitution.
In consideration of the Constitutional Court’s
advice, Lithuania now applies to an administrative model of local authorities where political and administrative functions are formally
separated (since 25 February 2003), but it
is difficult to separate practically these functions.27
One of the first Governments that tried to
implement the modernization of the public
administration was the Cabinet of A. Kubilius. This Government initiated the establishment of the Sunset and Sunrise Commissions.28 The goal of these commissions was
to rationalize public administration expenditures and to restrict bureaucracy. The Vilnius
and Klaipėda municipalities contributed a
lot to the modernization of public administration. These municipalities began applying
the principles of Total Quality Management
(TQM), including the “one-stop shop” principle to deliver higher quality services to their
citizens. We can state that as of now, a major
part of modern ideas were not implemented
or were only partially implemented. Why did
this happen? On the one hand, as already
mentioned, parts of the governance modernization reforms were discredited by our
post-communist management practice. On
the other hand, public administration reforms
in Lithuania face similar problems as those
in many Central and Eastern European countries: politicization of the civil service and the
lack of administrative capacity inherited from
the Soviet period.
One of the best examples of such situation is the loss of re-election by the incumbent mayor of Vilnius, Artūras Zuokas, in
2007. This happened not because of his
managerial incompetence in “reviving” Vilnius but because of suspicions of corruption
and misconduct. Mayor A. Zuokas and the
64

municipal administration embodied the best
and the worst characteristics of NPM: excellent management of works improving the city
of Vilnius, on the one hand, and suspicions
about confusing public and private interests,
on the other.
The fact that former communist states of
Central Europe, which had “satellite” independence, inherited more administrative experience than Lithuania and other Baltic States, is
a reason for optimism. Today the administrative abilities of Lithuania and other post-Communist countries are almost the same. We
may tentatively predict that in the future, after
getting rid of the Soviet inheritance, the work
of public sector services will become even
more effective, more economical and more result-oriented. It is likely that the establishment
of five regions (instead of counties) will enrich
the implementation of the “community government” concept. Reduction in the number of
intermediary structures (counties) will enable
the development of actual self-government
and participation of citizens in governance, in
line with the NG paradigm.
In the case of Lithuania, after the country
joined the European Union in 2004, funding
for non-governmental organizations essentially ceased. At the same time, a favourable and
authoritative attitude towards business was
on the increase. Issues related to improving
conditions for business began to dominate
the economic, social and political processes. All political parties, including the Lithuanian Social Democrats, have put business
interests above all other, including social and
cultural interests. Political science research,
carried out in Lithuania in 2000 by one of
the authors, confirms that all major political
parties support elements of liberal, marginal
methods and a gradual shift towards liberal,
social-exclusion enhancing model.29 Some
political parties and institutions (Liberal and
Centre Union, Liberal Movement and Lithuanian Free Market Institute) declaratively oppose the social welfare state and the values of
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social market economics. The achievements
of economic globalization and the intensity of
economic growth have supported the opinion
that business takes priority over other social
formations. Skaidra Trilupaitytė wrote that
starting with the 1990s, “public goods” arguments for social welfare and socially oriented
policy began to fade (first in the Anglo-Saxon
countries), and the economic paradigm supplanted the traditional political culture.30
The lack of social trust and corporate
social responsibility, the existence of asymmetrical information hinders the relationships
of business–business, public administration–business, public administration–public
administration, business–non-governmental
organizations (NGOs), public administration–NGO’s, and NGO’s–NGO’s. Let’s take
an example of asymmetrical information in
Lithuania. In 2007, one of the authors carried out a study on the interaction between
the Vilnius and Ukmergė municipalities and
non-governmental organizations. The results
of this research indicate that there are some
“more equal” non-governmental organizations
than others, which are always provided with
the primary information and receive funds
from projects in the Ukmergė district. However, there are some other non-governmental
organizations that are ignored by the municipal administration; the information is blocked
from them. Such partition of NGOs into the
privileged and unprivileged depends mainly
on whether the organizations pander to municipal officials or criticize their work. The NG
model could solve this problem of asymmetrical proportions. It could become the remedy
that could stop the degradation of the Lithuanian public administration system and foster
civil trust. The goal of NG is to improve all
four components of “social capital”, including
social relations, civil participation, cooperative action, mutual support, and influence.
NG is even more significant to Lithuania
and Eastern Europe in general than it is to
the West because public trust is very low and

there is too much asymmetric information. In
other words, Eastern Europe and Lithuania
lack corporate social responsibility, which
means not only employers providing timely
and adequate pay for their employees but
also caring for the whole organization and
the environment outside the organization that
may influence the productivity of the employees. This includes caring for the work
environment, opportunities for professional
growth, leisure opportunities, insurance options, etc. Eastern European and Lithuanian
organizations are far behind Western ones in
this area.

2.2. Is there a New Governance
paradigm in Lithuania?
Lithuanian laws guarantee citizen participation by influencing decisions and creating
citizen communities. Public participation and
consulting is foreseen in the Law on Territorial Planning, the Law on Public Assembly.
These laws were adopted on the eve of restoring Lithuanian independence, but it is pos
sible to adjust them to the new tendency of
NG to make them more effective. In Lithuanian law, non-governmental organizations are
understood as associations, charity and funds
and public institutions which can influence
the decisions of central and local authorities.
According to the present laws, the government enables social cohesion and empowerment in the delivery of public services.31
The provision for public participation in
the processes of territorial planning and environmental protection is foreseen in the
above-mentioned laws. In the provision of
social security and social services, the international “open coordination” method and
in local governance — the “benchmarking”
method are among the most suitable legal
enactments for NG in Lithuania. The following examples of best practices in the central
and local levels of administration can widen
the scope of “participative” democracy and
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empowerment. Not only new administration,
but also new social research methods, as for
example “collaborative (“participative”) researches are among the most effective empowerment measures for NG. Formally Lithuanian laws foresee social inclusion, social
cohesion and empowerment of the citizens.
But such phenomena are not always a matter of theoretical rights or legal frameworks.
The main issue is effective practice, where
we can still see many problems resulting from
ineffective participation measures. The characteristic contradiction in Lithuanian social
services is between organizational maturity
and the scarcity of real results following the
implementation of social security measures.32
It is possible to observe certain elements
of NG in contemporary Lithuania. The best
examples are related to the widening of social participation in Lithuania. Social services
at home, as the most modern social services
and organized charity measures carried out
by various NGOs, are among the new strategies for social inclusion, social cohesion and
empowerment. Most of such activities are observed in the bigger cities — Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys. There are
even more visible examples of NG that can be
observed in non-governmental environmental
protection and organization of communities.
The influential work of communities, such as
Kazokiškių, Kaunas “Ąžuolynas”, Vilnius Pilaitė district, and Pakruojis region and their
impact on the decisions of local governance
is mostly visible in the area of environmental
protection. The Kaunas “Ąžuolynas” and the
Vilnius Pilaitė district communities won their
battles against the shady decisions of Kaunas
and Vilnius municipalities by stopping the
construction of new buildings on the sites of
these districts and preserving “green zones”.
The Kazokiškių community tried to stop the
creation of garbage dump in Širvintai district
and lost the battle, but forced the municipality to build a bypass road to that particular
dump site33. These were the proposals for
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more democratic central and local governance. Such New Governance methods entail
publicity, transparency, anti-corruption, anticlientelism and civic participation. They also
have tremendous influence on the mass-media (Lithuanian national television, national
radio, the more objective Delfi. Bernardinai,
Balsas, and Alfa internet newspapers).
In conclusion of the above-mentioned administrative and social research related to administrative measures, we may conclude that
elements of NG are observed in the Lithuanian social services and environmental spheres, but there is still a need to expand the
scope and the breadth of its implementation.

3. From New Public
Management to New Governance
paradigm: The Portuguese case
3.1. The Portuguese public
administration reforms
The Portuguese public administration, as
in other countries, is the structure at the central level, responsible for the execution of the
public policies formulated by the government.
Traditionally, the Portuguese public administration was structured according to influences
received by the French in the occasion of the
French invasions in the 19th century. At that
time, the French administration was structured according to the new influences of Charles-Jean Bonnin and the new Administrative
Code: Principles d’Administration Publique
(1812). This context has influenced the configuration of the Portuguese administration,
which is characterized by belonging to the
Napoleonic model of administration.
The main characteristics of the traditional
Napoleonic model of administration of Portugal are34:
— Unitarian state;
— Centralized political administrative power;
— Tripartite model of state (Legislative,
Executive, Judicial);
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— High levels of politicization in administration;
— Career systems.
Portugal has entered the European Union
in 1986. At that time, there was a need to
readapt some administrative procedures and
some institutional configuration. It was more
a modernization and adaption process than
a reformation with a new legal framework
transversal to all the public administration. In
fact, Portugal started talking about the public
administration reform some decades earlier.
The first time that the expression of public
administration reform was put on the political
agenda was in 1968 when an expert group
(14th Group) diagnosed a critical situation
(Report from the working 14th Group35):
— Rigid, paralyzed, highly centralized, indifferent to the environment administration;
— Repetitive practices and outdated methods;
— Lack of new technologies;
— Lack of orientation to citizens;
— Unmotivated and poorly trained civil servants.
In 1974, Portugal faced the carnation Revolution (25 April) putting an end on more
than 40 years of dictatorship. At that time
the bureaucracy was enlarged corresponding
to the enlargement of the public services in
general and, specifically, to the enlargement
of the social services.
In the 1980s and 1990s, the tonic was
put to reforms to change from a Napoleonic
style to a more NPM administration, following the tendencies in the international
scenario. The emphasis was, from that time,
for the decrease of the state dimension. The
privatization and institutional readjustments
were made and new institutional figures created (Institutos – agencies).
Nevertheless, the main problems stated
in the 1970s about the Portuguese public
administration by the 14th Group, remain
present (or were quite the same):

Report of the 14th Group —
III Plano de Fomento (1968–1973)
Law immobilization
Poor performance and productivity
Unmotivated civil servants
Managers’ have low levels of liberty
Citizens distance
Fear of change  old processes
and technologies
Central dependency
Table 3. Main problems of the Portuguese
public administration

In 2004, the new Government of Durão
Barroso created an operation strategy to reform the public administration and turn it
more managerial based (Fig. 2).

Fig. 2. Conceptualization model of the
Portuguese public administration reform
(Source: Created by the authors)

This strategic reform was put into practice
in the three following main areas: organization and structures, human resources management and material resources management.
As we have seen in the last topics of
this article, the Portuguese new model of
administration followed the NPM approach.
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Therefore, there was a need to reorganize
public administration and its structures
according to the new paradigm.
The reorganization took place in three
main levels:
Level 1: Central Government / Direct
Administration
A new Law (Law No. 4/2004, amended
by the Law decree No. 105/2007), stated
that public administration services and
organizations should be in the direct
dependence to the government member and
its general attributions. It also instituted the
logic of shared services. At this level, we are
talking about organizations that are much
closer to the political power. We are talking
about services and General Directions under
the Ministries.
Level 2: Indirect Administration
The Law No. 3/2004, amended in 2007
by the Law Decree No. 105/2007, stated the
norms and principles of the governmental
agencies (or “Institutos Públicos” as these are
called in Portuguese). The legal framework
stipulates that these agencies have their
own board of management, patrimony and
that they are financially and administratively
autonomous. However, they are subjected to
political tutelage and superintendence.
Level 3: Autonomous Administration
Autonomous administrations correspond
in Portugal to municipalities and other
administrative circumscriptions like the
Azores and Madeira’ islands with their own
governments. At this level the administration
is autonomous from the central government
with respect to the subsidiarity principle.
Although the Portuguese legal framework
creates a greater decentralization level
(Law No. 169/99, amended by the Law
No. 5-A/2002; Art. 6º No. 1, Art. 235º,
Art. 236º, Art. 237º and Art. 239º of the
Portuguese Constitution), the autonomous
administration does not gain substantial
power. However, great efforts are being done
by the last Constitutional Government to
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transfer some political competences from the
central to the local government. The main
example is the devolution of competences in
the education sector to the municipalities. At
this level Government has power only in case
of illegal acts (Art. 242º of the Portuguese
Constitution, 1995).
The reforms instilled create three main
levels of governance and administration.
There was also some legislation approved
regarding the organization of both the direct
and indirect administration (level 1 and
2). As organizations from level 3 are of
autonomous government type, the legislation
is not applied to them.
In 2006, the government approved the
PRACE (Restructuring Program of State Central Administration). PRACE admitted the following internal structures at micro level:
— Hierarchical structures (traditional units);
— Matricial structures (multidisciplinary teams);
— Mixed structures (combining the two before): multidisciplinary teams, corresponding to the core business activities; one
general support unit: General Administrative Unit (include: HR; accounts; IT…);
— Mission structures (temporary teams).
This programme was applied to the levels
1 and 2 that we presented before. They result
in: a reduction of 25% of the structures and
managerial positions, and admission of 430
new diplomas that affected the internal structure of the organizations.
Portuguese public administration reforms
proceed also in three main areas: a) Management by objectives, b) Human Resources
management and c) Material resources management.
a) Management by objectives, performance
and career appraisal systems
In 2004, the XV Constitutional Government introduced in public administration the
approach of management by objectives and,
at the same time, created a performance appraisal system. These two tools were joined
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in a single managerial instrument which was
called SIADAP. At that time, SIADAP was
the only one applied to civil servants. Many
problems resulted that the definition of goals
to civil servants was the most important and
not linked with strategic objectives. In 2007,
SIADAP was restructured and extended to
both managers and public organizations, resulting on the following subsystems: Organizational (SIADAP 1); Managers (SIADAP 2);
and Civil servants (SIADAP 3).
b) Human resources management
The SIADAP instrument, that promotes
the management by objectives and performance evaluation, was associated with the
career progression and remuneration of civil
servants. Automatic promotions were stopped. Another aspect of the new human resources management framework is the transition from a career system to a position based
on individual contracts. The tendency was
the convergence with the private sector and
having more labour flexibility. However, this
rule was not applied to civil servants who had
“state” nuclear functions.
Other important reforms under this chapter were the reduction of careers from 1715
to 3 generals (Technical superior, Technical
assistant, Operational assistant) and the introduction of mobility programmes that can,
in the extreme case, result in the dismissal of
a civil servant.
c) Material resources management
Efficiency was one of the main goals of
the Portuguese administration reform. With
the intention to obtain scale economies, the
government introduced the principle of shared
services. Two new agencies were created:
— The Public resources management agency — has to provide centralized purchase
of public administration, meaning that
public organizations purchases are made
in a centralized way with more negotiable
power;
— The Central procurement agency — was
created to support public organizations

with common and transversal services
and products allowing them to be central
in their core activities.
Although we have emphasized the recent
years, one can observe that the administration reforms in Portugal were constant during
the last decades. The latest decade’s reforms
were particularly significant to the Portuguese
public administration creating a completely
different legal framework and a completely
different approach. The main objectives of
each reform were centered in obtaining gains
for efficiency and effectiveness. In each reform we can see a managerial characteristic
that connotes the reforms with the NPM doctrine. Therefore, we can affirm that the latest
reforms, in particular those who were applied
between 2003 and 2009, correspond to the
application of the NPM in Portugal.
In a context, the call for a NG paradigm
was already gaining adepts, and the question
is, if there is a New Governance paradigm in
the Portuguese public administration?

3.2. Is there a New Governance
paradigm in the Portuguese public
administration?
According to the last topics, where we
present the structure of the Portuguese public administration reform, the answer to this
question seems immediately NO or, not at all,
according to the governance paradigm. However, a more detailed analysis must be done.
On the one hand, it is true that the Portuguese administration reform was made according to the NPM doctrine. On the other
hand, not only efficiency issues were focused
by the reform. In fact, during the latest years,
governments provided citizens with new ways
of delivering public services:
— One-stop public shops;
— Processes simplification and modernization (SIMPLEX programme);
— Formalities centers for enterprises (allow
the creation of an enterprise in an hour);
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— Creation of the new citizens card;
— Electronic government.
All these reforms and services introduce
a new dynamism in the public administration
and contribute to accommodate government
and local administration to the citizens. However, it is not possible to agree with the NG
paradigm in the way we have talked about it
the first chapter. If we analyze the NG pre
mises, we can conclude that we are not implementing a NG paradigm but consolidating
NPM reforms.
Nevertheless, there are some international demands to agree that Portuguese public
administration reforms are somehow linked
with the NG. Curiously, these demands come
from the Ibero-American space and are attributed to the countries of this geographic
space. They introduce more participative instruments in the government processes.
The “Cartaibero-americana de cidadania participativa”, approved on the XI IberoAmerican ministries conference in Lisbon,
Portugal, on the 25 and 26 June 2009, is
one of the latest documents approved to turn
governments to be more democratic and allow citizens to participate in the decisions of
public policy and its application by the public
administration.
Although the international context demands for a more deep democracy, where
participation and active citizenship take a
great role, Portuguese context is adverse to
that.
As some authors noted organic and normative conditionals36 and social and cultural
conditionals37 do not allow us to have a direct change from a NPM paradigm to a NG
paradigm. NPM reforms show a tendency to
stay but they need to give some space to NG
approach. The issue is not how to turn back
but how to improve future public services
provision, introducing NG principles like public participation and active citizenship, departing from our reality and context. It does
not seem coherent to reject all managerial
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reforms and (re)reform public administration
according to a new paradigm, departing from
a bureaucratic model.
Therefore, we can conclude that Portuguese public administration has more advantages as an incremental process — NG
in Portugal is introduced departing from the
already applied managerial reforms, but not
like another revolutionary reform process —
departing from a bureaucratic paradigm. This
means that NPM arrived later and should be
reformed soon in order to expand the scope
and spheres of the NG paradigm.

4. Conclusion:
Is New Governance
supplementary or opposite
to New Public Management
doctrine? The experience of
Lithuania and Portugal
In the context of the current crisis
worldwide academics and practitioners of
Public Administration are asking about the
failure (or not) of NPM as a whole. Current
literature puts much more emphasis on
active citizenship and participation issues
than before where managerial issues take
almost all the space of journals and reviews.
It seems that NPM is losing its fashion to NG
approach like New Public Service. Both the
two case studies (Lithuanian and Portuguese)
illustrate the need of a NG paradigm in public
administrations for the 21st century.
Although the reforms in Lithuania and
Portugal had different scopes and contexts,
it seems that both countries still need to
reinforce the presence of the NG paradigm in
the provision of public services and products.
On the one hand, in the case of Lithuania,
the reforms were designed according to the
priority of reconstruction of the political
administrative configuration in a sovereign
state.
On the other hand, in the specific case of
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Portugal, the public administration reform had
been constantly present in the governmental
agenda, with all political parties in power,
at least during the latest three decades. The
main result of the Portuguese latest reforms
was the adoption of the NPM reforms, more
connected with the neo-Weberian State.38
The similarities in both countries point
to reforms like decentralization of power to
the local authorities/municipalities, creation
of the one-stop shops and the conjugation
of career and position systems, as well as
other managerial reforms. Firstly, in the
1990s, Portugal had adopted the one-stop
shops concept, while other reforms, like
decentralization of power to local power,
remain in the governmental agenda. Recent
Portuguese experience demonstrates us that
some work is being already done to connect
NPM reforms with the NG paradigm. Such
projects as “streets” where citizens can point
to the city problems in their neighborhoods
and also adhere to participative budgets have
already been implemented. Nevertheless,
these are very recent reforms, just making the
first steps. To some extent these new projects,
as well as citizens’ charts, allow one to
connect managerial reforms (of neo-Weberian
state model) with the NG paradigm. This is to
say that they are not completely the opposite
models and can coexist to some extent.
According to the data collected, much
more work must be done in order to introduce
the NG paradigm in public administration. We
should also emphasize that NG paradigm’s
reforms per se cannot contribute to the
improvement of the public service. They
must be conjugated with a civic engagement
in public policies and active citizenship.
However, it is well known, at least in Portugal
and Lithuania, that citizens do not have a great
predisposition to participate in governmental
affairs. Therefore, governments should invest
in civic education in order to enhance public
participation and active citizenship. Another
aspect that should be considered is how far

the democratic governance can substitute the
political representativeness.
Comparing the values of such models
we suggest that all of them are important,
depending on the type and context of
development of public services. That is to
say that we put some reserves concerning
the radical opinion of those authors that only
defend NG values and want completely to
abolish NPM reforms. In this sense, in our
view the new E’s should be supplementary
to the other three E’s of the NPM, resulting
in a six E concept (economy, efficiency,
effectiveness, equity, equality and ethics).
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Vai ir Jaunā vadības pieeja? Lietuvas un Portugāles piemērs
Arvīds Goģis, Vaiņus Smalskis, Dāvids Ferā

Kopsavilkums
Atslēgas vārdi: publiskās administrācijas reforma, Lietuva, Portugāle, Jaunās publiskās
pārvaldes modelis, Jaunais vadības modelis
Raksta mērķis ir salīdzināt, kā divas valstis, kuru administratīvās sistēmas un vadība ir veidota
uz dažādiem pamatiem, veic valsts institūciju reformas, izmantojot galvenos publiskās pārvaldes modeļus.
Raksta autori pievēršas diviem pārvaldes modeļiem — Jaunajam publiskās pārvaldes modelim
(NPM) un Jaunajam vadības modelim (NG). Jaunajā publiskās pārvaldes modelī lielāka loma
tiek piedēvēta metodēm, kas raksturīgas uzņēmējdarbībai. Šajā modelī vadošais ir „trīs E”
princips: ekonomija, efekts (rezultāts) un efektivitāte. Jaunajā vadības modelī uzsvērtas citas
vērtības — plašāka pilsoņu iesaistīšanās, korupcijas novēršana, policentriska demokrātija, atklātība, atbildība un citas morāli ētiskas kategorijas, sadarbība starp vadības institūcijām un
aktīva nevalstisko organizāciju līdzdalība. To raksturo citu „trīs E” princips (no vārdiem angļu
valodā equity, equality, ethics): taisnīgums, vienlīdzība un ētika.
Viedokļi par publisko administrāciju Jaunajā vadības modeli atšķiras: daļa pētnieku uzskata,
ka Jaunajam vadības modelim ir jāpapildina Jaunais publiskās pārvaldības modelis, citi (Džanets Denhards, Roberts Denhards, Arvīds Goģis) domā, ka Jaunā vadība ir sevišķs un neatkarīgs vadības modelis, pretējs Jaunajam publiskās pārvaldības modelim. Par pamatu ņemot
šo dažādo pieeju, autori vēlas noskaidrot, kā reformas virzās no Jaunā publiskās pārvaldības
modeļa uz Jauno vadības modeli. Rakstā analizēta literatūra par abiem modeļiem un piedāvāti
divu valstu – Lietuvas un Portugāles — piemēri.
Autori atklāj, ka abas valstis pēdējo gadu laikā ir veikušas reformas publiskajā pārvaldē, sekojot Jaunajai publiskās pārvaldības doktrīnai. Neraugoties uz to, abu valstu prakses analīze
liecina, ka abi modeļi — Jaunais publiskās pārvaldības modelis un Jaunais vadības modelis —
viens otru papildina un nav pretrunā.
Rakstā atspoguļotais pētījums sniedz detalizētu ieskatu reformu procesos Lietuvā un Portugālē. Divu valstu piemēros dažādi publiskās pārvaldes aspekti salīdzināti ar galvenajiem teorētiskajiem publiskās pārvaldes modeļiem.
Analizētie pētījumi atklāj, ka Jaunais publiskās pārvaldības modelis, lai gan bieži izmantots
par publiskās pārvaldes reformu pamatu, nav pilnībā attaisnojis uz to liktās cerības, veicinot
to, ka pārmērīgs individuālisms, bezjūtīga postemocionalitāte un destruktīvs postmodernisms
ir kļuvis par jaunā laikmeta garu, un šīs īpašības ir izskaudušas tradicionālās vērtības. Sabiedrībai ir vajadzīgs jauns vadības modelis.
Rakstā parādīts, kā administratīvās reformas pakāpeniski atvirzās no pārvaldības pieejas un
tuvinās Jaunajam vadības modelim.
Autori uzskata, ka efektīvs pārvaldes modelis veidotos, apvienojot abu modeļu principus un
iegūstot „sešu E” modeli: ekonomija, efekts (rezultāts), efektivitāte, taisnīgums, vienlīdzība un
ētika.
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PĀRSKATS PAR KRIMINĀLPROCESA
ATTĪSTĪBU LATVIJĀ
2005.–2011. GADĀ
Ārija Meikališa
No pārkāpuma līdz lietas juridiskajam risinājumam paiet laiks, kas ir pilns ar juridiskām procedūrām. Tas ir kriminālprocess —
tiesiska norise, kur, ievērojot gan cietušā, gan
noziedzīgā nodarītāja, gan sabiedrības intereses un vajadzības, jārod tiesiski korekts un
taisnīgs risinājums.
2005. g. 1. oktobrī Latvijā stājās spēkā Kriminālprocesa likums (turpmāk KPL),
kurš nomainīja no 1961. g. spēkā bijušo
Latvijas Kriminālprocesa kodeksu. Šis oktobra datums vērtējams kā viens no nozīmīgākajiem Latvijas jaunāko laiku tiesību
vēsturē. KPL ieviesa daudz jaunumu un
būtiski mainīja iepriekš pazīstamos kriminālprocesuālos institūtus. Ar tā spēkā stāšanos daudzi līdz tam problemātiski jautājumi
tika atrisināti. Tomēr daudz kas parādījās no
jauna — tāds, kas līdz tam Latvijā nebija
pētīts nemaz vai maz. Šīs izmaiņas prasīja
un joprojām prasa padziļinātus zinātniskus
pētījumus, analīzi un komentārus, un tas ir
bijis galvenais zinātniskais uzdevums pēdējos gados. Diemžēl arī jaunajā likumā ir
daudz nepilnību, neprecizitāšu. Arī jaunās
vēsmas kriminālprocesuālo attiecību reglamentācijā starptautiskā līmenī un ārvalstīs
ir noteikušas nepieciešamību ne tikai pētīt
esošo, bet prognozēt, modelēt un izvērtēt
nākotnes attīstības iespējas kopēja virsmērķa — taisnīga krimināltiesisko attiecību
regulējuma sasniegšanai. Atslābt neļauj arī
tas, ka, neskatoties uz pilnīgi jauna likuma
pieņemšanu 2005. g., kriminālprocesuālā
sistēma joprojām nav vērtējama kā stabila,
jo to raksturo ļoti straujas un būtiskas izmai76

ņas. Nepilnu sešu gadu laikā pēc KPL spēkā stāšanās tajā grozījumi un papildinājumi
veikti 13 reizes, likumā kopumā grozītas vairāk kā 50% normu, savukārt attiecībā uz t.s.
vietējo kriminālprocesu — vairāk kā 70%
normu. Vairākas normas grozītas vairākkārt,
izslēgtas veselas nodaļas, dažas nodaļas dotas pilnīgi jaunā redakcijā.
Jaunā KPL izveidei un attīstībai esmu
veltījusi vairākus pētījumus, patstāvīgi un
kopautorībā ar profesori K. Stradu-Rozenbergu publicējot daudzas publikācijas, kurās
ietverta asa kritika spēkā esošajām normām,
vienlaikus skaidri iezīmējot aktuālākos problēmaspektus un iesakot to risinājuma modeļus. Jau 2005.–2006. g. šim likumam veltīta
pirmā rakstu sērija “Pārmaiņu laiks kriminālprocesā”. Juristu vidē populārajā izdevumā
“Jurista Vārds” publicēta sešu rakstu kopa
10,5 autorlokšņu apmērā: ievadvārdi, pirmais raksts “Kriminālprocesa izpratne, mērķis un tiesību avoti” (Latvijas Vēstnesis un
Jurista Vārds. 21.02.2006); tālāk seko “Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums
un pamatprincipi” (turpat, 14.03.2006);
“Kriminālprocesa dalībnieki” (turpat, 23. un
30.05.2006); “Pierādīšana un izmeklēšanas
darbības” (turpat, 13.06.2006); “Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas” (turpat,
04.07.2006); “Procesuālie termiņi, dokumenti un mantiskie jautājumi” (turpat, 01.
un 08.08.2006).
Šī rakstu kopa krimināltiesībās praktizējošu juristu vidū izpelnījusies apzīmējumu
“mazais Kriminālprocesa likuma komentārs”
un 2007. g. 16. novembrī apbalvota ar žur-
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nāla Jurista Vārds atzinības rakstu nominācijā “Raksti, kas būtiski ietekmējuši juridisko
domu Latvijā”.
Ņemot vērā straujās, daudzskaitlīgās
un būtiskās izmaiņas kriminālprocesuālajās tiesību normās, izdevumā “Jurista
Vārds” publicēti raksti, kas veltīti KPL grozījumu padziļinātai analīzei, problēmsituāciju apzināšanai un ieteikumu izvirzīšanai. Tā
2009. g. publicēta piecu rakstu kopa “Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās” deviņu autorlokšņu apmērā: pirmais raksts tajā ir “Kriminālprocesa likuma attīstība: 2005–2009.
Vispārīgs raksturojums. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri– kriminālprocesa
pamatnoteikumi un pamatprincipi.” (Latvijas
Vēstnesis un Jurista Vārds. 30.06.2009);
tam seko “Kriminālprocesa likuma attīstība
(turpat, 01.06.2009–30.06.2009). Kriminālprocesa likumu grozījumu komentāri — Kriminālprocesā iesaistītās personas.
Speciālā procesuālā aizsardzība. Pierādījumi
un izmeklēšanas darbības” (turpat, 11. un
18.08.2009); “Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri — procesuālie piespiedu
līdzekļi. Procesuālie termiņi un dokumenti.
Mantiskie jautājumi kriminālprocesā” (turpat, 01.09.2009);
“Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri — Kriminālprocesa uzsākšana un
atsevišķi vispārīgi jautājumi. Pirmstiesas kriminālprocess” (turpat, 15.09.2009); “Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri —
Tiesvedība krimināllietās. Vienkāršotie un sevišķie procesi” (turpat, 06.10.2009).
Reaģējot uz 2010. g. veiktajiem grozījumiem, publicēts raksts vienas autorloksnes
apmērā “Kārtējie jaunumi Kriminālprocesa likumā”. (Latvijas Vēstnesis un Jurista Vārds.
23.02.2010.)
Paralēli Kriminālprocesa likuma grozījumu vispārīgiem komentāriem uzmanība veltīta atsevišķu kriminālprocesuālo institūtu
tiesiskās reglamentācijas padziļinātai izpētei.
Veikti vairāki pētījumi, no 2009. g. līdz šim
brīdim vadot LZP finansētu projekta apakš-

projektu “Kriminālprocesa modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni”, kā
arī piedaloties šajā projektā ar konkrētiem
izpētes pasākumiem. 2006. g. esmu piedalījusies Latvijas Izglītības un zinātnes institūcijas pasūtītos pētījumos projektos “Latvijas
Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā
gada problēmas” un “Publisko apsūdzību kriminālprocesa uzsākšanas teorētiski praktiskās problēmas”. Savukārt 2007. g. raksturo
dalība Iekšlietu ministrijas pasūtītā pētījumā
“Ārvalstu pieredze policijas un izglītības iestādes sadarbībā sabiedriskās kārtības nostiprināšanā un likumpārkāpumu prevencijā”,
bet 2008. g. — Iekšlietu ministrijas pasūtītās zinātniskās pētniecības un infrastruktūras attīstības projektā “Kriminālprocesuālās
aizturēšanas tiesiskums” un Augstākās tiesas pasūtītā pētījumā “Par republikas tiesu
praksi, piemērojot Kriminālprocesa likuma
normas par apsūdzības grozīšanu iztiesāšanas gaitā”. 2010. g. sadarbībā ar profesori
K. Stradu-Rozenbergu veicām Tieslietu ministrijas pasūtītu pētījumu “Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas
Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana” Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta projekta “Tiesiskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” (TM 2010/44/NVDF1) ietvarā.
Publicēti arī raksti un pilnas konferenču
runas par tādiem jautājumiem kā, piem., kriminālprocesa pamatprincipi, apcietinājums
un kriminālprocesuālā aizturēšana, izmeklēšanas darbības. Minēšu dažus no tiem (kopā
12 a.l.):
n Kriminālprocesa principu aktuālās problēmas kriminālprocesa reformas kontekstā.
Starptautiskās konferences “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21.
gadsimta mijā” (Rīgā, LU, 2004. 29.–30.
janv.) rakstu krājums (Rīga, LU, 2006.
281.–293 lpp.).
n Kriminālprocesa uzsākšanas institūta attīstība un problēmas Latvijā. (Administratīvā
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un Kriminālā justīcija. LPA: 2007. 4(41):
145–160.)
n Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas
darbībās ar nepilngadīgajiem. 2008. g.
notikušās LPA 6. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Nepilngadīgo
drošība un aizsardzība” rakstu krājumā.
n	Alternatives to criminal prosecutions:
Latvia’s expierence//The role of national
criminal law in the European Union area
and the alternative resolutions of criminal
procesdure, Collection of papers from International Scholastic Conference Law as
Unifying factor of Europe — Jurisprudence and Practice. Comenius University in
Bratislava, 2011. Pp. 293–299.
n Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu
piemērošanas mehānisms kriminālprocesā, zinātniski praktiskās konferences
“Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” rakstu
krājumā (Rīga, 2006. 144.–166. lpp.).
n Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskās reglamentācijas vēsturiskā attīstība
Latvijā (1961. g. aprīlis līdz mūsdienām).
Zinātniski pētnieciskā projekta “Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums”
rakstu krājumā (Rīga, 2008. 67.–87.
lpp.).
n	Apsūdzība kriminālprocesā: tiesiskās reglamentācijas un prakses aktuālās problēmas. (Latvijas Vēstnesis un Jurista Vārds.
13.01.2009. Nr. 2 (545)).
n	Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās
izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana. http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html
Kopumā laika periodā kopš jaunā KPL
pieņemšanas 2005. g. kriminālprocesuālajām tiesību normām veltītas 37 zinātniskas
publikācijas (patstāvīgas vai kopautorībā ar
profesori K. Stradu-Rozenbergu) vairāk kā
100 autorlokšņu apmērā.
Ja būtu nepieciešams izvirzīt vienu raksturīgāko kriminālprocesa attīstības iezīmi
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pēdējo sešu gadu laikā, noteikti jāmin attīstības nestabilitāte, ko raksturo daudzas un
būtiskas izmaiņas, kas traucē veidot prognozējamu sistēmu. KPL grozījumu izstrādes
nepieciešamība līdz šim bijusi galvenokārt
nosacīta ar nepieciešamību labot kļūdas,
kas pieļautas, izstrādājot KPL projektu, kā
arī veicot grozījumus šajā likumā. Tieši šis
iemesls uzskatāms par galveno grozījumu
cēloni. Līdztekus tam var minēt jaunizveidojušās tendences, kas pamatā radušās ārvalstu likumu normu un starptautiski risināmo
jautājumu attīstības ietekmē. Kā spilgtāko
piemēru pēdējai tendencei var minēt savstarpējās atzīšanas principa iedzīvināšanu
starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā. Šī principa piemērošanas paplašināšanu
raksturo gan aizvien jauni tiesiskie instrumenti ES telpā, gan šo instrumentu iedzīvināšana Latvijas Kriminālprocesa likumā.
Kā pirmo no šādā veidā KPL iedzīvinātiem
instrumentiem var nosaukt Eiropas vienoto
apcietinājuma lēmumu, kas paredzēts krimināltiesiskai sadarbībai ES ietvaros personas
izdošanas nolūkā. Tam sekoja instrumenti mantas nodrošināšanai konfiskācijai vai
pierādījumu iegūšanai un mantiska rakstura piedziņas nodrošināšanai. Var atzīt, ka
pamatā ES ietver lēmumus, ar kuriem tiek
iedzīvināts savstarpējās atzīšanas princips,
Latvija ievieš laikus un atbilstīgi. Tomēr
virknē gadījumu tiek pieļauta sasteigtība un
paviršība. Īpaši tas attiecas uz terminu precīzu tulkojumu. Tādēļ atkal un atkal rodas
vajadzība KPL normas grozīt un papildināt.
Kopumā kriminālprocesa attīstība Latvijā
vērtējama kā kvantitatīvi strauja un būtiska,
taču kvalitatīvi to grūti novērtēt ļoti augstu.
Grozījumu izstrāde un pieņemšana neliecina
par apdomātu, izvērstu, uz ilgtspējīgu attīstību virzītu pieeju kriminālprocesa nozares attīstībā. Daudzu redakcionāla rakstura
grozījumu nepieciešamība apliecina paviršu
attieksmi pret likumu izstrādi. Joprojām
vērojama epizodiska pieeja bez pamatotas
prognozes normu iespējamai izvērstai darbī-
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bai nākotnē, tāpēc īsā laika periodā nākas
atkārtot grozījumus pat vienā normā. Vēlos
mudināt atbildīgās personas atcerēties par
grozījumu izstrādi un pieņemšanu, ka KPL
ir viens no tiesisko kārtību noteicošajiem pamatlikumiem, tajā reglamentēta ļoti būtiska
tiesisko attiecību joma, kurai ir raksturīga
augsta indivīda aizskāruma pakāpe. Tieši
tāpēc šie grozījumi jāsāk ar ideju izstrādi,
detalizēti un atbildīgi apspriežot, un tikai tad
jāvirzās uz konkrētu risinājumu pilnveidi.
Likumprojektu izstrādē nedrīkstētu dominēt šaura rakstura praktiskas dabas intereses (faktiska nespēja kaut ko izpildīt, līdzekļu
trūkums u.tml.), bet gan nepieciešamība nodrošināt atbilstošu, taisnīgu tiesisko attiecību
risinājuma modeli. Kā spilgta negatīva ilustrācija neatbilstošai pieejai kriminālprocesuālās formas pilnveidē vērtējama strauji akceptētā ideja par tiesas piesēdētāju institūta
likvidēšanu, kas primāri saistīta ar naudas
taupīšanas ieceri. 2009. g. 29. maijā plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa, ka valdība
ārkārtas sēdē ir atbalstījusi tiesas piesēdētāju institūta likvidāciju. Jāatzīst, ka šāda izmaiņa uzskatāma par fundamentālu, jo faktiski paredz likvidēt Latvijā gadu desmitiem
pastāvošo sabiedrības pārstāvju līdzdalības
formu tiesas spriešanā. Neskatoties uz to, ka
primārais šādu izmaiņu pamatojumā likts
nevis izvērsts jautājuma būtības apskats,
bet gan finansiālais aspekts. Masu saziņas
līdzekļi informē, ka šie grozījumi izstrādāti
“.. vispārējas taupības un budžeta līdzekļu
ekonomijas apstākļos..”, ka, “atsakoties no
tiesu piesēdētājiem, valsts ik gadu ietaupītu
ap 106 000 latu”. Arī likumprojekta anotācijā skaidri var lasīt, ka minētie grozījumi
izstrādāti “sakarā ar vispārējo taupības režīmu, budžeta līdzekļu ekonomiju un izdevumu samazināšanu”.
Nebūt nevēlos aizstāvēt tiesas piesēdētāju institūtu. Iespējams, ideja par tā izslēgšanu no KPL ir atbalstāma. Taču esmu pret
absolūti nekorekto un tiesiskai iekārtai neatbilstošo pirmo argumentu — naudas trūku-

mu. Esmu par idejas — būt vai nebūt tiesu
piesēdētājiem — dziļu izpēti un vispusīgu
analīzi, pirmām kārtām to saistot ar institūta
iederību vai neiederību esošajā tiesību sistēmā, sabiedrības lomu valsts varas, tai skaitā
tiesu varas, realizācijā, kriminālprocesā iesaistītā indivīda procesuālo garantiju sistēmu u.tml. pamatjautājumiem. Tikai sniedzot
korektu atbildi uz jautājumu, vai attiecīgais
institūts ir nepieciešams mūsu tiesību sistēmā, var izšķirties par saglabāšanu, ja
tas ir nepieciešams, bet, ja ne — jālikvidē,
neatkarīgi no tā, ir vai nav tā pastāvēšanai
nepieciešamie naudas līdzekļi. Pretējā gadījumā var uzdot jautājumu, uz kuru nav pat
nepieciešams atbildēt — ja naudas pietiktu,
vai mēs uzturētu nekam nederīgu un formālu
institūtu?
Strauji mainīgās kriminālprocesa normas
neveicina stabilas kriminālprocesa sistēmas
izveidi, kura ir vajadzīga un iepriekš paredzama tiesībpiemērotājiem un sabiedrībai
saprotama kriminālprocesa funkcionēšanas
nodrošināšanai. Tāpat kriminālprocesa normu biežā, apjomīgā un būtiskā mainība rada
situāciju, kad nav iespējams uzrakstīt mācību
grāmatu, komentāru vai citu publikāciju, jo,
izstrādājot jebkuru šādu darbu, jārēķinās, ka
tā klajā nākšanas brīdī attiecīgā institūta tiesiskā reglamentācija jau var būt mainījusies.
Šo atzinumu uzskatāmi rāda 2010. g. izdotā Ā. Meikališas un K. Stradas-Rozenbergas
grāmata “Kriminālprocess. Raksti. 2005–
2010”. Tajā iekļauti kopumā 35 raksti, no
kuriem 31 ir iepriekš publicēts un četri pirmoreiz publicēti raksti. Iepriekš publicētajiem
veidota Post Scriptum sadaļa, kurā iekļauts
īss tiesību normu, kas attiecināmas uz apskatīto jautājumu, izmaiņu saraksts kopš raksta
pirmpublicēšanas brīža. Visi iepriekš publicētie raksti publicēti laika periodā no 2005.
līdz 2009. g. un gandrīz visos tajos iekļauta
šī sadaļa par jau veiktajām izmaiņām tiesību normās. Tas uzskatāmi liecina — nemainīgums un stabilitāte kriminālprocesam nav
raksturīgi.
79

2012. gads

66. sējums

1./2. numurs

Tāpat ar nožēlu jāsecina, ka grozījumi
Kriminālprocesa likumā noteikti vēl ir gaidāmi, jo
n joprojām ir vērojama normu nesaskaņotība,
n joprojām normas nav pietiekami precīzas
un paredz pārāk lielu iespēju nevienveidīgiem risinājumiem,
n joprojām zinātnieku ieteiktos risinājumus
ņem vērā gausi un epizodiski,
n grozījumu izstrāde šķiet bez sistēmiskas
pieejas, tā ir epizodiska, saraustīta un bez
normas ilgtspējīgas analīzes.
Minētais kopumā ļauj atzīt, ja grozījumu
izstrādē un pieņemšanā nenotiks būtiskas
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izmaiņas, grozījumi Kriminālprocesa likumā
var kļūt par nebeidzamu procesu, kas nekādā veidā nesekmē stabilas kriminālprocesa
sistēmas izveidi. Lai novērstu sajukuma radīšanu kriminālprocesuālajā tiesību sistēmā
un piemērošanas praksē, ir jāmaina veids,
kādā grozījumi šajā likumā tiek izstrādāti un
pieņemti — proti, no sīku, epizodisku grozījumu biežas veikšanas pārejot uz rūpīgāk
izanalizētu un sistēmiski izvērtētu grozījumu
izstrādāšanu un pieņemšanu. Kopumā ir
jāakceptē atzinums, ka grozījumi kriminālprocesā nevar būt ikdiena, bet gan — tikai
stingri pamatots izņēmums.
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Par dažiem mūsdienu
folkloristikas un tās
robežzinātņu jautājumiem:
atskatoties uz savas zinātniskās
darbības 25 gadiem
Valdis Muktupāvels
Atslēgas vārdi: Baltijas organoloģija, Baltijas psaltērijs, mūzikas instrumentu sistemātika,
tradicionālā un mūsdienu kultūra, folklorisms, folkloras kustība, baltu identitāte, rietumbaltu
kultūras mantojums, skaņu ainava, protomūzika
Rakstā ir apskatīti pētījumi folkloristikas un ar to saistīto zinātņu, it īpaši etnomuzikoloģijas,
robežzonā, kā arī šo pētījumu rezultāti un atziņas, pie kā savā zinātniskajā darbībā ir nonācis
raksta autors. Šie pētījumi gan sasaucas ar Eiropas un globālajām tendencēm, gan arī iezīmē
noteiktu segmentu sinhronajā ainā attiecīgajās nozarēs Latvijā.
Jau 1986. gadā, neilgi pēc J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas1 beigšanas piedalījos ar referātiem divās starptautiskās (pēc
mūsdienu kritērijiem) konferencēs. Pirmā no
tām bija Igaunijas2 Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta un Komponistu
savienības rīkotā konference par mūziku somugru un kaimiņu tautu kāzu ieražās, tajā
piedalījos ar referātu “Mūzikas instrumenti
latviešu vedību cikla tautasdziesmās”3. Otrā
bija Sanktpēterburgas4 Teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūta rīkotā konference par
folkloras izpildīšanas prakses problemātiku,
tur mana referāta tēma bija “Folkloras materiālu izpildījums vai interpretācija?”5.
Šie abi referāti faktiski iezīmēja divas galvenās līnijas manu turpmāko pētījumu ceļā.
Pirmajā referātā tika skarti muzikālā instrumentārija jautājumi senākos kultūrvēstures periodos, kā arī iezīmēta folkloras tekstu loma šo jautājumu risināšanā: ņemot par
pamatu materiālu izlasi no Krišjāņa Barona

“Latvju dainām” un Jēkaba Vītoliņa “Kāzu
dziesmām”, izdalītas un raksturotas vairākas
atšķirīgas mūzikas instrumentu lietošanas situācijas arhaiskajā un jaunāko laiku vedību
rituālā. Lai latviešu klasiskās tautasdziesmas
varētu izmantot kā šādas informācijas avotu,
ir nepieciešams mutvārdu tradīcijas tekstu
kopumu — dainu krājumus — pakļaut noteiktai kritiskai izvērtēšanai un analīzei, respektīvi, ielūkoties dainu hermeneitikas problemātikā, tāpat liela nozīme ir dainu tekstu
skaidrošanai, ņemot talkā vēsturiskās reālijas. Šāda vēsturiski salīdzinošās metodes lietošana bija parasta līdzīgos pētījumos tolaik,
un tās potenciāls zinātnisku rezultātu ģenerēšanā vēl joprojām nav izsmelts. Otrajā referātā galvenā problemātika saistījās ar jautājumu par autentiskumu — īstuma un tuvības
oriģinālam realizēšanu. Attiecībā uz tolaik jau
sākušos folkloras kustību, šī autentiskuma
problemātika izrādījās nozīmīga un definitīvi
svarīga, tāpat arī jautājums par kontekstu.
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Tālākajā pētījumu gaitā abas tematiskās
līnijas paplašinājās gan ģeogrāfiski, iekļaujot
visu Baltijas teritoriju, gan arī saturiski, aptverot saistītās un radniecīgās tēmas. Galu
galā šīs divas galvenās tematiskās līnijas varētu nosaukt šādi:
n Baltijas organoloģija,
n Tradicionālā kultūra un mūsdienu kultūras procesi Baltijā.
Tālāk savā apcerē piedāvāju eksplicēt
abas tēmas, pievēršoties galvenajām publikācijām, to problemātikai, metodēm, rezultātiem.

Baltijas organoloģija

Organoloģija ir zinātne par mūzikas instrumentiem un to klasifikācijām. Kā tāds
šis termins konkurē ar “instrumentoloģiju”,
tomēr abiem terminiem ir dažāds izplatības
areāls: “organoloģija” dominē anglosakšu,
ģermāņu, franču un ar tiem saistītos valodu areālos, kurpretim “instrumentoloģiju”
lieto citu romāņu valodu un krievu valodas
un tās ietekmes areālos. Mums tuvākajās
zemēs situācija ir šāda: Igaunijā, Somijā,
Zviedrijā, Vācijā un Polijā biežāk lietojama ir
“organoloģija”, toties Lietuvā, Baltkrievijā un
Krievijā — “instrumentoloģija”.
Mana pētniecības tematika Baltijas organoloģijas jomā ir saistīta ar šādām apakštēmām:
1. Baltijas organoloģijas avoti.
2. Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika.
3. Baltijas psaltērijveida instrumenti.
4. Mūzikas instrumenti eklesiastiskajā
sfērā.
5. Atsevišķu mūzikas instrumentu problēmjautājumi.
Kaut gan savos pētījumos esmu pievērsies galvenokārt Latvijai, tomēr nacionālo
valstu robežas tikpat kā nav nopietns faktors
attiecībā uz tradicionālā instrumentārija izplatību. Arī daudzas vēstures liecības, tādas
kā, teiksim, Livonijas hronikas attiecas vismaz uz Latviju un Igauniju kopā, tādēļ terito-
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riālās perspektīvas paplašināšana vismaz līdz
Baltijas mērogam organoloģiskajos pētījumos
ir neizbēgama.

Baltijas organoloģijas avoti

Nenoliedzami ir tas, ka avotu apzināšana
un kritiska izvērtēšana ir viens no svarīgākajiem katras pētniecības nozares jautājumiem.
Tikai visa avotu kopuma kontekstā var skaidri
saskatīt, kuri patiešām ir pirmavoti un kuri,
savukārt, ir lielākā vai mazākā mērā kompilatīvi darbi. Šīs savas atziņas esmu apkopojis
divos rakstos — “Latviešu mūzikas instrumentu historiogrāfija”6, kā arī “Mūzikas instrumenti Baltijas reģionā: historiogrāfija un
tradīcijas”7, kas publicēts vienā no pasaulē
pazīstamākajiem etnomuzikoloģijas periodiskajiem izdevumiem “The World of Music”;
sadarbojoties šī žurnāla galvenajam redaktoram Maksam Pēteram Baumanam un viesredaktoram Mārtiņam Boiko, tika izveidots Baltijas tradicionālās mūzikas speciālnumurs.
Galvenās avotu grupas ir atšķirīgas gan
pēc apjoma, gan kvalitātes ziņā, tomēr organoloģiskajos pētījumos tām visām ir sava nozīme. Sinhroniem pētījumiem vēlamākais avots
būtu dzīvās instrumentālās muzicēšanas tradīcijas un to video vai audio dokumentācija,
papildināta ar detalizētām intervijām, diemžēl līdz mūsdienām dažādās tradicionālās
muzicēšanas izpausmes tikpat kā nemaz nav
saglabājušās, un esošo audio vai video dokumentu apjoms ir salīdzinoši niecīgs. Nedaudz
labāka ir situācija ar mūzikas instrumentiem
vai to arheoloģiskajiem atradumiem muzeju
kolekcijās, tomēr tur ir ne visi instrumentu
veidi, turklāt daudziem ir diezgan trūcīga vai
nepilnīga dokumentācija. Tas kopā varētu būt
viens no iemesliem, kāpēc Latvijas organoloģijā līdz šim salīdzinoši lielāka nozīme ir bijusi
rakstītajiem avotiem — hronikām, vārdnīcām,
garīgo tekstu tulkojumiem, ceļojumu piezīmēm, etnogrāfiskiem aprakstiem, saimnieciskajiem un valsts pārvaldes dokumentiem,
kā arī mutvārdu folkloras tekstiem — tautasdziesmām, pasakām, mīklām, buramvārdiem
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u. c., kā arī ikonogrāfijai. Tomēr šie avoti jāvērtē no liecību autoru kompetences un liecību saturīguma viedokļa, te ir iespējamas
šādas avotu grupas: pirmais — autors pazīst
aprakstāmo objektu un to apzinīgi apraksta,
otrais — autors objektu pazīst ne pārāk labi, ir
par to tikai dzirdējis, redzējis no attāluma vai
kāds tam ir stāstījis; diemžēl, tieši šo liecību
ir visvairāk, trešais — mīti, leģendas, dzeja
un citi teksti, kur instrumentālā muzicēšana ir
tikai pieminēta.

Latviešu mūzikas instrumentu
sistemātika

Sistemātika ir nākošais svarīgais solis
Latvijas organoloģijas jomas sakārtošanā.
Tā ir sava veida inventarizācija, sekojot iepriekšnoteiktiem racionāliem principiem un
kritērijiem. Veidojot latviešu mūzikas instrumentu sistemātiku, esmu izmantojiis divas
svarīgas atskaites sistēmas. Pirmkārt, tā ir
Hornbostela-Zaksa morfoloģiskā klasifikācija. Šī sistēma ļauj precīzi noteikt mūzikas
instrumentu veidus un paveidus, vadoties no
morfoloģiskiem, tas ir, ar instrumentu uzbūvi
saistītiem kritērijiem. Otrkārt, tā ir 1962. g.
nodibinātās Tautas mūzikas instrumentu pētīšanas grupas ietvaros veidotā sistemātiskā
apraksta metode (tās autori bija galvenokārt Ērihs Štokmans (Erich Stockmann) un
Oskars Elšeks (Oskár Elschek)), to balstot uz
instrumentu detalizētu aprakstu, kurā ietverti
dažādi skaidri definējami aspekti — akustika, spēles tehnika, kopspēles raksturojums,
skanējuma dokumentācija, muzikālais stils,
instrumentu ergoloģija, ziņas par izpildītājiem, sociālie, vēsturiskie, kā arī antropoloģiskie aspekti, attiecības starp spēlētāju,
instrumentu un mūziku. Mans šādi veidotais
pirmais sistemātiskais apkopojums ir grāmata “Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR
teritorijā”8. Diemžēl mazā metiena (500 eksemplāru) un nožēlojamās tipogrāfijas kvalitātes dēļ šis darbs gandrīz nemaz nekļuva
pazīstams ieinteresēto lasītāju aprindās.
Šādi iesākto darbu attīstot un pilnveido-

jot, tas tika novests līdz promocijas darbam
nepieciešamajai kvalitātei un pēc tā aizstāvēšanas 1999. g. ir pieejams gan Akadēmiskās bibliotēkas9, gan Latvijas Universitātes10
pilntekstu datu bāzēs. Pēc nepieciešamo papildinājumu veikšanas un aktualizēšanas šis
darbs ir gatavojams kā monogrāfija.
Uz mūzikas instrumentu sistemātikas pamata ir sagatavota 33 šķirkļu kopa nopietnākajai un pazīstamākajai mūzikas instrumentu
enciklopēdijai — “The Grove Dictionary of
Musical Instruments”, kuras otrais pārstrādātais izdevums tiek gatavots publicēšanai
2013. g. Iepriekšējā, 1984. g. enciklopēdijas izdevuma11 latviešu mūzikas instrumentu
šķirkļus uz Īrisas Priedītes grāmatas “Ko spēlēja sendienās”12 pamata gatavoja Londonā
dzīvojošā pazīstamā latviešu kordiriģente Lilija Zobena. Izmaiņas Latvijas organoloģijā vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu ilgajā laikaposmā
ir ievērojamas, un tādēļ gan šķirkļu saraksts,
gan to saturs jaunajā enciklopēdijas izdevumā būs ievērojami atšķirīgs.
Ievadu organoloģijas teorijās un pamatjautājumos esmu sniedzis kopā ar Borisu
Avramecu veidotajā grāmatā “Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā
mūzika”13, turpat ir arī svarīgāko latviešu
mūzikas instrumentu apskats. Šīs grāmatas lietuviskā versija “Pasaulio muzika”14,
papildināta ar svarīgāko lietuviešu mūzikas
instrumentu apskatu, ir kļuvusi par diezgan
daudz izmantotu mācību materiālu dažāda
līmeņa mūzikas izglītības iestādēs mūsu kaimiņzemē.

Baltijas psaltērijveida instrumenti

Simboliski visnozīmīgākais instruments
gan latviešu, gan kaimiņtautu instrumentārijā ir tā sauktais Baltijas psaltērijs, ko mēs
pazīstam kā kokles, lietuvieši — kā kankles,
igauņi — kannele, somi un karēļi — kantele,
Pleskavas un Novgorodas apgabalu krievi —
gusli. Tas ir tik pašsaprotami, ka tieši šis instruments ir pelnījis vislielāko uzmanību visās
šajās zemēs. Jau kopš 1990. g. darbojas
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starptautiska Baltijas psaltērija pētniecības
grupa, kurā ir pārstāvētas tādas akadēmiskas un zinātniskas organizācijas kā Sibēliusa
akadēmijas Tautas mūzikas nodaļa, Tautas
mūzikas institūts, Tautas mākslas centrs,
Tamperes Universitātes Etnomuzikoloģijas
nodaļa, Kanteles asociācija no Somijas, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, Vītauta
Dižā universitāte no Lietuvas, kā arī Latvijas Universitāte, J. Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija un Latvijas Koklētāju biedrība.
Baltijas psaltērija pētnieki ir regulāri tikušies simpozijos un konferencēs: Tamperē,
Somijā, 1990. g., Viļņā, Lietuvā, 1994. g.,
Kaustinenā, Somijā, 1997. g., Rīgā, Latvijā, 2000. g., Toronto, Kanādā, 2004. g. un
Kaustinenā, Somijā, 2008. g.
Baltijas psaltērija pētniecības grupas darbā, kur es piedalos kopš 1994. g., arvien ir
bijušas aktuālas šādas tēmas: instrumenta
ergoloģija, gatavošana, akustiskās īpašības, spēles veidi, repertuārs, mūzikas stils,
spēles semantika, simbolika, instrumenta
vēsture un izplatība. Līdzās tradicionālajam
aspektam un mūzikas stiliem pētījumos arvien pieaugoša uzmanība tiek pievērsta instrumenta vietai mūsdienu kultūras procesos,
un šāda problemātika un ievirze ir atrodama
arī manos rakstos. “Kokles Latvijā”15 — te ir
dažas kokļu tradīcijas senākās vēstures un
simbolikas problēmas. Rakstā “Kūklej muni
brōleleni sov’ ōreņu maleņā”16 apcerējums
par kokļu meistaru Donātu Vucinu kontaminēts ar pārsvarā no nepublicētā Jūlija Sproģa
darba “Senie mūzikas instrumenti un darba
un godu dziesmu melodijas Latvijā” ņemtajiem materiāliem par latgaliešu koklēm un
koklētājiem. Kokļu repertuārs, instrumentu
konstrukcija, spēles veids, lietošanas nolūks,
simbolika ir aplūkoti saistībā ar kultūrvēsturisko un sociālo situāciju Baltijas pētījumiem
veltītā žurnāla “Journal of Baltic Studies”
rakstā “Par dažām attiecībām starp koklēšanas stiliem un kontekstiem 20. gadsimtā”17.
Modernizēto kokļu veidošanos un repertuāru
ietekmēja sabiedrībā dominējošie pieņēmumi
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par tautas mūzikas pārtapšanu jaunā kvalitātē; atgriešanās pie tradicionālo kokļu formas
un repertuāra tomēr nav traktējama kā koklēšanas tradīciju atjaunošana, bet gan jaunu,
mūsdienu mūzikas kultūrai raksturīgu tradīciju veidošanās. Mūsdienu koklēšanas procesu
virzība un tās kopsakarības ar kultūrvēsturiskajiem, simboliskajiem un ergoloģiskajiem
faktoriem ir apskatīta somu mūzikas žurnāla
“Musiikin Suunta” rakstā “Mazās vai lielās
kokles? Izvēles maiņa folkloras kustības kontekstā”18. Latvijā folkloras kustības sākumposmā 20. gs. 70. gadu beigās (iespējams,
ka dažviet gadus desmit agrāk) un 80. gadu
sākumā visa uzmanība tika veltīta mazajām
jeb Kurzemes koklēm, to noteica gan 20. gs.
ikonogrāfiskās tradīcijas, gan plašākais Kurzemes repertuārs, gan arī pēdējā tradicionālā
koklētāja Jāņa Poriķa “atklāšana” 80. gadu
sākumā. Tomēr spēcīgas latgaliskā virziena
frakcijas izveidošanās, izcilā Latgales kokļu
meistara Donāta Vucina ražīgā darbošanās
un lielo jeb Latgales kokļu akustika kļuva par
noteicošajiem šā instrumenta paveida dominēšanas faktoriem.
Monogrāfijā “Kokles un koklēšana Latvijā.
The Baltic Psaltery and Playing Traditions in
Latvia”19 ir apkopota informācija un pētījumu
rezultāti par kokļu veidiem un to spēles stiliem. Darbā ir apskatīti galvenie tradicionālo
kokļu paveidi, to uzbūves, rotājuma, skaņojuma, spēles veida īpatnības — Kurzemes kokles, Latgales kokles un daudzstīgu kokles jeb
cītarkokles. Ir apcerēta arī modernizēto kokļu
dažādu paveidu izveidošanās un īpatnības,
tostarp izceļot Krasnopjorova-Ķirpja diatoniskās kokles, koncertkokles un Linauta-Dravnieka-Jansona kokles. Mūsdienu situāciju
raksturo vairāku procesu ilgstoša pastāvēšana un mijiedarbība: tā ir gan tendence piemērot instrumentu dažādām mūsdienu mūzikas
vajadzībām, gan arī cenšanās saglabāt tā tradicionālo formu, stilu un repertuāru. Darba
lielāko daļu veido divu galveno tradicionālo
koklēšanas stilu — Kurzemes (suitu) un Latgales — raksturojums: skaņojums, spēles
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paņēmieni, ieskandināšana, pozīcijas un to
savienošana, repertuārs. Uzmanība pievērsta
arī tām jaunajām iespējām un repertuāram,
kas ir izveidojies un nostiprinājies mūsdienu
folklorisma praksē.

Mūzikas instrumenti eklesiastiskajā
sfērā

Kristietība, būdama viena no Eiropas, tātad arī Latvijas, pamatvērtībām, ir ietekmējusi lielākā vai mazākā mērā visus kultūras
aspektus, tostarp arī muzikālo instrumentāriju. Jautājums par kristīgās kultūras un instrumentālmūzikas tradīciju attiecībām nav izpelnījies īpašu ievērību ne starpkaru periodā,
nedz arī padomju okupācijas apstākļos. Tajā
pat laikā nevar noliegt vai izlikties neredzam
veselus tradicionālā instrumentālisma slāņus,
kuru izcelsme vai funkcionēšana ir saistīta ar
kristietības praksi. Šāda eklesiastiskā instrumentālisma avoti ir gan antīkā tradīcija, ko
pārstāv Aristoteļa, Aristīda Kvintiliāna vai Pitagora un viņa sekotāju darbi, gan šīs tradīcijas turpinājums viduslaikos ar spilgtākajiem
tās pārstāvjiem — Boēciju un svēto Augustīnu. Ievērojama ietekme uz mūzikas praksi
ir Bībeles tulkojumiem vietējās valodās, tomēr tieši kāda — tas ir atkarīgs no konkrētā
tulkojuma reālijām. Kādi motīvi — sava laika mūzikas dzīves pazīšana, ar instrumentu
lietošanu saistītās simboliskās nozīmes un
citi — noteica to, vai instrumenta nosaukums parādīsies tulkojumā vai nē, to esmu
apskatījis attiecībā uz visbiežāk minētajiem
instrumentiem pirmajās latviešu un lietuviešu Bībelēs savā rakstā “Par atsevišķiem
mūzikas instrumentiem lietuviešu un latviešu
16./17. gadsimta Bībelēs un ikdienas lietojumā”, kas publicēts Leipcigas universitātes
Muzikoloģijas institūta krājumā “Litauische
Musik: Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext”20.

Atsevišķu mūzikas instrumentu
problēmjautājumi

Referāta par baubenu un membranofoniem Latvijā21 tēzes publicētas Lietuvas
Mūzikas un teātra akadēmijas22 rīkotās zinātniskās konferences tēžu krājumā; referātā
kritizēts uzskats par to, ka bungas latviešu
mūzikas kultūrā esot margināls, neraksturīgs
instruments un, analizējot vienas dainas vairākos variantos minēto “baubenu”, “bambenu” u. tml., izteikts pieņēmums par izzudušu
membranofona nosaukumu, kas arhaisma
veidā saglabājies dainu tradīcijā. Daži mazāk skarti mūzikas instrumentu simbolikas
aspekti aplūkoti apcerējumā “Par āžaragu,
vara bungām un ne tikai”23; īpaši pievērsta
uzmanība āžaraga un stabules falliskajai simbolikai un vara bungu simboliskajai nozīmei
vasaras saulgriežu rituālā. Rakstā “Stabulnieks latviešu mūzikas dzīvē un folklorā”24
esmu pievērsies kādai tautasdziesmu tekstu
interpretācijas problēmai. Nacionālā romantisma gaisotnē īpaša uzmanība tika pievērsta
“īstajiem” latviešu mūzikas instrumentiem,
un daudzi nonāca “ieviesušos”, tātad —
“neīsto” instrumentu kategorijā. Tostarp arī
somas stabules jeb dūdas kā Eiropas instruments izrādījās “nelatviskāks” par stabulēm,
kaut gan arī dažādi stabuļu veidi un paveidi
ir pazīstami vai ik visās Eiropas zemēs. Protams, šāda vērtību maiņa ir saistīta ar svarīgāko priekšstatu izmaiņām, kuru starpā būtu
jāpiemin viduslaikiem raksturīgā ideāla “pilsēta kā paradīze” nomaiņa ar nacionālajam
romantismam raksturīgo paradigmu “lauki kā
paradīze”. Nacionālā romantisma sapnim neērtās somas stabules pārveidojās par maigi
skanošu ganu stabuli. Tomēr vēstures fakti
un salīdzinājums ar situāciju citās Ziemeļeiropas un Viduseiropas zemēs ļauj šāda veida
interpretācijas ievērojami koriģēt un mūzikas
instrumentu funkcionēšanas jomā saskatīt
vairāk reģionālas līdzības nekā etniskas atšķirības.
Dainas kā organoloģiskās informācijas
avots raksturotas manā kopā ar Arnoldu
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Klotiņu sagatavotajā publikācijā “Latviešu
tautas mūzikas instrumenti un to lietošanas
semantika K. Barona “Latvju dainās””25, tās
angliskajā versijā26, kas publicēta Vairas Vīķes-Freibergas sastādītajā un rediģētajā zinātnisko rakstu krājumā “Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs” (1989), kā arī
lietuviskajā versijā27, kas publicēta “Liaudies
kultūra”. Izmantojot statistiskus datus, ko
sniedz samērā lielais “instrumentālo” dainu
masīvs, esam konstatējuši vairākas interesantas tradicionālās dzejas tendences, kā
arī salīdzinājuši šo informāciju ar vēstures,
arheoloģijas, etnogrāfijas un citāda veida liecībām. No tā var secināt, ka dainas sniedz
unikālu informāciju par mītiskās domāšanas
izpausmēm dažādās ar mūzikas instrumentu
lietošanu saistītās situācijās.

Tradicionālā kultūra un mūsdienu
kultūras procesi Baltijā

Folkloristika kā zinātne savā pētniecībā
ilgu laiku pievērsās folklorai kā tekstam —
pamatā verbālam, tomēr ar laiku iekļaujot
savu interešu lokā arī citus teksta veidus,
tādus kā mūzikas, vizuālo formu, horeogrāfisko u. tml. Folkloristikas paradigmu maiņa,
kas sevi pieteica 20. gs. 70. gados, pētniecības akcentu pārbīdīja uz šī teksta radītāju
un uz kontekstu, kādā tas ir radies. Zināmu
kontekstualitāti latviešu folkloras materiāli
“prasīja” tajos gadījumos, kad tie tika piedāvāti pētniekiem un plašākai auditorijai ārpus
Latvijas. Ar šādu piegājienu esmu gatavojis
divas lielākas publikācijas par latviešu tradicionālo mūziku. Viena ir plašāks apskats par
latviešu tradicionālo kultūru un mūziku28, kas
publicēts Smitsona institūta (ASV) izdevumā.
Otra ir raksts29 Garlanda pasaules mūzikas
enciklopēdijai, kuras projektu jau 20. gs. 80.
gados apsprieda UNESCO Starptautiskajā
tradicionālās mūzikas padomē (ICTM) un ko
sekmīgi realizēja vairāku ASV universitāšu etnomuzikologi sadarbībā ar saviem kolēģiem
visā pasaulē. Rakstā par Latviju ir iekļauti
šādi aspekti: tradicionālās mūzikas kultūr86

vēsturiskais fons, dziedāšanas stili un žanri,
vokālās mūzikas tradicionālā terminoloģija,
dziesmu teksti un divu veidu dziedāšana, vokālie žanri un konteksti, mūzikas instrumenti
un instrumentālā mūzika, ganu instrumenti,
ieražu instrumenti, kokles, deju mūzikas instrumenti un dejas, mūzika mainīgajos politiskajos, sociālajos un kultūras apstākļos, 18.
un 19. gs. populārā mūzika, koru un tradicionālā mūzika, mūsdienu folklorisms, pētniecības vēsture.
Kāds svarīgs aspekts, kas, diemžēl, pētniecībā nav pietiekami pārstāvēts, ir folkloras
tekstu rekontekstualizācija — vienā noteiktā
kontekstā radušos un funkcionējušu tekstu
pārcelšana uz citu kontekstu. Kā īpaši nozīmīgu rekontekstualizācijas gadījumu šeit gribētu
pieminēt folklorisma parādību — tradicionālās kultūras tekstu pārcelšanu un sekojošu
interpretāciju mūsdienu kultūras situācijā.
Daudzās zemēs — Vācijā, ASV u. c. — folklorisms tiek traktēts kā literāra parādība, respektīvi, viens no romantisma strāvojumiem,
kura metode ir literāro jaunradi bagātināt ar
pievēršanos folkloras tekstiem, tajos smeļoties motīvus, sižetus, stila elementus utt.
Lielai daļai tā saukto mazo nāciju, tostarp
arī latviešiem, folklorisms ir nozīmīga visus
kultūras līmeņus aptveroša parādība, kuras
izpausmes skar ne tikai māksliniecisko jaunradi, bet ietiecas arī sociālajā sfērā un caur
to kļūst par vērā ņemamu faktoru politiskajās
norisēs.

Folkloras kustība Latvijā

Padomju okupētajā Latvijā kopš 20. gs.
70. gadu beigām pastāvēja divas folklorisma tendences. Pirmā tendence tika oficiāli
atbalstīta un orientēta uz skatuvi un reprezentāciju; otrā, radusies spontāni un balansēdama starp atzīšanu un neatzīšanu, bija
orientēta uz tradicionālās kultūras pētīšanu,
saglabāšanu un izplatīšanu. Rakstā “Varas un
pretestības valoda, zīmes un simboli 20. gs.
80. gadu folklorisma mūzikā un muzicēšanā”30 apspriestas abu tendenču attiecības ar

zinātnes dzīve
padomju kultūras politiku un 20. gs. otrās
puses globālajiem procesiem. Plaši raksturota otrā tendence, kas pazīstama kā folkloras
kustība, dažādās prakses, semantiskie konteksti un simboliskās izpausmes: respekts
pret folkloru tās tradicionālajā kontekstā,
atteikšanās no skatuves, spontānums un
improvizācija, autentiskums, atvērtās balss
kultivēšana. Tā kā padomju ideoloģijas kontekstā pat tonalitātei bija ideoloģiska nozīme,
rakstā minētas manipulācijas ar šo nozīmi.
Aprakstīta arī folkloras kustībai nozīmīga
modernizēto instrumentu nomaiņa ar tradicionālajiem. Raksta nobeigumā folkloras kustība raksturota kā subkultūra, kas pieņēmusi
dažas legālas formas, bet vienmēr bijusi noteiktā un visai asā opozīcijā pret oficiāli atzīto
reprezentatīvo folklorismu, un tāpēc kļuvusi
par antikultūru ar pretpadomju uzskatiem, atšķirīgu vērtībsistēmu un nacionāli orientētiem
centieniem.
Attīstot domu par folkloras kustības nozīmību sabiedriskajās norisēs, kā arī pievēršot uzmanību lokālo parādību raksturošanai
universālu kategoriju formā, ir tapis raksts
“Bīstamās tautasdziesmas: okupētās Latvijas
folkloras kustība 20. gadsimta 80. gados”31,
kas ir publicēts starptautisku ievērību guvušā izdevuma “Popular Music and Human
Rights” otrajā sējumā “World Music”. Izdevuma galvenais redaktors Sidnejas universitātes (Austrālija), Floridas līča universitātes
un Rietumteksasas universitātes (ASV) profesors Jans Pedijs (Ian Peddie) to iecerēja kā
dažādas pasaules daļas aptverošu pētījumu
par mūzikas un sabiedrisko norišu kopsakarībām. Vašingtona universitātes (ASV) un Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitātes
politisko zinātņu profesore Sabrina P. Rameta (Sabrina P. Ramet) to komentē šādi: “Šo
daudzveidīga satura grāmatu vēlēsies ikviens,
kas ir ieinteresēts mūzikas sociālā konteksta
un sabiedrisko lomu problemātikā. Tās tematika ir no folkloras kustības Latvijā līdz smagajam metālam Nepālā un līdz ķeltu mūzikai
Īrijā un fašistu mūzikai padomju Ukrainā.

Šis inteliģentais sējums ir pārpilns ar dziļāku skatījumu.”32 Krājuma nozīmību Čikāgas
universitātes etnomuzikoloģijas profesors Filips Bolmans (Philip V. Bohlman) raksturo
šādi: “Šā krājuma pamatā ir tā autoru kopīgā
pārliecība, ka populārā mūzika ir izšķirošā
kultūras darba, kas vērsts uz cīņu par cilvēka tiesībām visā pasaulē, avangardā. Kad
klausāmies mūziķus, kuru balsis un cīniņi ir
apkopoti grāmatas nodaļās, mēs piedzīvojam
pagātnes naratīvus, kas turpinās tagadnē,
mēs ieejam robežjoslā, kur pretošanās nerod
atrisinājumu. Kad populārā mūzika darbojas
rokrokā ar cilvēka tiesībām — reformulējot
tradīcijas no Āzijas līdz Austrālijai, politizētajās tautasdziesmās Balkānos un Baltijas valstīs, rokmūzikā no Āfrikas līdz Vidējiem Austrumiem, Eiropas brūkošajās nomalēs, kā arī
Dienvidamerikas un Vidusjūras zemju dziesminieku himnās — tad populārā mūzika pat
pārsniedz savu tradicionālo lomu — būt par
tautas balsi: tā dod spēku tautai — un mums
— iekļauties cīņā par cilvēka tiesībām.”33
Cits manu pētījumu virziens saistās ar
simboliski tik nozīmīgo kokļu atdzimšanu un
iekļaušanos mūsdienu kultūras norisēs. Jau
kopš 19. gs. beigām dažādos kultūras kontekstos labāk bija pazīstama Kurzemes jeb
mazā kokle, arī koklēšanas tradīciju atjaunošana folkloras kustības sākumposmā saistījās
tieši ar šo instrumenta veidu. Tomēr muzikālie un ergonomiskie faktori — skanīgums,
tembrs, lielāks stīgu skaits, stabilāka pozīcija
spēles laikā — izrādījās noteicošie, lai jau
20. gs. 80. gadu vidū dominējošā būtu Latgales jeb lielā kokle. Zināma nozīme te bija
folkloras kustībā iesaistītajiem latgaliskās
izcelsmes mūziķiem, turklāt latgaliskumam
tajā laikā bija lielāka pievilcība, pateicoties
kopumā daudz labāk saglabātajām folkloras
tradīcijām. Šos folkloras kustības aspektus
esmu apcerējis Somijas muzikoloģijas žurnāla “Musiikin Suunta” rakstā “Mazās vai lielās
kokles? Izvēles maiņa folkloras kustības kontekstā”34.
Kaut gan folkloras kustībā bija iesaistīti
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diezgan plaši sabiedrības slāņi, tomēr tās
aprises un konkrētās izpausmes lielā mērā
noteica iesaistītās personības. Apzinoties, ka
šādu nozīmīgu personību pētījums varētu būt
visai plašs un apjomīgs, esmu tomēr pievērsies tikai divu, bet, manuprāt, simboliski nozīmīgu Latvijas folkloras kustības virzītāju —
Ilgas Reiznieces un Helmī Staltes — radošās darbības izpētei. Tā kā šie raksti tika
iekļauti profesores Ausmas Cimdiņas vadībā
veidotajā daudzas kultūras jomas aptverošajā izdevumā “100 Latvijas sievietes kultūrā
un politikā”, tad tur esmu iekļāvis arī apbrīnojamās dziedātājas Ineses Galantes radošo
portretu35.

Tradicionālā kultūra un jaunās
identitātes

Tradicionālā
kultūra
kopumā
un
atsevišķi tās komponenti arvien ir bijuši pamats vai vismaz zināms atskaites punkts
etniskās, nacionālās vai citas identitātes
veidošanā. Dažādos folklorisma laikposmos šai identitātes konstrukcijai ir atšķirīgs
veidojums, tomēr arvien aktuālas ir tādas
nozīmīgas sastāvdaļas kā vieta un valoda.
Apskatot valodu nevis vienu pašu, bet kopā
ar citām lingvistiski konstruētas radniecīgu
valodu kopas valodām, rodas interesantas
alternatīvas identitātes veidojumiem. No šāda
viedokļa esmu pētījis, cik lielā mērā un kādās
formās valodu radniecība ietekmē identitātes
risinājumus baltu zemēs. Vai mūsdienu
baltu zemes — Latviju un Lietuvu —
vieno ciešākas kultūras saites, salīdzinot ar
citām? Vai šīs saites ļauj runāt par īpašu
kultūras reģionu vai nē? Kā šo reģionu
varētu identificēt? Kādas īpašas attīstības
perspektīvas tam varētu iezīmēt? — šādi
un ar tiem saistīti jautājumi ir bijuši manu
pētījumu uzmanības centrā. Apskatot baltu
kultūridentitātes jautājumus, esmu pievērsis
uzmanību personas un kopienas identitāti
veidojošo faktoru hierarhijai. Baltiskuma paradigmas pamatā ir lingvistiski kritēriji, tomēr
nozīmīgi ir arī etniskie, kultūras, vēstures un
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citi aspekti. Šo pētījumu rezultātus esmu
apcerējis rakstos “Baltu kultūras reģions:
mīts vai realitāte?”36, kas publicēts Lietuvas kultūras mēnešrakstā “Kultūros barai”,
un “Baltu kultūridentitāte: reģionālais un
temporālais aspekts”37 Letonikas pirmā kongresa materiālos. Abu šo rakstu materiāli ir
publicēti arī Baltkrievijā, izdevumā “Druvis”,
tā interneta versijā38.
Baltu lingvistiskā kopība ir diezgan
diferencēta, un šis apstāklis nedod lielas
cerības, vērtējot iespējamās kultūras līdzības.
Par spīti tam, baltu areāla tradicionālajā
kultūrā, īpaši tās arhaiskākajās izpausmēs,
ir konstatējami nozīmīgi kopīgi slāņi, kā to
līdz šim visplašāk ir apcerējis Norberts Vēļus
(Norbertas Vėlius) savā pētījumā “Seno
baltu pasaules uzskats”39. Tomēr dažādi
kultūrvēsturiskās attīstības ceļi ir veicinājuši
atšķirību nostiprināšanos. Mūsdienu situācijā
baltu kultūrām ir bijuši gan konverģences,
gan diverģences posmi, zīmīgas ir ar valstiskumu un nacionālo identitāti saistīto simbolisko formu atšķirības. Pēdējā daudzu kultūras
jomu tuvošanās ir saistīta ar atrašanos pusgadsimta garumā vienā valstī.
20. gs. panisma (panģermānisma,
panslāvisma) idejas, sākot ar 80. gadiem,
ir radušas savu izpausmi arī baltu zemēs.
Panbaltisms ir ievērojami atšķirīgs no lielo
etnisko grupu pannacionālisma, un to varētu
raksturot kā tieksmi atjaunot sākotnējo
ideālo kopību. Panbaltisma kreatīvais, jaunas kultūrvērtības radošais aspekts ir tas
svarīgākais, kas tam dod cilvēcisko nozīmību
un kas to no formālas ideoloģijas pārvērš par
kultūras attīstības orientieri, saistot pagātnes
kultūrmantojumu ar nākotni. Tas ir ar lielu
potenciālu apveltīts radošs spēks, kas diezgan daudzveidīgi jau ir izpaudies līdz šim un
kura fokusā līdzās latviešiem un lietuviešiem
ir arī trešā baltu tauta — prūši.
Tradicionālās kultūras interpretācija
mūsdienu kultūras kontekstā saistās vēl
ar vienu nozīmīgu aspektu — jaunajām
reliģiskajām kustībām. Jau sākot ar 19. gs.

zinātnes dzīve
beigām, kad domas par tā sauktās senlatviešu
reliģijas atjaunošanu tika izteiktas vairāk vai
mazāk simboliskā formā, kā tas ir, piem.,
Andreja Pumpura “Lāčplēsī”, Ausekļa dzejā
vai Jura Leca grāmatiņā “Senlatviešu ticība
un dvēseles glītums sadzīvē”40, tradicionālajā
kultūrā sakņoto reliģisko priekšstatu un rituālu
atjaunošana ir radījusi dažādas nozīmības
kustības no dievturiem līdz “Baltajam aplim”
un “Viedas sadraudzībai”. Šo reliģisko kustību
idejas, svarīgākos vēstures posmus, attīstību
un stāvokli mūsdienās esmu apcerējis rakstā
“Baltu reliģija: jaunās reliģiskās kustības”41,
kas publicēts Makmillana izdevniecības
(ASV) starptautiskajā prestižajā izdevumā
“Encyclopedia of Religion”. Šī raksta tulkojums poliski42 publicēts arī poļu mēnešrakstā
“Trygław”.

Rietumbaltu kultūras mantojums

Mūsdienu baltu tautu grupas mazskaitlīgums salīdzinājumā ar citu tautu grupu —
ģermāņu, somugru vai slāvu — daudzskaitlīgumu liek ar īpašu uzmanību attiekties pret
baltu kultūras mantojumu arī tajās jomās,
par kurām mēdz runāt pagātnes formā. No
zinātnes viedokļa īpaši interesanta šajā ziņā
ir rietumbaltu tematika, taču Latvijā ar šo
problemātiku saistītu pētījumu ir ļoti maz.
Iztrūkstot pētījumu tradīcijai, manas pirmās
publikācijas prūsistikā būtu jāuzskata par
literatūras un pieejamo materiālu studijām,
tajā pat laikā iezīmējot jau turpmāko pētījumu virzienus. Te varētu minēt gan prūsistikas
lauka iezīmēšanu un prūsiešu kultūras mantojuma daļas — lietuvininku tautasdziesmu
— aktualizācijas mēģinājumu, par ko esmu
reflektējis rakstā “Prūšos manas kājas autas.
En Prūsamans ast aūtan majjas naggis”43,
kas publicēts Latvijas Kultūras fonda gadurakstos, kā arī prūšu mitoloģijas studijas,
kuru rezultāts ir publicēts kā prūšu mitoloģijas konceptuāls apskats un atsevišķu mitologēmu raksturojums “Mitoloģijas enciklopēdijas” 2. sējumā44.
Pavisam cita līmeņa pētīšana kļuva iespē-

jama, piedaloties profesores Janīnas Kursītes
vadītajā projektā “Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs”. Tā ietvaros notika gan
lauka pētniecība, gan arī cita veida materiālu
studijas, un šī pētījuma rezultāti daļēji ir atspoguļoti gan zinātniskajā žurnālā “Humanities and Social Sciences. Latvia” rakstā par
mūsdienu prūsiešiem un prūsietību45, gan arī
žurnālā “Karogs” publikācijā “Dzīvi mirušie
prūši un prūsieši”46. Bijušās Austrumprūsijas
iedzīvotāji jeb prūsieši, kas pēc Otrā pasaules
kara tika izdzīti no savas dzimtenes un apmetās lielākoties Vācijā, joprojām ir vācvalodīgā baltu etnosa — prūšu — tradīcijas nesēji
mūsdienās. Jau kopš Vācu ordeņa valsts un
vēlāk Prūsijas hercogistes laikiem par prūsiešiem kļuva gan baltiskie prūši, jātvingi un
galindi, gan dažādu zemju vācieši, gan mazūri, lietuvininki un kursenieki, gan arī dažādos vēstures brīžos tur ieceļojušie hugenoti,
zalcburgieši, ebreji, čigāni, krievi. Par viņu
tradīciju baltiskajām saknēm liecina gan dokumentētās, gan arī joprojām dzīvās atmiņas
par ieražām, svētkiem, tāpat arī verbālās un
mūzikas folkloras materiāli. Lai cik tas būtu
pārsteidzoši, prūsiešu kultūras mantojums
zināmā un reizēm negaidītā veidā ietekmē
dažādus mūsdienu kultūras un sabiedriskos
procesus gan Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalā, gan arī Polijas Vārmijas un
Mazūrijas vojevodistē.

Folkloras mantojums mūsdienu izglītībā

Folkloras mantojums ir bagātīgs un plašs
zinātniskās izpētes materiāls, tomēr tā nozīme mūsdienu kultūras procesos galvenokārt
saistās ar šā mantojuma rekontekstualizāciju
un iekļaušanu gan dažādās izglītības procesa
stadijās, gan arī kultūras dzīvē. Ar folkloras
mantojuma izmantošanas iespēju izpētīšanu
dažādos izglītības sākumposmos esmu nodarbojies jau kopš 1987. g., kad pēc Imanta
Ziedoņa iniciatīvas Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
(toreiz — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātē) tika izveidota
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zinātnisko pētījumu grupa “Estētiskās audzināšanas sistēma sākumskolā”. To esmu
darījis arī individuāli, strādājot pie latviešu
tradicionālo rotaļu un spēļu apzināšanas un
apkopošanas zinātniskā, tomēr arī uz praktisku lietošanu orientētā izdevumā “Dindaru,
dandaru. Latviešu rotaļas un spēles”47. Lai
šos horeogrāfiskos materiālus parādītu to
funkcionēšanas kontekstā, kas līdzīga veida
publikācijās lielākoties iztrūkst, grāmatā tika
piedāvāta no tradicionālās kultūras loģikas
izrietoša klasifikācija, izmantojot simbolisku
pasaules koka ideju: pasaules koka trīs daļas saistās gan ar cilvēka mūža posmiem,
gan ar gadskārtu, un tādējādi bija iespējams
rotaļas un spēles apvienot trīs funkcionāli
viendabīgās grupās, sasaistot, piem., vasaras
saulgriežu horeogrāfiskās norises ar tām, kas
pavada puišu un meitu attiecības, vedības un
kāzas.
Laika posmā no 1991. līdz 1994. g.
grupas “Estētiskās audzināšanas sistēma sākumskolā” turpinājums bija Latvijas Izglītības
un zinātnes ministrijas projekts “Estētiskās
audzināšanas sistēma. Folklora sākumskolā:
mācību satura izstrāde”, tās pētījumu tematika jau pilnībā fokusējās uz folkloras iespējām
izglītības procesā. Grupas darba rezultāts bija
tā saukto balto stundu ieviešana Latvijas skolās, kā arī šo stundu pedagogu gatavošana.
Līdzās vadlīniju projektam “Folklora sākumskolā” grupas pētnieki sagatavoja un publicēja mācību metodisko materiālu kopu: grāmatu skolotājiem “Gadskārtu grāmata: Folkloras
materiālu hrestomātija ar komentāriem”48, kā
arī eksperimentālu folkloras mācību līdzekļu
komplektu sākumskolai: “Rudens grāmata”,
“Ziemas grāmata”, “Pavasara grāmata” un
“Vasaras grāmata”49. Gan pati ideja, gan tās
inovatīvais potenciāls izpelnījās skolotāju atzinību, kā arī zīmīgu sabiedrisko novērtējumu
— darba grupa saņēma Ojāra Vācieša literāro
prēmiju.
No 2010. līdz 2011. g., darbojoties
ERAF projektā50 “Sadarbības sistēmas veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm
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Latvijas un Lietuvas pierobežā”, uz tradicionālās kultūras materiālu bāzes esmu veidojis
radošu metodi tradicionālā instrumentārija
apgūšanai, apvienojot zināšanas par instrumentu lietošanu ar to gatavošanu un radošu
muzicēšanu. Galvenās atziņas ir publicētas
metodiskajos materiālos “Skaņu rīki Latvijas
un Lietuvas Zemgalē. Atdzīvināt seno skaņu
pasauli”51, to aprobāciju veicot praktiskās nodarbībās ar iesaistītajiem pedagogiem.

Skaņu ainava un tās semantiskā
interpretācija

Līdzās iepriekš raksturotajām divām galvenajām tematiskajām līnijām mani arvien
ir interesējusi skaņu vide un tās cilvēciskā
nozīmība. Kopš kanādiešu etnomuzikologa
Mareja Šafera (Murray R. Schafer) jau hrestomātiskās publikācijas “The Tuning of the
World”52 zinātniskajā apritē ir nostiprinājies
skaņu ainavas (soundscape) jēdziens, un tas
tiek veiksmīgi izmantots vairākās nozarēs —
no akustikas līdz skaņu ekoloģijai. Atsevišķās
Eiropas zemēs, kā, piem., Somijā un Zviedrijā, skaņu ainavu pētniecība attīstījās jau
20. gs. 80. un 90. gados, tomēr lielākoties
šī disciplīna nav izveidojusies līdz aprobēta
zinātnes apakšvirziena līmenim.
Mana interese par skaņu ainavu, tās komponentiem un to semantisko interpretāciju
sākās jau 20. gs. 80. gadu beigās. Pirmās
publikācijas šajā virzienā saistījās ar tradicionālās mūzikas apzināšanu kā skaņu ainavas
daļu, te varu minēt rakstu “Skaņu pasaule
ap mums. Tradīcijas un jaunrade” Latvijas
Universitātes zinātnisko rakstu sērijas izdevumā53, tāpat arī nelielu populārzinātnisku
apcerējumu par atsevišķiem ar tradicionālo
mūziku saistītiem skaņu ainavas elementiem
“Saskaņa un samērs latviešu tautas mūzikā”54. Skaņas interpretācija dažādās pasaules
tautu tradīcijās ir kontaminēta ar attiecīgiem
priekšstatiem latviešu tautas mūzikā rakstā
“Skaņas mitoloģija”55. Izvērstāks apcerējums
par skaņu un skaņu rīkiem latviešu mītiskajos priekšstatos56 ir publicēts Šveicē sakrālās
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horeogrāfijas speciālistes Marijas Gabrielas
Vozīnas (Maria Gabriele Wosien) sastādītajā
un arī pašas veidotajā izdevumā “Feuerspuren: Lettische Tanzrituale und Symbole”.
Savu interesi par skaņu ainavu pētniecību
esmu realizējis, kopš 2010. gada darbodamies Starptautiskās etnoloģijas un folkloras
biedrības (SIEF) Ulsteras universitātes etnoloģijas profesora Ulriha Kokela (Ullrich Ko
ckel) vadītajā darba grupā “Cilvēku ekoloģija
un vietas antropoloģija”. Šīs darba grupas rosināta, SIEF 10. kongresā, kas notika 2011.
gadā Lisabonā (Portugāle), darbojās sekcija
“Vietas gudrības apzināšanās caur sajūtām”
(“Sensing the wisdom that sits in places”).
Sekcijas darba sastāvdaļas bija referāti, tostarp arī mans plenārsēdes referāts “Baltu
dabas svētnīcas semantisko slāņu mākslinieciska interpretācija”57, kā arī radošā darbnīca, kurā tika aktualizēta skaņas ainavas un
citu sajūtu rosinātāju ainavu apzināšanās, to
veidojošo elementu asociatīvo saišu meklēšana, intuitīvā apziņas līmeņa analīze, kā arī ar
to saistīto naratīvu kontekstuāla analīze.
Līdzīgas ievirzes tematiskie akcenti figurēja arī pavisam nesen — 2011. g. rudenī —
Viļņā notikušajā starptautiskajā konferencē
“Kultūras pētniecība 21. gadsimtā: mantojums, identitātes un jaunā retorika”. Savā šīs
konferences referātā “Muzikālā interpretācija
kā kultūras fenomena pētniecība: kompozīcijas semantiskā eksplikācija”58 piedāvāju
apspriešanai jaunu konceptuālu jēdzienu —
“protomūzika”, tā sākotnējo, “aizmetņa” versiju izklāstīju jau Lisabonas kongresā. Protomūzika — vietas potenciāls piedalīties noteiktu mūzikas skaņu un formu radīšanā; tas
ietver sevī skaņu ainavu, ainavas makro- un
mikrolīmenim raksturīgās formas un struktūras, vizuālo, audiālo, taktilo un citu sajūtu
rosinātāju kompleksus, dabiskos resursus,
ieskaitot mūzikas instrumentu gatavošanas
materiālus u. c. Protomūzikas potenciāla
realizācija notiek zināmā laika momentā un
mijiedarbībā ar konkrēta cilvēka muzikālo
potenciālu, ko veido noteikti arhetipi, stereo-

tipi, iegūtās zināšanas, prakse, kā arī eksistējošo nozīmju tīkli u. c. komponenti. Tā kā
protomūzikas transformācija mūzikas tekstā
ir lielā mērā atkarīga no konkrētā subjekta,
tad šo koncepciju var izmantot subjektīvas,
imagināras rekonstrukcijas veidošanai. Tās
rezultāts ir mūzika, kas atsevišķos gadījumos, piemēram, ar baltu svētvietu saistītas
“autentiskas” garīgās pieredzes rekonstrukcijā, ir reālāka par ikvienu uz empīrisku materiālu pamata veidotu konstrukciju, jo rosina
emocijas, un noteiktu ticamību šai emociju
rekonstrukcijai dod nozīmju lauki, kas tiecas
atražoties kultūras pastāvēšanas procesā.
Ar prieku un pārliecību izsaku domu, ka
visi trīs šajā rakstā apskatītie pētniecības virzieni var pilnībā paņemt arī manas zinātniskās darbības nākošos 25 gadus.
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JAUNĀKĀS ATZIŅAS
LATVIJAS ARHITEKTŪRAS
MANTOJUMA IZPĒTĒ
Jānis Zilgalvis
Atslēgas vārdi: arhitektūras vēsture, muižu arhitektūra un kultūrvēsture, sakrālā arhitektūra
Bagātīgs un daudzpusīgs ir Latvijas 19. gs. otrās puses–20. gs. sākuma arhitektūras mantojums. Tas lielā mērā veido to kultūrvēsturisko vidi, kurā uzturamies ik dienas. Nozīmīga
un nepieciešama ir minētā un arī citu laika posmu būvmākslas izpēte, lai iepazīstinātu
sabiedrību ar arhitektūras un mākslas vērtībām, atklātu aizvien jaunus faktus, kopsakarības
un atziņas. Pētot atsevišķus objektus, kādu stilistisko parādību utt., svarīgi ir sniegt plašu
kultūrvēsturisku fonu un analīzi veikt Eiropas būvmākslas kontekstā.
Pēdējo piecu gadu laikā esmu pievērsies divām galvenajām tēmām — muižu
arhitektūrai un kultūrvēsturei un sakrālajai
arhitektūrai. 2006. g. pie lasītājiem nonāca
pētījums par Dikļu muižu, kurā vēsturiskiem
notikumiem, īpašniekiem un apbūvei izsekots
no 15. gs. līdz pat mūsdienām, īpašu uzmanību veltot pils (1891–1896) arhitektūrai un
atdzimšanai 2000. g.1 Turpmāk muižu arhitektūras izpēte koncentrējās uz Duntes muižu, kurā tika paredzēts atjaunot daļēji zudušo
kungu māju (18. gs.). Pirms tam tika veikta
vēsturisko materiālu apzināšana, kungu mājas un pārējās apbūves izpēte uz vietas, apkopoti arhīvu materiāli un ziņas no literatūras
avotiem. Tapa publikācija par Duntes muižas
kungu mājas izpētes rezultātiem.2 Šis materiāls šķita aplūkojams plašākā kontekstā,
sniedzot ziņas lasītājiem arī par kungu mājas
atjaunošanas koncepciju un tās realizāciju,
muižas īpašniekiem utt. 2007. g. tika atvērta
jauna grāmata par Duntes muižu un baronu
H. K. F. fon Minhauzenu, kuras līdzautori bija
Gundars Plešs un Jānis Ulmis.3
Pētot Latvijas muižu arhitektūru, nācies
iedziļināties tādu piļu un muižu arhitektūrā,

kuras ierindojamas mūsu valsts izcilāko objektu sarakstā. Lai veiktu salīdzinošu analīzi, bija nepieciešams ielūkoties arī kaimiņu
zemju arhitektūras mantojumā. Radās ideja
veidot kopēju projektu kopā ar kolēģiem —
Dr. art. Antsu Heinu no Igaunijas un Dr. art.
Nijoli Lukšionīti-Tolvaišieni no Lietuvas. Katram autoram bija jāizvēlas 20–25 objekti,
kuri ir tipoloģiski visraksturīgākie, sava laika
un stila izcilākie paraugi, kā arī ataino savas
valsts būvmākslas attīstību, turklāt atspoguļo
Eiropas arhitektūras ietekmi un mijiedarbību.
Liela daļa izvēlēto piļu muižu ir neatņemama
lauku kultūrainavas sastāvdaļa, citas organiski iekļaujas vēsturiskajā pilsētvidē. Projekta
noslēgumā tapa grāmata “Pilis un muižas
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā”.4
Paralēli minētajam triju Baltijas valstu
projektam tika pētīta vairāku mazāk zināmu
muižu arhitektūra, to kultūrvēsture, likteņi laika gaitā un mūsdienu situācija — saglabāšanas un izmantošanas problēmas.
Pētījumu rezultāti publicēti gan Latvijā, gan
ārpus tās robežām, piem., par Naukšēnu
muižu5, Grašu muižu6, Ikšķiles muižu7, Jaunmoku muižu8 u. c. Ne mazāk nozīmīga ir
95

2012. gads

66. sējums

1./2. numurs

atsevišķu stilu formāli stilistisko virzienu izpēte, tāpēc turpināti pētījumi, pamatojoties uz
publicēto9 grāmatā par neogotikas arhitektūru Latvijā10.
Jau sešpadsmit gadus Latvijā notikušas
Eiropas kultūras mantojuma dienas. Tās
sadarbībā ar Eiropas padomi un dažādiem
fondiem organizē Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija. Katrs laikmets atklāj
savas liecības, kas cilvēces dzīves telpu padara kultūrvēsturiski bagātāku. Tomēr par tās
saglabāšanu ir jārūpējas, jo kultūras mantojums ir visas sabiedrības sasniegumu kopums
un identitātes simbols. Šiem pasākumiem
veltīts arī īpašs izdevums. Vairākos šādos
izdevumos esmu apkopojis materiālus, kas
balstīti uz jau iepriekš veiktajiem pētījumiem,
papildinot tos ar jaunām atziņām un mūsdienu situācijas raksturojumu. Viens no izdevumiem veltīts vēsturisko interjeru saglabāšanai
un restaurācijai11. Kopā ar citiem autoriem
aplūkoti baznīcu, sabiedrisko ēku, muižu,
piļu, dzīvojamo ēku u.c. vēsturiskie interjeri,
kuri restaurēti, kopti un atbilstoši iekārtoti.
Otrs izdevums, kas tapa kopā ar Andu Mucenieci, bija veltīts vēsturiskajiem dārziem un
parkiem12. Izvērstajā ievadā dārzu veidošana
aplūkota no Senās Grieķijas un Romas impērijas laika, tālāk akcentējot dārzu mākslas
izpausmes viduslaikos un renesanses laikā
Itālijā. Baroka dārzi Eiropā un Latvijā, ainavu
parka ienākšana Latvijas muižās un mazās
arhitektūras formas, paraugu grāmatu ietekme — tās ir nākamās tēmas, kam pievērsta
uzmanība. Dārzu un parku evolūciju noslēdz
19. gs. beigu–20. gs. sākuma laiks, kad norisinājās to rekonstrukcija atbilstoši jaunām
stilu prasībām. Atsevišķi pētīti ainavu parki
Latvijas muižās, kas sniedz daudz jaunu interesantu atziņu13.
Jau pirms vairākiem gadiem uzmanību
piesaistīja bagātīgais materiāls par Vecgulbenes muižu, kurā norisinājās vērienīgi atjaunošanas darbi. Tapa vairākas publikācijas žurnālos14, kam sekoja monogrāfija, kas balstīta
uz arhīvu materiāliem, literatūras avotiem un
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izpēti dabā15. Grāmatā izsekots muižas attīstībai no viduslaiku pils tapšanas laika, tās
īpašnieku maiņām, to likteņiem un nozīmei
muižas ansambļa izveidē. Uzmanība veltīta
arī 1905. g. notikumiem, agrārreformas laikam, padomju periodam, muižas apbūvei
kopumā, pusmuižām, kā arī zemnieku sētām
un parkiem. Diemžēl ierobežoto finansiālo
līdzekļu dēļ izdevums palika bez kopsavilkumiem svešvalodās.
Muižu arhitektūras izpēte turpinās. Ir sagatavots manuskripts izdevumam “Ķirbiži —
muiža Vitrupes ielokā”. Tajā aplūkoti vēsturiski notikumi un muižas īpašnieki no 15. līdz
18. gs., Krievijas impērijas laiks, Latvijas agrārreformas nestās izmaiņas utt. Īpaša uzmanība pievērsta kungu mājas būvvēsturei —
atklājumiem arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas un izpētes gaitā. Tāpat pētīta muižas apbūve kopumā un fon Aderkasu
dzimtas piemiņas vietas novadā (šai dzimtai
muiža piederēja vairāk kā 400 gadus).
Kā jau minēts, otra no tēmām, kuras pētniecībai pēdējo piecu gadu laikā pievērsta
liela uzmanība, ir sakrālā arhitektūra. Gandrīz septiņus gadus tika strādāts, lai kopā ar
vēl pieciem kolēģiem sagatavotu apjomīgu
pētījumu par visiem Rīgas dievnamiem, 56
kopumā16. Lai gan pētītas ir atsevišķas baznīcas, to tipoloģiskās un stilistiskās grupas,
šāds izdevums, kurš sniegtu pārskatu par
visu galvaspilsētas dievnamu būvvēsturi,
stilistiskās attīstības tendencēm un interjeru
kopā ar iekārtas priekšmetiem pie lasītājiem
nonāca pirmo reizi. Rīgas dievnami pārsteidz
ar bagātu kultūrvēsturi un unikālām arhitektoniski mākslinieciskām vērtībām. Turklāt tās
ir ne tikai lielās, visiem zināmās baznīcas, bet
arī mazās nomaļu baznīciņas, piem., Jaunciemā, Bolderājā, Vecmīlgrāvī un citur. Tām ir
sava noteikta loma lokālās sakrālās arhitektūras attīstībā. Rīgas dievnami liecina par sava
laika arhitektu profesionālo meistarību, pilsētas iedzīvotāju augstajām mākslinieciskajām
prasībām, būvdarbu izpildītāju godaprātu. Rīgas dievnamu arhitektūrā atspoguļojās stilu
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evolūcija Eiropā un tie ir arī savdabīgs papildinājums tai ar savām īpatnībām un lokālām
iezīmēm.
Minēto autoru veikums ir arī grāmata
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā”17, kas iznāca sērijā “Mākslas
pieminekļi Latvijā”. Šajā pētījumā iekļauti arī
zudušie dievnami, lai lasītājs pilnībā varētu
apjaust visu sakrālās arhitektūras spožumu
un daudzveidību. Drīz vien šis izdevums iznāca arī angļu un krievu valodā.
Sakrālās arhitektūras izpēte nav iedomājama bez atsevišķu arhitektu daiļrades
atspoguļojuma. Viens no tiem ir Liepājā dzīvojošais zviedru izcelsmes arhitekts Kārlis
Eduards Strandmanis, kas vairāk gan praktizējis Lietuvā, taču arī Latvijā 19. gs. beigās,
20. gs. sākumā cēlis vairākas ievērības cienīgas baznīcas. Viņa veikums atspoguļots
vairākos zinātnisku rakstu krājumos gan Lietuvā, gan Latvijā18.
Atsevišķa publikācija veltīta arī vienai no
arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajām
baznīcām — Sv. Vienības luterāņu baznīcai
Jelgavā, kura nav saglabājusies līdz mūsu
dienām19. Šo ēku droši varētu ierindot starp
sava laika stila — eklektisma pērlēm. Pētījumi sakrālās arhitektūras jomā turpinās.
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Zinātnieku identitātes
stiprināšanai
Pagājušā gada 24.–27. oktobrī notikušais Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku
3. kongress un Letonikas 4. kongress kļuva
par vienu no aizvadīto gadu nozīmīgākajiem
notikumiem ne tikai Latvijas zinātnē, bet arī
sabiedriskajās norisēs. Fakts, ka kongress pulcināja kopā vairāk nekā 1200 zinātniekus,
uzņēmējus, politiķus, diplomātus u.c. interesentus no 15 pasaules valstīm, jau norāda uz
kongresa vērienīgumu un nozīmīgumu. To apliecina arī kongresa dalībnieku un sabiedrības
pārstāvju pozitīvās atsauksmes, kongresam
pievērstā politiķu un mediju uzmanība.
Ideja par pasaules latviešu zinātnieku pulcināšanu vienkopus radās Atmodas laikā un
izriet no tā laika centieniem konsolidēt visā
pasaulē dzīvojošos latviešus ātrākai Latvijas
neatkarības atgūšanai. Šajos procesos svarīgi
bija arī apgūt un pārņemt trimdā dzīvojošo
tautiešu profesionālo pieredzi daždažādākajās
jomās. Jau 1989. g. notika pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress, pulcinot 4500
dalībnieku, bet 1990. g. — pasaules latviešu
juristu pirmais kongress, kurā piedalījās 600
delegāti no 12 valstīm.
Pirmais Vispasaules latviešu zinātnieku
kongress sanāca Rīgā 1991. g. 12.–17. jūlijā, pulcinot latviešu izcelsmes zinātniekus
no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Izraēlas, Šveices, Venēcijas,
Francijas, Beļģijas u.c. valstīm. Kongresa sasaukšanu atceras akadēmiķis Jānis Stradiņš:
“Atmodas sākums, mēnesis pirms 1991. g.
augusta puča. Zinātņu akadēmiju kongresa
organizēšanai izmantot mums neļāva, arī Latviešu biedrības namu mums nedeva. Beigās
dabūjām Dailes teātri, uz kuru kongresa atklā-

Tālavs Jundzis

šanas dienā, tikko atjaunoto studentu korporāciju pavadīti, devāmies gājienā no Brīvības
pieminekļa.”1 Kongresā piecu dienu laikā tika
nolasīti gandrīz tūkstoš referāti, t.sk. 197 referāti no ārzemēm.2 Pieredzes apmaiņai dažādās profesionālajās jomās caurvijās kongresa
vadmotīvs — apvienot zinātnieku spēkus Latvijas valsts atjaunošanai.
Otrais pasaules latviešu zinātnieku kongress notika pēc desmit gadiem — 2001. g.
14. un 15. augustā jau neatkarību atguvušajā Latvijā, pulcinot kopā 930 zinātniekus no
13 pasaules valstīm. Latvija ne tikai bija atjaunojusi savu neatkarību, bet tās zinātne un
zinātnieki jau lielā mērā bija arī integrējušies
Eiropas Savienības zinātnes telpā. Kongresa
moto bija “Uz zināšanām balstīta sabiedrība
Latvijā”. Daudzi kongresa dalībnieki no ārzemēm gan bija pārsteigti, uzzinot, ka Latvijai ir
pats mazākais zinātnes finansējums Eiropā.3
Trešais pasaules latviešu zinātnieku kongress kā turpinājums pirmajiem diviem kļuva
iespējams modificētā veidā — sapludinot to
kopā ar Letonikas kārtējo — ceturto kongresu.
Lielā mērā to noteica fakts, ka vienīgi valsts
pētījumu programmā “Nacionālā identitāte
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, ko vada akadēmiķis Jānis Stradiņš,
atradās finansiālie līdzekļi kongresa sarīkošanai. Ņemot to vērā, Apvienotajam Pasaules
latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresam tika izvēlēta aktuāla un piemērota tēma
“Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”.
Varam būt pateicīgi kongresa organizatoriem: Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas
Universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei,
Rīgas Latviešu biedrībai, kas sadarbībā ar
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Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas universitātēm, akadēmijām un
augstskolām paveica apjomīgo kongresa sagatavošanas darbu un nodrošināja tā norisi. Kongress nebūtu bijis tik krāšņs, ja to neatbalstītu
arī a/s “Latvenergo”, Latvijas Neatkarīgā televīzija, koris “Kamēr” un Rundāles pils muzejs.
Apvienotajam kongresam izvirzītais mērķis meklēt ceļus zinātnes un sabiedrības saišu
stiprināšanai, kā arī nacionālās identitātes satura un nozīmes skaidrošanai noteica arī vairākus konkrētus uzdevumus: apkopot zinātnē
sasniegto aizvadīto gadu laikā kopš pagājušā
pasaules latviešu zinātnieku kongresa, t.sk.
sīki izanalizējot valsts pētījumu programmās
sasniegto; veicināt un attīstīt sadarbību ar
ārzemēs strādājošiem Latvijas izcelsmes zinātniekiem, tādējādi bagātinot zinātnes potenciālu Latvijā; stiprināt saites ar politiķiem,
uzņēmējiem un sabiedrību kopumā, sniedzot
nepastarpinātā veidā informāciju par zinātnē
paveikto un iespējām efektīvāk kalpot cilvēku
labklājībai; stiprināt pašu zinātnieku kopības
sajūtu un identitāti, atceroties, ka zinātnei nav
tēvzemes, bet zinātniekam tāda ir.
Apvienotajam kongresam izvirzītie mērķi
un uzdevumi, manuprāt, tika sasniegti un izpildīti kongresa četru piesātinātu darba dienu
rezultātā. Ziņojumi plenārsēdēs, darbs 45 tematiskās sekcijās, vairākas tematiskas diskusijas un četras nozīmīgas izstādes apliecināja,
ka zinātne Latvijā ne tikai turpina pastāvēt, bet
arī attīstās.
Kongresa atklāšanas plenārsēdē Valsts
prezidents Andris Bērziņš un citi runātāji
iezīmēja tās pārmaiņa, kas notikušas kopš
iepriekšējā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa. Pasaules globālā ekonomikas un finanšu krīze ietekmējusi arī stāvokli zinātnē. Tikai
atšķirība ir tā, ka daudzas valstis izeju no krīzes
saskata investīciju palielinājumā zinātnei, bet
Latvija joprojām saglabā zemāko zinātnes finansējumu Eiropas Savienībā. Šajā ziņā nekas
nav mainījies desmit gadu laikā kopš pagājušā
kongresa. Tāpat kā pirms desmit gadiem, atkal
palielinājusies zinātnieku aizbraukšana no Lat100

vijas. Daudzi labi sagatavoti, perspektīvi zinātnieki pamet Latviju, pieņemot vilinošus darba
piedāvājumus ārzemēs. “Smadzeņu aizplūde ir
nopietns risks Latvijas valsts nākotnei un attīstībai, jo vairākumā gadījumu tikai maza daļa
no aizbraukušajiem plāno atgriezties tuvākā
vai tālākā perspektīvā,” teica Valsts prezidents
A. Bērziņš. Kongresā tika arī izteikta cerība, ka
politiķi, jaunā valdība Latvijā pievērsīs uzmanību šīs problēmas risināšanai.
Kongresa plenārsēdēs un diskusijās tika
meklēta atbilde uz jautājumu, kādēļ Latvija, kas, atgūstot neatkarību, bija stiprākā no
trīs Baltijas valstīm gan izglītībā, gan zinātnē,
tagad kļuvusi par vājāko posmu Eiropas Savienībā. Kongresa goda patronese Vaira VīķeFreiberga aicināja zinātniekus, īpaši tos, kuri
darbojas sociālo zinātņu jomā, izpētīt šos jautājumus un rast uz tiem argumentētas atbildes, lai situāciju varētu labot.
Nacionālās identitātes jēdziena un satura
noskaidrošana, tās nozīmes izvērtēšana kļuva
par kongresa centrālo tēmu. “Mūsdienu nestabilitātē un mainīgajā realitātē arvien aktuālāk
skan jautājums: kas ir tās vērtības, kuras veido
mūsu nacionālo piederību un identitāti, raksturo personisko pieredzi un vēsturiskās atmiņas,” kongresu atklājot, teica Valsts prezidents
A. Bērziņš. Savā ziņojumā kongresa plenārsēdē atbildes uz šo jautājumu no teorijas, konstitucionālo un Eiropas tiesību viedokļa meklēja
LZA goda loceklis, Eiropas tiesas tiesnesis
Egils Levits. Kongresa sekcijās un diskusijās
nacionālā identitāte tika analizēta no visdažādākajiem aspektiem valodas, literatūras, vēstures, kultūras, politikas un filozofijas kontekstā. Tomēr beigu beigās šī tēma pārāk izplūda
vai tieši otrādi — sadrumstalojās, nenonākot
pie apkopojošiem konkrētiem secinājumiem.
Šo trūkumu būs iespējams novērst turpmāk
Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” ietvaros.
Līdz šim Latvijas sabiedrībā nebijušu uzmanību kongress pievērsa latviešu trimdas
lomai latviskās identitātes un Latvijas neat-
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karības idejas uzturēšanā padomju okupācijas laikā ārzemēs un Latvijas neatkarības
atgūšanas un atjaunošanas procesos. Ar šiem
jautājumiem kongresā nodarbojās īpašā tematiskā sekcijā, kā arī tika atklāta izstāde “Četras
svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas
ārzemēs padomju okupācijas laikā”. Tik saturīga un plaša izstāde par trimdas politiskajām
aktivitātēm Latvijā izveidota pirmo reizi. Pēc
kongresa tā apceļo izglītības un kultūras iestādes Latvijas reģionos.
Kongresa plenārsēdēs un sekcijās pirmo
reizi tik lielu vērību veltīja valsts pētījumu
programmu īstenošanas apspriešanai. Kopš
2010. g. Latvijā tiek īstenotas piecas šādas
programmas: enerģija un vide; vietējo resursu
ilgtspējīga izmantošana; inovatīvie materiāli,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
sabiedrības veselība; nacionālā identitāte. Šīs
programmas īstenošanas mērķis ir mobilizēt
zinātniekus un koncentrēt resursus sabiedrībai
un tautsaimniecībai aktuālu problēmu kompleksā risināšanā. Tajās sasniegtie rezultāti
jau pirmajos divos to īstenošanas gados tika
novērtēti atzinīgi.
Kongresa ideja pulcināt kopā latviešu un
Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules ir vērā ņemama un pamācoša kā viens no
risinājumiem mazo valstu zinātniskā potenciāla stiprināšanai. Tā nodrošina dažādu valstu
zinātnieku tiešu komunikāciju un pieredzes
apmaiņu, ko nenoliedzami veicina zinātnieku
identitāte papildinājumā ar nacionālās identitātes faktoru un piederību kopīgajai Tēvzemei
Latvijai. Šīs atziņas atbalstīja kongresa dalībnieki, ierosinot tikties biežāk un izveidot pasaules latviešu un Latvijas izcelsmes zinātnieku reģistru elektroniskā formātā. Darbs pie šī
priekšlikuma īstenošanas uzsākts, un Latvijas
Zinātņu akadēmijā top reģistra izveidošanas
un funkcionēšanas koncepcija. Pasaules latviešu un Latvijas izcelsmes zinātnieku reģistrs
ļautu veidot, attīstīt zinātnieku kontaktus, gan
organizējot kopīgus pasākumus, gan apmainoties ar viedokļiem un pieredzi.
Lielas cerības kongresa dalībnieki saistīja

ar tālāku integrāciju Eiropas Savienībā, kur
viena no attīstības prioritātēm ir zinātne. Zīmīgi, ka kongresa ietvaros Rundālē notika Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēde, kas apliecināja Latvijas zinātnieku
ciešu saikni ar Eiropas Savienības zinātni. Šajā
sēdē, kuru vadīja Eiropas Zinātņu un mākslas
akadēmijas prezidents Fēlikss Ungers, izteikta
cerība, ka kādreiz zinātne varētu kļūt par attīstības prioritāti arī Latvijā.
Gatavojoties nākamajam pasaules latviešu
zinātnieku kongresam, kas notiks 2018. g.
vasarā, būtu jāpatur prātā arī tie trūkumi, kas
piemita šim kongresam, lai tos novērstu vai
mazinātu.
Pirmkārt, kongresa lielais dalībnieku skaits
tomēr nespēj vienot Latvijas zinātnieku lielāko
daļu — tajā piedalījās vien mazāk kā trešdaļa
Latvijas zinātnieku. Jāpanāk, lai katrs zinātnieks kongresā atrastu ko noderīgu un interesantu sev un vēlētos tajā piedalīties — tādējādi stiprinot Latvijas zinātnieku identitāti un
izpratni par kopīgi veicamo darbu.
Otrkārt, daudz rūpīgāk jāizvēlas sekciju
tēmas un to vadītāji, panākot, lai tās katra
kļūtu par plaši pārstāvētām tematiskām konferencēm un nodrošinātu dziļas un nopietnas
diskusijas. To sagatavošanā jāiegulda daudz
lielāks un atbildīgāks organizatoriskais darbs.
Treškārt, daudz plašāk un savlaicīgāk kongresam jāpiesaista ārzemēs strādājošie latviešu
un Latvijas izcelsmes zinātnieki, tādējādi izmantojot arī viņu potenciālu zinātnes stiprināšanā un
attīstīšanā Latvijā. Topošā zinātnieku datu bāze
elektroniskā formātā varētu veicināt ne tikai zinātnieku sadarbību ikdienā, bet arī viņu iesaisti
Pasaules latviešu zinātnieku kongresos.

Avoti
1

2

3

Grīnuma I. Liela atsaucība Pasaules latviešu zinātnieku otrajam kongresam. Diena.
2001. 7. aug.
Pavasone A. Tiekas latviešu zinātnieki.
Cīņa. 1991. 17. jūl. 3. lpp.
Pasaules latviešu zinātnieku tikšanās. Universitātes Avīze. 2001. 2. sept. 1. lpp.
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IZGLĀBTAIS MANTOJUMS
Sarmīte Gaismiņa

Sarmīte Gaismiņa. 1995.
Fotogrāfs R. Kaniņš

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk LNVM) restauratori 2011. gada pavasarī rīkoja plašu izstādi un konferenci “Izglābtais mantojums. Restaurācijas darbnīcām
LNVM–80”. Izstāde un konference bija kā
pārskats muzeja restauratoru darbam. Ieskatoties 80 gadu un senākā vēsturē, redzam, ka
tagadējā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja1
krājumu sākotnēji aprūpēja nodaļu darbinieki
vai īpaši preparatori. Etnogrāfijas nodaļā jau
no 1920. g. strādāja Karlīne Roze un Ādolfs
Karnups, arheoloģijas nodaļā no 1920. g.
preparatore Edīte Elksnīte, kura pēc iepazīšanās ar Vācijas muzejiem “Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā” 1924. g. publicēja rakstu
102

“Muzeju iekārta un arheoloģisko priekšmetu
konservācija”. 20. gs. 30. gados par preparatoru strādāja Valdemārs Ģinters, arī arheologs Fēlikss Jākobsons devis ieguldījumu
arheoloģisko priekšmetu konservācijā. Tomēr,
kā atzina Pieminekļu valde, tas nebija sistemātisks darbs.
Pieminekļu valdes 1930. g. 10. decembra sēdes protokols vēsta: “Pieminekļu valde atzina, ka konservēšanas darbi Valsts
Vēsturiskajā muzejā (VVM) iesākami pēc iespējas ātrāk, un nolēma pilnvarot direktora
vietas izpildītāju P. Gailīti gādāt par konservatora speciālista ķīmiķa pieņemšanu.” Ar
1931. g. janvāri tolaik Valsts Vēsturiskajā
muzejā darbā pieņem jaunu, enerģisku ķīmiķi Kārli Edvīnu Avotu (1899– ?), komandē uz
ārzemēm (Somiju, Zviedriju, Dāniju, Berlīni),
lai viņš iepazītos ar modernām restaurācijas
darbnīcām un darba metodēm. Pēc atgriešanās K. E. Avots izstrādā projektu muzeja
konservēšanas kabineta iekārtai un 1931. g.
11. februārī iepazīstina ar to Pieminekļu valdi. Pieminekļu valde apstiprina K. E. Avotu
par restaurācijas laboratorijas (konservācijas
kabinets, preparācijas nodaļa, restaurācijas
nodaļa) vadītāju, un jau 1931. g. 11. martā laboratorija pieņem pirmo pasūtījumu,
ko parakstījis arheoloģijas nodaļas vadītājs
V. Ģinters.
Kopš tā laika muzeja krājumu aprūpē
speciālisti restauratori. Visu šo periodu nosacīti var iedalīt trīs posmos:
n 1931.–1944. g. 2. okt., kad muzeja
krājumu sapakoja un evakuēja uz Vāciju.
Restaurācijas darbi tika pārtraukti.
n 1946.–1981. g.
n no 1982. g., kad sāka plānot Restaurācijas centra izveidi, līdz mūsdienām.
Pirmajā posmā, 13 gadu, restaurācijas
darbus vada direktora palīgs K. E. Avots.
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Pirmais pasūtījums muzeja restaurācijas laboratorijai. 1931. g. 11. marts
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Eduards Ceriņš. 1951. g. Fotogrāfs nezināms

Pirmos divus gadus K. E. Avots restaurācijas
laboratorijā strādā viens, restaurē pārsvarā
metāla priekšmetus, sākot ar dzelzi un pakāpeniski paplašinot materiālu veidus, apgūstot
bronzu, sudrabu un alvu, kā arī organiskos
materiālus. Nav saglabāta dokumentācija (ja
tāda ir bijusi) par restaurācijas procesu, bet
pēc ierakstiem uz atsevišķiem pasūtījumiem
var spriest, ka dzelzi restaurēja ar Kreftinga
(cinka granulas + elektrolīts) vai Rozenberga (termiskā trieciena) metodēm. Arī pārējo
arheoloģisko materiālu restaurēja, ievērojot
Fr. Ratgena2 ieteikumus. Restaurācijas nodaļā 1933. g. sāk strādāt Eduards Ceriņš
(1905–1975, viņa izglītība — vispārējā vidējā), 1934. g. — Jānis Ratnieks, kura pirmais,
nozīmīgākais darbs ir altārgleznas “Golgāta”
restaurācija (VG 435, nezināms mākslinieks,
1614. g.).
Pieminekļu valde no Kalnamuižas baznīcas Tērvetes pagastā 1935. g. ieguva un
nodeva Valsts vēsturiskajam muzejam altāra
triptihu, kas sastāv no centrālās daļas “Gol104

gāta” un diviem spārniem. Uz kreisā spārna
attēlots Aleksandrs Vīgandts fon Hoenastenbergs, nometies ceļos, priekšplānā četri viņa
dēli baltos krekliņos. Uz labā spārna, kurš
nav saglabājies līdz mūsdienām, attēlota
A. Vīgandta sieva Elizabete, dzimusi fon Heninga, ar meitu.
Altārglezna jau 18.–19. gs. vairākkārt
restaurēta. 1935. g. F. Baloža uzdevumā ar to
strādāja VVM restaurators Jānis Ratnieks —
noņēma nezināma restaurētāja pārgleznojumus, atdodot gleznai oriģināla izskatu un nostiprinot to. Domājams, ka šīs restaurācijas
laikā aizmugurē uzlikta koka parketāža, lai
neļautu dēļiem, no kuriem izgatavota pamatne, izliekties.
1934./35. g. restaurācijas darbos kā nostiprinātāju gan keramikai, gan kokam plaši
izmanto celulozes–amilacetāta–acetona šķīdumu. Vizuāli novērtējot arheoloģiskā koka
priekšmetus pēc 75 gadu posma, jādomā,
ka šī metode varbūt ir nepelnīti aizmirsta.
Dzintara līmēšanai K. E. Avots izmantoja
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5% Kanādas balzama šķīdumu ksilolā. Ādu
piesūcina ar parafīna eļļu, monētas kodina ar
koncentrētu slāpekļskābi, pēc tam neitralizējot ar 3% nātrija hidroksīdu. Monētu tīrīšanai izmanto arī kālija cianīdu un skudrskābi.
Bronzas priekšmetus dažkārt tīra tikai mehāniski ar rotējošām misiņa sukām.
Pakāpeniski aug darbinieku skaits,
1936. g. darbu sāk laborants Pauls Jedrovics,
1939. g. — restauratore Veronika Janelsiņa un Karlīne Roze. Jāpiezīmē, ka K. Roze
kā kalpotāja, etnogrāfisko mantu mazgātāja muzejā strādāja jau no 1920. gada, bet
1939. g. viņu pārcēla darbā restaurācijas
nodaļā, sākotnēji tādā pašā amatā — kalpotāja, pēc tam — vecākā tehniķe, preparatore. Pirmajā posmā maksimālais darbinieku
skaits — astoņi speciālisti. 1943. g. nepilnu gadu restaurācijā strādā tēlnieks, Brīvības
cīņu dalībnieks Nikolajs Maulics, kurš ar ģimeni 1944. g. emigrēja.
1943./44. gadā bija liela kadru mainība.

Nepilnu gadu muzejā nostrādāja A. Trofimovs, A. Pols, F. Vīksne, O. Pladers, L. Melkuss, E. Riekstiņa un H. Veindriha.
1946. g. jūnijā atjaunoja restaurācijas
laboratoriju ar mērķi apkalpot Valsts Vēsturisko muzeju un rajonu muzejus. Šajā gadā
restaurācijas nodaļu vadīja E. Ceriņš, arheoloģisko materiālu un metālu restaurācijā
nostrādājot 40 gadus. Etnogrāfiskās tekstilijas tīrīja K. Roze, Pirmā pasaules kara un
Brīvības cīņu dalībnieks Matīss Pluka restaurēja kartes, gravīras, miniatūras un tabulas. Viņš 1915. g. augusta pirmajās dienās pieteicies brīvprātīgajos strēlniekos un
piedalījies kaujās, ar fotoaparātu iemūžinot
gan asiņainās cīņas Ložmetējkalnā, gan pirmos kritušos un to apbedīšanu Brāļu kapos.
1921. g. M. Pluka iestājās Mākslas akadēmijā Tēlniecības fakultātē, kuru 1928. g.
beidza ar diplomdarbu — strēlnieku ciļņi Zemgales tilta noformējumam. 30. gadu
sākumā M. Pluka strādāja par restauratoru

Arheoloģiskā materiāla restaurācijas laboratorija. 2011. Fotogrāfs R. Kaniņš
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Izglītības ministrijas Pieminekļu valdē,
piedalījās Rundāles pils atjaunošanā un
1939./40. g. bija preparators VVM filiālē Rundāles pils muzejā Baznīcas mākslas nodaļā.
1947. g. konservēti 500 dzelzs priekšmeti, salaboti un restaurēti dažādi porcelāna
priekšmeti, restaurētas un konservētas māla,
bronzas, dzelzs un koka senlietas (kopā 51
gabals). K. Roze apstrādājusi 1149 etnogrāfiskas tekstilijas, M. Pluka restaurējis desmit
kartes un tabulas, sešas miniatūras, tikpat
gravīru, ģipša figūras, maskas, etnogrāfisko
keramiku un dokumentus. 1949. g. muzejā
sāk strādāt mākslinieks restaurators Jūlijs
Straume (1874–1970), kurš 17.–18. gs.
ekspozīcijai restaurē gravīras un zīmējumus.
Ievērojamais Latvijas mākslas darbinieks,
tekstilmākslinieks, pedagogs, etnogrāfs
J. Straume pēc mākslas studijām Pēterburgā
papildinājās Parīzē (1905–1907). No 1907.
līdz 1923. g. J. Straume strādāja Gruzijā,
Kaukāza Mājamatniecības komitejā, kur vadīja mākslas nodaļu, piedalījās starptautiskajās izstādēs Maskavā, Sanktpēterburgā,
Parīzē un Itālijas pilsētās. Viņa zīmējumi glabājas arī mūsu muzeja krājumā, tomēr lielākā
J. Straumes jaunrades mantojuma daļa atrodas Gruzijas Tautas un lietišķās mākslas
muzejā. Atgriežoties Latvijā, J. Straume turpināja tekstilmākslinieka darbu un 1925. g.
Pasaules izstādē Parīzē viņš izstādīja paklāju
“Miri”, kurā dominē Gruzijas motīvi. Darbs
ieguva starptautisku atzinību — prēmiju un
medaļu. Mākslinieka saites ar Gruziju saglabājās līdz mūža beigām, tur viņš pārlaida arī
Otrā pasaules kara gadus un palīdzēja tautiešiem izbraukšanas dokumentu noformēšanā, kad Gruziju bija atstājis Latvijas konsuls.
Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēsturiskajā
muzejā J. Straume restaurācijā nostrādāja
desmit gadu.
K. Rozes vietā 1950. g. nāk V. Markovska, kura restaurē arī arheoloģiskās tekstilijas
un muzejā strādā divus gadus. Nodaļā strādā
trīs četri restauratori, līdz 1954. g. nodaļā
paliek tikai E. Ceriņš un J. Straume. Muzeja
106

ķīmiskajā tīrītavā šī gada laikā ir apstrādātas
17240 tekstilijas. E. Ceriņš gadā apstrādājis 1115 senlietas un 1680 monētas, bet
J. Straume restaurējis vienu gleznu, trīs gravīras, divas grāmatas un desmit dažādus dokumentus.
Arī šajos gados netiek dokumentēts restaurācijas process, uz pasūtījumiem nav norāžu par izmantotajām ķimikālijām vai metodēm, vienīgi gada atskaitē norādīts kopējais
restaurēto priekšmetu skaits, un E. Ceriņš
raksta: “Senlietas izkonservēju ar ķīmiskiem
reaktīviem līdz neitrālam metāla stāvoklim,
atdalīju koroziju izsaucējas un veicinātājas
vielas, likvidēju uz priekšmeta virsmas radušos un izveidojušos ķīmiskos galvaniskos elementus un reducēju atlikušo senlietu masu.
Sastiprināju kopā sairušās, atlūzušās un atplīsušās daļas.”
1958. g. restaurācijas nodaļas vadību
uzņemas ķīmiķis Pāvels Šimanskis (1909–
2008) un darbu uzsāk arī ķīmiķis restaurators Pauls Luginskis (1934. g. beidzis Valsts
Rīgas tehnikuma ķīmijas nodaļu). Restaurācijas nodaļā ietilpst: restaurācijas laboratorija (E. Ceriņš un P. Luginskis), mākslinieka
restauratora darbnīca (J. Straume), galdnieka
darbnīca, dezinficētava, fotolaboratorija.
P. Šimanskis stažējas Maskavā un Ļeņingradā, vēlāk arī Viļņā apgūst koka konservāciju, bet E. Ceriņš vairākkārt stažējas Valsts
Ermitāžas restaurācijas darbnīcās Ļeņingradā. Rīgā restaurācijas darbnīcā P. Šimanskis
ievieš ventilācijas sistēmu, izbūvē speciālas
eksponātu dezinfekcijas telpas, elektrolīzes
vannu. Viņš pievēršas etnogrāfiskā un arheoloģiskā koka restaurācijai, vāra arheoloģiskos
kokus, lai piesūcinātu ar alaunu, un veic virkni eksperimentu koksnes nostiprināšanai ar
parafīna-terpentīna šķīdumu, kā arī ar mākslīgo sveķu šķīdumu. Eksperimentu gaita un
rezultāti nav dokumentēti. 1962. g. J. Klimovičs, kurš strādāt sācis, J. Straumem aizejot,
sadarbībā ar Valsts Ermitāžas speciālistiem
restaurē 17. gs. Sasmakas muižas barona Vīgandta fon Hoenastenberga piemiņas karogu,

zinātnes dzīve
par darba gaitu diemžēl nav saglabāta nekāda dokumentācija. Tagad karoga stāvoklis ir
ļoti slikts, nepieciešama tūlītēja restaurācija,
taču vispirms jāveic izpēte, lai noskaidrotu, ar
ko apstrādāts karoga zīds.
1965. gadā restaurēšanā ieviesta jauna arheoloģiskā metāla apstrādes metode
priekšmetiem bez metāliskā kodola — piesūcināšana ar plastmasām, šķiet, te domāti
mākslīgo polimērsveķu šķīdumi. 1965. g.
vasarā P. Šimanskis kopā ar arheoloģi L. Vankinu vada akmens laikmeta apbedījuma konservāciju izrakumu vietā un tā transportēšanu uz muzeju. Restaurācijas nodaļā M. Eglīte
restaurē arī grāmatas, Z. Bremze Ermitāžā
stažējas tekstiliju restaurācijā, pēc diviem
gadiem viņa pāriet uz etnogrāfijas nodaļu.
Restaurācijas laboratorijā atjauno elektrolīzes
vannu un nostiprināšanai lieto lakas un līmes
uz polivinilbutirāla bāzes. 1971. g. fotogrāfs
A. Gusārs fotofondiem restaurējis 50 fotonegatīvus.
Laika posmā no 1958. līdz 1973. g. restaurācijā dažādu gadu skaitu strādā trīs līdz
četri speciālisti: J. Klimovičs sešus, P. Luginskis četrarpus, V. Akinšins piecus, M. Eglīte
divus, A. Vītiņš vienu gadu. Vēstures nodaļas
speciāliste M. Baltā specializējas Valsts arhīvā, restaurējot dokumentus.
Kad P. Šimanskis pēc 15 darba gadiem
pāriet uz Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, restaurācijas laboratoriju sāk vadīt profesionāla
ķīmiķe Elizabete Egle un muzejā nostrādā
deviņus gadus. Šajā laikā laboratorijā strādā:
V. Pavlovs, J. Riekstiņš, A. Pāvele, A. Pravornis, A. Urtāns, L. Prokopoviča, A. Borcova.
Vecākais mākslinieks restaurators ir J. Riekstiņš, viņš beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju, restaurē grāmatas, pats gan šo nodarbošanos sauc par labošanu. 1976. gadā, pēc
vidusskolas beigšanas, darbu restaurācijas
laboratorijā uzsāk Inita Smila, paralēli studējot ķīmiju LU. Restaurācijas laboratorijā
1975. g. kopā konservētas/restaurētas 2974
vienības, 1976. g. — 2477 priekšmeti, šajā
gadā J. Riekstiņš salabojis 710 grāmatu.

Darbinieki apstrādājuši krājuma priekšmetus: vēstures nodaļā 200 ieročus (A. Fleija),
34 kokskulptūras (R. Muižniece), etnogrāfijas nodaļā 357 tekstilijas, fotolaboratorijā
salīmētas 264 stikla fotoplates (A. Gusārs).
Par restaurācijas metodēm ziņu ir maz, nav
norādītas izmantotās līmes un labošanas materiāli. Nav zināms, vai kokskulptūras tīrītas
ar etilspirta šķīdumu vai olas dzeltenumu, vai
arheoloģiskā materiāla konservēšanai izmantots parafīns. Restaurācijas dokumentēšana
aprobežojas ar priekšmetu kontūru zīmējumiem un procesu nosaukšanu: izsālīts, notīrīts, parafinēts. Iezīmētas līmējumu vietas
un atsevišķiem priekšmetiem norādīta arī
pasivēšana ar tanīnu un pārklāšana ar PVB.
Saglabājušies tikai dokumentu fragmenti —
daži E. Egles ieraksti, jo pārsvarā kontūras
zīmēja un piezīmes rakstīja uz atsevišķām lapām, kuras pēc darba beigšanas nesaglabāja,
palika vien dažu derīgu padomu pieraksti no
literatūras vai Ermitāžas kolēģu padomi.
1982. g. E. Egle aiziet pensijā, un restaurācijas laboratorijas, vēlāk nodaļas, vadību
pārņem ķīmiķe Sarmīte Gaismiņa. Restaurācijas laboratorijā 1982. g. ir pieci speciālisti —
S. Gaismiņa, I. Smila, A. Mastikova, I. Saulesleja un G. Barkāns. Gada laikā restaurēti un konservēti 2040 priekšmeti, 208
tekstilijas un atputekļoti astoņi avīžu gada
komplekti. Restaurāciju dokumentē darba
žurnālos, kuri pēc aizpildīšanas tiek glabāti
muzeja dokumentu krātuvē. 1983. g. darbu
uzsāk Āris Alsiņš un laboratorijas restauratori sāk specializēties: arheoloģisko materiālu
restaurē S. Gaismiņa un I. Smila, metālu —
Ā. Alsiņš un V. Bormanis, keramiku paralēli
arheoloģiskajam materiālam — A. Mastikova,
bet tekstilijas — I. Saulesleja. Profesionālās
zināšanas darbinieki papildina, stažējoties
Maskavā, Vissavienības zinātniski pētnieciskā restaurācijas institūta (VZPRI) kursos.
S. Gaismiņa — metāla restaurācijā, A. Mastikova gan Maskavā, gan Kemerovā papildina
zināšanas keramikas restaurācijā. Fotogrāfs
K. Kalseris izlases kārtībā sāk restaurējamo
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Galvasrota. Bronza, sudrabs. 7.–8. gs.
A 13253:48. Restauratore R. Lezdiņa
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Kāzu kleita. Kokvilna. 1922. VL 6794.
Restauratore T. Lapiņa

zinātnes dzīve
priekšmetu fotodokumentāciju. Tiek sagatavotas restaurācijas pases. Vissavienības
restauratoru atestācijas komisija (VRAK)
I. Smilai un A. Mastikovai piešķir restauratora trešo kategoriju. Lai Rīgā izveidotu restaurācijas centru, 1986. g. sākas speciālistu
komplektēšana un apmācīšana, stažējoties
Maskavā. Restaurācijas centra projektēšanas un izbūves darbiem seko S. Gaismiņa un
Z. Vanadziņš. Ar arheoloģisko materiālu strādā I. Ozola un V. Gavars, keramikas restaurāciju uzsāk J. Liepa-Lībiete, koka restaurāciju
— I. Ķivulis, tekstiliju — D. Ozola, B. Eglīte
un V. Štibe-Danberga, grafikas restaurāciju —
A. Eglīte un grāmatu un dokumentu restaurāciju — Ā. Ubarste. 1987. g. paplašināto laboratoriju pārdēvē par Latvijas PSR Vēstures
muzeja Centralizēto restaurācijas laboratoriju. Šajā laikā D. Ozolu un I. Ķivuli nomaina
L. Lāce un A. Dzērve, apgūstot arheoloģiskā
materiāla restaurāciju. Darbinieku skaitu
papildina trešās kategorijas keramikas restauratore B. Pīra un polihromā koka restauratore S. Rugēvica. A. Eglīte un Ā. Ubarste
Tartu Universitātes bibliotēkā stažējas grafi-

Vāze. Porcelāns. 18. gs. VL 3564.
Restauratore J. Lībiete

kas un grāmatu un dokumentu restaurācijā.
Vissavienības komisija 1987. g. Ā. Alsiņam
piešķir trešo kategoriju, bet S. Gaismiņai,
A. Mastikovai, I. Smilai un I. Sauleslejai —
otro restauratora kategoriju.
1988. g. nodaļa izaug, kļūstot par centru,
par direktora vietnieku restaurācijas darbā —
Restaurācijas centra (RC) vadītāju — kļūst
ķīmiķis Andris Alksnis. RC ietilpa arī restaurācijas nodaļa, ko vada S. Gaismiņa. RC uzsāk
nopietnu pirmsrestaurācijas izpēti, ko veic ķīmiķi A. Alksnis, A. Varkale, J. Kacens, I. Poriete, Z. Stikāne, M. Irbīte, A. Jantone un biologi
I. Krauze un V. Kačalova. 1989. g. RC strādā
trīs ķīmiķi, divi biologi, seši arheoloģiskā materiāla un metāla, trīs grafikas, divi dokumentu un grāmatu, četri tekstiliju, trīs keramikas
restauratori, polihromā koka restauratore,
informācijas speciāliste bibliogrāfe I. Ozoliņa un fotogrāfs. 1990. g. vēl aug darbinieku
skaits — tekstiliju restaurēšanai pieņem
V. Salnu, I. Dzintari un K. Riekstiņu, keramikas restaurēšanai J. Mortukāni, metāla restaurēšanai I. Balamu un fotogrāfu R. Kaniņu.
Par direktora vietnieci restaurācijas darbā
1991. g. ieceļ S. Gaismiņu. Restaurācijas
centrā izveido trīs nodaļas un četrus sektorus,
kopējais darbinieku skaits ir 35 speciālisti.
Zinātniskās izpētes un atdarinājumu
nodaļu vada arheoloģe I. Žeiere, nodaļā ietilpst: ķīmiķi A. Alksnis un A. Varkale, bioloģe
V. Kačalova, pirmās kategorijas mākslinieks
restaurators Ā. Alsiņš, otrās kategorijas —
E. Boikova un A. Nikoluškina un speciāliste
I. Ozoliņa.
Arheoloģiskā metāla restaurācijas nodaļas vadītāja ir I. Smila, nodaļā strādā: I. Balama, I. Ozola, G. Gaismiņa, R. Lezdiņa un
Ģ. Baranovskis.
Papīra, grafikas un ādas restaurācijas nodaļu vada Ā. Ubarste un tajā strādā
L. Lagzdiņa, kuru nomaina I. Špaka, A. Eglīte, A. Bogdanova. L. Zariņa un I. Jākobsone.
Tekstiliju restaurācijas sektoru vada T. Lapiņa, sektorā strādā: V. Danberga, I. Dzintare, J. Lapiņa, V. Salna un I. Saulesleja.
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Kārlis Edvīns Avots. 20. gs. 20. gadi.
Fotogrāfs nezināms

Keramikas un stikla restaurācijas sektora
vadītāja ir J. Lībiete, sektorā strādā: D. Kauliņa, B. Pīra un I. Tiltiņa.
Koka restaurācijas sektorā strādā S. Rugēvica un I. Grinuss.
Foto sektorā ir divi fotogrāfi — K. Kalseris
un R. Kaniņš.
Arī 1992. gadā turpinājās centra pilnveidošanās. Zinātniskās izpētes un atdarinājumu nodaļā kā atsevišķu struktūrvienību izdalīja izpētes laboratoriju. Keramikas un stikla
restaurācijas sektoru pārveidoja par nodaļu,
arī tekstiliju restaurācijas sektors kļuva par
tekstiliju un ādas restaurācijas nodaļu, bet
koka restaurācijas sektors par polihromā
koka un mēbeļu restaurācijas nodaļu. Centrā
sāka strādāt A. Grīnberga, arī gleznu restauratore I. Sakne.
Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu valstī vajadzēja veidot jaunu restauratoru kvalifikācijas izvērtēšanas sistēmu. Kultūras ministrija 1993. g. 1. aprīlī izdeva pavēli Nr. 63
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“Par restauratoru atestāciju Latvijas Republikā” un apstiprināja Nolikumu par restauratoru atestācijas kārtību un prasībām Latvijā.
Pieteikumus kvalifikācijas apliecināšanai
iesniedza arī Restaurācijas centra speciālisti, un 1993. g. nogalē tika apliecināta:
meistara kvalifikācija S. Gaismiņai, I. Smilai,
J. Lībietei, B. Pīrai, Ā. Ubarstei un I. Ozolai, bet
restauratora trešā kvalifikācija — Ā. Alsiņam,
I. Balamai un D. Kauliņai.
Muzeja restauratori cēluši kvalifikāciju,
dažādās valstīs stažējoties vai piedaloties
UNESCO organizētos kursos un meistardarbnīcās. Sākot ar 1987. gadu, Baltijas valstu
restauratori organizēja triennāles, kurās restauratoru darbu izstādes notiek kopā ar konferencēm. Baltijas valstu restauratoru triennālēs ar 200 darbiem ir piedalījušies gandrīz
visi Restaurācijas centra darbinieki. LRB
organizētās ikgadējās restaurācijas izstādēs,
kas veltītas katrreiz citai specialitātei, muzeja restauratori piedalījušies ar 155 darbiem,
bet centra desmit gadu jubilejas izstādē tika
rādīts 191 restaurēts darbs. Triennāles konferencēs nolasīti 11 un izlikti desmit stenda
referāti. ICOM-CC (International Council of
Museums — Committee for Conservation)
organizētās starptautiskās konferencēs nolasīti septiņi un izlikti divi stenda referāti.
Restaurācijas centra desmit gadu jubilejas
konferencē nolasīti septiņi referāti. Izstrādāta
metodika arheoloģiskā, alauna rekristalizācijas sairdinātā koka atkārtotai restaurācijai
un par to 1996. g. nolasīts referāts ceturtajā
Baltijas restauratoru triennālē. Restauratori
arvien izmanto katru iespēju piedalīties konferencēs, lai būtu informēti par aktuālāko nozarē, kā arī apmeklē restaurācijas darbnīcas.
Viņi ir dāsni dalījušies pieredzē, sagatavojot
publikācijai restaurācijas konferenču materiālus, kā arī rakstot profesionālajiem žurnāliem dažādās valstīs. Padziļināti pētot restaurācijas problēmas, ir izstrādāti bakalaura
un maģistra darbi. Balstoties uz zināšanām
par materiālu īpašībām, sagatavoti ieteikumi muzeju krājuma saudzīgai saglabāšanai.

zinātnes dzīve
Centra speciālistu kopējais publikāciju skaits
pārsniedz simtu.
Priekšmetus restaurējot, tiek pielietoti atgriezeniski materiāli. Laika gaitā restaurācijā
izmantojamie materiāli mainās, pilnveidojas
un attīstās, mūsdienās ir iespējams iepazīties ar materiāliem, ko lieto restauratori visā
pasaulē, un izvērtēt labāko. Nav aizmirstas
tradīcijas un laika pārbaudi izturējušās metodes. Tā dzintara apstrādē joprojām izmanto
ksilolu. Metālu restaurējot, izmanto Kreftinga
metodi vai elektrolīzes vannu. Tomēr galveno
vērību mūsdienās pievērš mehāniskajai tīrīšanai, arvien pilnveidojot apstrādi ar modernākajām iekārtām (mikrourbji, ultraskaņas
skalpeļi, stikla šķiedras zīmuļi, lupas, mikroskopi u.c.). Uzsākot restaurāciju, nostiprina
trauslākās vietas un sāk mehānisko tīrīšanu,
pakāpeniski noņemot korozijas slāni līdz oriģinālajai virsmai. Nepieciešamības gadījumā
darbu veic zem mikroskopa vai lupas. Korozijas aktīvajos punktos veic lokālu ķīmisko apstrādi, tos pasivējot. Bieži lieto īpašus savienojumus. Liela vērība tiek veltīta atsāļošanai
un noslēdzošai kracēšanai.
Slapjā arheoloģiskā koka restaurācijā
mūsdienās plaši izmanto polietilenglikolus
(PEG), tie nav kristāliski, tātad nevar darboties noārdoši, tomēr tā ir dārga metode. Žāvē,
izsaldējot un sublimējot, lai novērstu iespējamās deformācijas. LNVM Restaurācijas
departamentā izmanto PEG metodes un seko
arī jaunākajām atziņām par citiem nostiprinātājiem — cukuriem un mikrobiocīdiem.
Tekstiliju priekšmetu regulārās vēdināšanas ir aizstājusi cita metode — secīga un
mērķtiecīga izsaldēšana, kas neļauj attīstīties
insektu kāpuriem.
Traipu tīrīšanas procesos pievērš uzmanību tam, lai līdzekļi tekstilšķiedrai būtu saudzējoši, tādēļ skābeņskābes šķīdumu tekstiliju tīrīšanā nelieto.
Tekstiliju priekšmetus demontē arvien
retāk, bet meklē konservācijas metožu kopumu, kas būtu labvēlīgs visam priekšmetam.
Tekstiliju priekšmeta rotājumu un ornamentu

nostiprina, to nepapildinot ar jaunām detaļām.
Arvien lielāka vērība tiek veltīta darba
drošībai — iekārtota lokālā ventilācija, pastiprināts apgaismojums. Modernizētas un
labiekārtotas darba vietas, uzlabots aprīkojums — vakuumgalds tekstiliju un papīra
restaurācijai, ultraskaņas skalpeļi un mikrourbji arheoloģiskā materiāla restaurācijai,
sublimators arheoloģiskā koka žāvēšanai izsaldējot, mikroskopi polihromā koka restaurācijai u.c.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nosaukumu muzejam piešķir 2005. g. un Restaurācijas centrs tiek pārdēvēts par Restaurācijas daļu, kurā ietilpst sešas nodaļas un
fotolaboratorija. Restaurācijas daļā strādā
30 speciālisti, no tiem trīs ar vecmeistara
kvalifikāciju, astoņi ar meistara un septiņi
ar restauratora kvalifikāciju. Restaurācijas
procesus dokumentē fotogrāfi K. Kalsers un
R. Kaniņš.
Gadsimtu mijā kopumā restaurācijā ir
strādājuši šādi arheoloģiskā materiāla un metāla restauratori: I. Balama-Baļļa (14 gadu),
Ā. Alsiņš (10), I. Ozola (8), A. Mastikova (7),
V. Gavars (5), A. Dzērve (4), G. Gaismiņa
(4), E. Serda (4), V. Bormanis (2), V. Baumanis (1,5), A. Bahmanis (1,5), L. Lāce (1,5)
A. Rūtiņš (1); tekstiliju restauratori: V. Salna (19), V. Danberga (12), A. Saliņa (10),
B. Eglīte (5), K. Riekstiņa (3), J. Lapiņa
(3), I. Dzintare (2); keramikas restauratori:
I. Tiltiņa (18), B. Pīra (9), D. Kauliņa (6),
I. Šveisberga-Kaugare (3,5), J. Mortukāne
(1); dokumentu, grāmatu un grafikas restauratori: Ā. Ubarste (18), A. Bogdanova
(9), L. Zariņa (5), I. Jākobsone (4), L. Lagzdiņa (4), S. Medniece (4), I. Matīsa (2,5),
L. Kārkliņa (1,5), I. Vahtere (1); polihromā
koka restauratore I. Ezergaile (18) un gleznu
restauratores I. Sakne (12), Z. Sokolova (4).
Nepilnu gadu muzejā restaurācijas darbos ir
strādājuši: A. Ozoliņa, N. Ceimurs, G. Liepa,
E. Engīzers, S. Lukjanovica, Ģ. Janekalns un
T. Kivlenieks.
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Restauratori sava darba kvalitāti apliecina
ik pēc pieciem gadiem.
2009. g. februārī ar restaurācijas darbu saistītās struktūrvienības tika reorganizētas, likvidēja izpētes un atdarinājumu
nodaļu, pārējās restaurācijas nodaļas apvienoja, izveidojot divas — Arheoloģiskā
materiāla restaurācijas nodaļu, ko vada
I. Smila, un Vēsturiskā materiāla restaurācijas nodaļu, ko vada J. Lībiete, kā arī krasi
samazināja darbinieku skaitu. Restaurācijas
daļā palika 20 darbinieki uz 16 štata vietām.
Ar 2010. g. janvāri likvidēja posteni — direktora vietnieks restaurācijas darbā, nodaļas apvienoja departamentā. Departamenta
vadību uzticēja restauratorei vecmeistarei
S. Gaismiņai.
2011. gadā Restaurācijas departamentā strādāja: vadītāja vietniece, restauratore
vecmeistare I. Smila (restaurācijai veltīti 35
darba gadi), vēl divas restauratores vecmeistares J. Lībiete (25) un R. Lezdiņa (20), restauratori meistari I. Saulesleja (28), A. Eglīte
(25), S. Lāce (24), T. Lapiņa (22), A. Grīnberga (19), D. Ziemele (16), I. Priede (14),
I. Grīnberga (14), I. Venckus (12), J. Meņ-
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ģels (10) un restauratori I. Špaka (10 ar pārtraukumu), A. Gailiša (7), B. Černaja (4,5),
I. Karlštrēma (2,5) un V. Lušečkins (0,5), ķīmiķe I. Tuņa (16).

Avoti un piezīmes

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja priekštecis — Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs — dibināts 1869. g. Kopš
1920. g. šis muzejs atrodas Rīgas pilī.
1924. g. ar īpašu likumu muzejs ieguva
valsts muzeja statusu un jaunu nosaukumu — Valsts Vēsturiskais muzejs (VVM).
Pēc Otrā pasaules kara muzeja nosaukums
vairākkārt mainījās — Latvijas PSR Centrālais Valsts vēsturiskais muzejs (1944), Latvijas PSR Vēstures muzejs (1956), Latvijas
Vēstures muzejs (1989). Kopš 2005. gada
tas ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
(LNVM).
2
	Rathgen Fr. Die Konservierung von Altertumsfunden. I. Stein und steinartige Stoffe. Berlin. 1915; Rathgen Fr. Die Konservierung von Altertumsfunden. II. Metalle
und Metallegierungen. III. Organische
Stoffe. Berlin und Leipzig. 1924.
1
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LZA JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS
BIOGRĀFIJAS
ĪSTENIE LOCEKĻI
Arvīds BARŠEVSKIS — dz. 20.09.1965.
Dr. biol. (1994), LZA korespondētājloceklis
(2008), Daugavpils Universitātes rektors,
profesors.
Zinātnisko pētījumu virzieni: skrejvaboļu
ģinšu Notiophilus, Loricera, Broscosoma,
Elaphrus pasaules fauna, izplatība, taksonomija, bioloģija un ekoloģija; Baltijas reģiona
vaboļu fauna, izplatība, ekoloģija un aizsardzība; etnokoleopteroloģija, kultūras koleopteroloģija.
Publicētie darbi: >170 zinātniskas publikācijas, t.sk. trīs monogrāfijas, četras nodaļas grāmatās, ~ 60 raksti starptautiskās datu
bāzēs iekļautos žurnālos.
Zinātniskie projekti: vairāk kā 60 pētniecisko, izglītības vai demokrātijas attīstības
projektu vadītājs vai dalībnieks.
Pedagoģiskais darbs: izstrādātas un vadītas četras maģistra un bakalaura studiju
programmas. Vada doktora studiju programmu bioloģijā. Astoņi doktoranti (t.sk. trijiem
darbi aizstāvēti).
Organizatoriskā darbība: divu starptautisku žurnālu izveidotājs un galvenais redaktors,
piecu starptautisku žurnālu redkolēģiju loceklis. Daudzu starptautisku konferenču zinātnisko komiteju priekšsēdētājs, orgkomiteju
loceklis.
Baltijas Koleopteroloģijas b-bas dibinātājs un prezidents. Latvijas Entomoloģijas
biedrības , Gesselschaft für Angewandte Carabidology (Vācija) biedrs. Latvijas Rektoru
padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitāšu
asociācijas valdes loceklis, Eiropas Universitāšu asociācijas valdes loceklis, Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis, LU
Promocijas padomes un LU Profesoru pado-

mes loceklis, LZP eksperts, u.c. Darbojas LR
MK, Saeimas, LR IZM komisijās vai padomēs.
Atzinības: LZA H. Skujas balva, Polijas
Republikas Nopelnu ordenis, Krievijas Federācijas Draudzības ordenis, Goda daugavpilietis, LR IZM Atzinības raksts, DU Gada
balva zinātnē.
Edīte KAUFMANE — dz. 14.10.1956.
Dr. biol. (1993), Latvijas Valsts augļkopības
institūta direktore, zinātniskās padomes locekle.
Zinātnisko pētījumu virzieni: plūmju un
aprikožu selekcija (Latvijā reģistrētas trīs
aprikožu un divas plūmju šķirnes, iesniegtas
reģistrācijai četras plūmju šķirnes). Augļaugu
citoembrioloģija (Fluorescentā mikroskopēšanas metode pielāgota jaunai augļaugu kultūrai — krūmcidonijai. Ar tās palīdzību konstatētas apputeksnēšanās un augļu aizmešanās
likumsakarības, kam svarīga nozīme praktiskajā selekcijā). Augļaugu bioloģiski aktīvo
vielu izpēte jaunu produktu izstrādei. Plūmju
šķirņu/potcelmu saderības pētījumi (ilggadīgu pētījumu rezultātā izdalīti divi Latvijas
apstākļiem piemēroti plūmju potcelmi).
Publicētie darbi: kopējais publikāciju
skaits — 98, tai skaitā septiņas monogrāfijas, 39 zinātniskie raksti, 23 konferenču tēzes, 52 populārzinātniskie raksti.
LR reģistrētu šķirņu apliecības un patenti:
pieci, kā arī četras plūmju šķirnes iesniegtas
reģistrācijai.
Zinātniskie projekti: astoņu vietējo pētniecisko projektu vadītāja, sešu vietējo pētniecisko projektu izpildītāja, četru starptautisko
pētniecisko projektu vadītāja (tai skaitā ES
struktūrfondu finansēto), septiņu starptautisko pētniecisko projektu izpildītāja (tai skaitā
ES struktūrfondu finansēto).
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Atzinības: LZA korespondētājlocekle
kopš 2007. g., Latvijas Lauksaimniecības
un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle kopš 2001. g. Dobeles rajona Atzinības
raksts (2008). LR Ministru kabineta balva
(2008). LR Atzinības krusta 5. pakāpes ordeņa laureāte (2006). LR Ministru prezidenta Pateicības raksts (2006). LR Zemkopības
ministrijas “Medaļa par centību” (2006). LR
Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas
konkursa “Sējējs 2004” laureāte (2004).
Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „Itera Latvija”, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balva
(2004).
Dalība starptautiskajās organizācijās:
EUFRIN (European Fruit Research Institute
Network) Latvijas pārstāve kopš 2002. g.
ISHS (International Society for Horticultural
Science) kopš 1994. g. EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) kopš 1994. g. EC/PGR Prunus working group — kopš 2002. g.
Cita veida zinātniskā darbība: LLU Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes locekle kopš
2001. g. ES 7. Ietvarprogrammā “Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology”
programmkomitejas locekle kopš 2006.
g. ES Tehnoloģiskās platformas ““Food for
life” Communication, Technology Transfer
and Training” programmas izstrādes darba
grupas locekle kopš 2006. gada. Latvijas
Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides,
zemes un meža apakšnozares ekspertu komisijas locekle kopš 2007. g. ES COST akcijas Pārtikas un lauksaimniecības Vadības
komitejas (Domain Committee on Food and
Agriculture) locekle kopš 2008. g. Latvijas
pārtikas tehnoloģiskās platformas valdes locekle kopš 2007. g. Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC stratēģijas sagatavošanas darba grupas un projekta
vadītāja kopš 2011. g.
Dalība zinātnisko žurnālu redkolēģijās:
“Journal of fruit and ornamental plant re114

search”, Research institute of pomology
and floriculture, Poland (kopš 2004. g.).
“Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulurae and Lithuanian university
of Agriculture”, Lithuania (kopš 2001. g.).
Proceedings of the international conference
“Fruit production and fruit breeding”, Fruit
Science, Tartu, 2000.
Jevgeņijs KOTOMINS — dz. 20.09.1949.
LZA korespondētājloceklis (2009), Dr. habil.
phys. (1992), profesors (1996), LU Cietvielu
Fizikas institūta Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas laboratorijas vadītājs, vadošais
pētnieks. Zinātnisko pētījumu virzieni: skaitļošanas (ab initio) metodes materiālzinātnē;
jaunu daudzfunkcionālo materiālu izstrādāšana, t.s. enerģētikai (keramiskās membrānas,
kurināmas šūnas), radiācijas fizika un ķīmija,
jauni reaktoru materiāli un nanomateriāli,
cietvielu defektu teorija.
Publicētie darbi: H-indekss — 30, kopējais citēšanas skaitlis 4000; piecas monogrāfijas (arī divu monogrāfiju daļas), deviņi
apskati, 318 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos un 82 vietējos žurnālos, 25
ielūgtie referāti starptautiskās konferencēs;
307 konferenču tēzes.
Pedagoģiskais darbs: piecu doktorantu darbu vadība, ielūgtais profesors Vācijā
(DAAD un DFG), Itālijā, Kazahstanā.
Zinātniskie projekti: četras Eiropas Komisijas septītās pamatprogrammas (EK FP7)
projektu, desmit LZP, IZM un VPP projektu
vadītājs un izpildītājs; 15 starptautiskie granti un projekti.
Pašlaik vada un izpilda: divus EK 7. Ietvara projektus, ERA–NET projekta sadaļu, ERAF
projekta sadaļu; divas Valsts programmas sadaļas, Euratom-Latvija projekta sadaļu.
Organizatoriskais darbs: sekojošo konferenču orgkomiteju loceklis — piecas starptautiskas konferences “Radiation Effects in
Insulators”; divas konferences cietvielu kvantu ķīmijā; European MRS, NATO Advanced
Research Workshop; starptautiskā semināra

zinātnes dzīve
“Keramiskās membrānas enerģētikai” organizators; divu NATO skolu direktors, ielūgtais
eksperts ASV Enerģētikas Departamenta
(Department of Energy, DOE), Nacionālās
Zinātnes fonda (National Science Foundation, NSF) un PNNL (ASV) Nacionālas laboratorijas projektiem, kā arī Čehijas un Igaunijas Republiku projektiem. Sadarbība ar 15
vadošiem zinātniskiem centriem Eiropā un
ASV. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs.
Recenzents 20 vadošiem starptautiskiem
žurnāliem.
Atzinības: F. Candera balva (LZA).
1975. gadā izveidojis jaunu zinātnes virzienu Latvijā — Cietvielu kvantu ķīmiju.
Veikti liela mēroga aprēķini daudzu
punktveida defektu funkcionālo oksīdu un
nitrīdu kristālu apjomā un uz virsmām, kā
arī kurināmu šūnu darba datormodelēšanā
no pirmajiem principiem ar katoda materiāla
optimizēšanu (2008. g. sasniegums zinātnē).
Ēriks KUPČE — dz. 11.10.1955. Dr.
habil. chem. (1994), LZA korespondētājloceklis (1992), “Agilent Technologies” (Anglija) vecākais zinātniskais padomnieks.
Zinātnisko pētījumu virzieni: principiāli jaunas metodes un pieejas NMR spektrometrijā.
Publicētie darbi: > 160 publikācijas prestižos zinātniskajos žurnālos, trīs patenti. piecas plenārlekcijas, > 40 ielūgtās lekcijas
starptautiskās konferencēs un kongresos,
15 konferenču lekcijas, pieci KMR semināri.
Atzinības: LZA Lielā medaļa (2009), prestižā
G. Laukiena prēmija (Anglija, 2006), Humbolta stipendija (1990).
Ievēlēts par Starptautiskās Magnētiskās rezonanses biedrības (ISMAR) locekli
(2010). Izvirzīts ievēlēšanai par Anglijas Karaliskās biedrības locekli.
Juris Tālivaldis URTĀNS — dz. 15.12.
1952. Dr. hist. (1992), Dr. habil. art.
(1998). Latvijas Kultūras akadēmija, profesors (no 1996. g.), LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošais speciālists no 2007. g.,

valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vecākais eksperts no 2008. g., LZA
korespondētājloceklis (2009).
Zinātnisko pētījumu virzieni: arheoloģijas
pieminekļi kā kultūrvēsturisks fenomens gan
pagātnē, gan mūsdienās (senās kulta vietas,
kultūrvēsturiskie akmeņi, pilskalni u.c. senvēstures pieminekļi), to apzināšana, ieviešot
pētniecībā gaisa arheoloģijas metodes un
zemūdens arheoloģiju.
Publicētie darbi: 41 grāmata, t.sk. septiņas monogrāfijas, pār. autors, līdzautors,
sastādītājs, 189 zinātniski raksti, pavisam ap
1250 publikāciju. T.sk. — “Atrast pilskalnu”
(2009), “Ancient Cult Sites of Semigallia.
Zemgales senās kulta vietas” (2008), “Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora” (2008),
“Daugavas kultūrvēsturiskie akmeņi” (2007),
“Augšzemes pilskalni” (2006).
Mākslinieciskās aktivitātes: astoņas gaisa
attēlu izstādes (t.sk. LZA izstāžu galerijā).
Zinātniskie projekti: Valsts pētījumu programma Letonika. Organizatoriskā darbība:
Eiropas Arheologu asociācijas biedrs (EAA),
Aerālās arheoloģijas darba grupas (AARG)
biedrs, Latvijas Profesoru asociācijas valdes
loceklis, filistru biedrības Lacuania valdes
loceklis, UNESCO Starptautiskās kampaņas
par Nūbijas muzeju Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeju Kairā Izpildkomitejas loceklis.
Atzinības: Ernesta un Arvīda Brastiņu
balva (1999), Lielās Folkloras gada balva
(2003, 2004, 2007). Barikāžu dalībnieka
Piemiņas zīme.

ĀRZEMJU LOCEKĻI
Olafs DAUGULIS — dz. 11.09.1968.
PhD (ķīmija,1999), Hjūstonas Universitātes
(ASV) Ķīmijas departamenta asociētais profesors. Beidzis RTU 1991. g.
Zinātnisko pētījumu virzieni: metālu organiskā ķīmija (metālu katalizēta mazaktivētu C-H saišu aizvietošana). Divi doktori,
astoņi doktoranti, četri pēcdoktoranti.
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Publicētie darbi: 48 publikācijas prestižos starptautiskos žurnālos, četri patenti.
Zinātniskie projekti: 13 pētniecisko projektu
vadītājs.
Organizatoriskā darbība: 10 starptautisku
žurnālu, daudzu projektu eksperts. Atzinības: S. C. Slifkin stipendija, žurnāla Synthesis Synlett balva, A. P. Sloan stipendija,
Camille Dreyfus pasniedzēju balva, HU pasniedzēju izcilības balva u.c.
Eberhards VINKLERS — dz. 31. 07.
1955. Minhenē (Vācija). Getingenas Georga–
Augusta universitātes Somugristikas semināra (institūta) direktors, profesors, Dr. philol.
Studējis Minhenes universitātē ģermāņu un
somugru valodas, ģermāņu kultūrvēstures
avotus. Zinātniskās intereses: ģermāņu un
somugru valodas, ģermāņu kultūrvēstures
avoti, lībieši, krieviņi. Septiņu monogrāfiju autors, t.sk.: “Lībiešu valodas materiāli” (1994),
“Krieviņiski: slēdzienam par vienu izzudušu
Baltijas somu valodu” (1997), “Senākie avoti
par lībiešiem” (1999), “Salacas lībiešu vārdnīca” (2009). Publicēti 39 zinātniskie raksti,
no tiem septiņpadsmit (divi — “LZA Vēstīs”)
par lībiešu valodu un tās saskari ar igauņu un
latviešu valodām. E. Vinklers ir starptautiskās
Urālu–altaistikas zinātniskās biedrības prezidents, triju somugristu zinātnisko biedrību
(Igaunijā, Somijā, Vācijā) loceklis. Referējis/
lasījis lekcijas daudzu Eiropas zemju universitātēs. E.Vinklers veic plašus salīdzinošus
pētījumus četru starptautisku zinātnes virzienu — baltistikas, ģermānistikas, slāvistikas,
somugristikas — ietvaros. Viņa publikācijas
balstās uz rūpīgām pirmavotu studijām, darbiem ir autoritāte tajās pasaules valstīs, kurās
attīstās minēto virzienu pētījumi.

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI
Donāts Erts — dz. 22. 11. 1954. Dr.
chem. (1985), LU Ķīmiskās fizikas institūta
direktora p.i. (no 2002. g.), vadošais pētnieks.
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Zinātnisko pētījumu virzieni: Nanostrukturētu un hibrīdo materiālu iegūšana un
pētīšana. Individuālu un sakārtotu nanostrukturētu materiālu īpašību un potenciālo
pielietojumu pētīšana. Skenējošo atomspēku
mikroskopija.
Publicētie darbi: citēšanas indekss H-indekss 17, kopējais citēšanas skaitlis 900;
viena nodaļa monogrāfijā, 78 žurnālu raksti
starptautiski citējamos žurnālos, 30 raksti
konferenču rakstu krājumos, 10 autora apliecības, četri LV patenti un 233 konferenču
tēzes pēc 2003. g.
Pedagoģiskais darbs: aizstāvēts viens promocijas darbs, divas grāda pretendentes, trīs
doktoranti, septiņu maģistra darbu vadīšana,
septiņu bakalaura darbu vadīšana, četri lekciju kursi.
Zinātniskie projekti: divas Valsts programmas, septiņu LZP projektu vadītājs, četru
LU projekta vadītājs, ERAF projekta vadītājs,
dalība ESF un COSTA, divas ES 6. Ietvara
programmas projekti, pieci zviedru institūta
Visby projekti, sadarbības projekts ar Korkas
Universitātes koledžu (Īrija).
Tirgus orientētie projekti: līgumdarbs
ar Igaunijas Nanokompetences centru —
vadītājs.
Organizatoriskais darbs : LU Zinātnes padomes loceklis, LZP eksperts fizikā, viens no
LU mikroskopijas un nanotehnoloģiju centra
izveidotājiem (2003), Igaunijas Nanotehnoloģiju kompetences centra zinātnes padomes
loceklis, ES 6. un 7. Ietvaru programmas 4.
tēmas programmu komitejas loceklis, Latvijas pārstāvis ENIAC padomē, Nordic-Baltic SPM konferenču orgkomitejas loceklis,
2010. g. Starptautiskās konferences “Advanced Materials and Technologies” programmas komitejas loceklis. Rakstu recenzēšana:
žurnāli Nanotechnology, ACS Nano, Physica
B, Phys. Rew. B, Phys. Rew. Lett.
Izveidots jauns virziens: individuālu un
sakārtotu nanostrukturētu materiālu īpašību
un potenciālo pielietojumu pētīšana. Skenējošas tuneļmikroskopijas (STM) un atomu

zinātnes dzīve
spēka mikroskopijas (AFM) metožu pirmais
ieviesējs Latvijā.
Mārtiņš Rutkis — dz. 8. 08. 1957. Dr.
phys. (1990) LU Cietvielu fizikas institūta
vadošais pētnieks.
Zinātnisko pētījumu virzieni: nelineārās
optiskās parādības organiskās vielās; polimēru kompozītmateriālu fotonika; organisko
vielu struktūra un spektroskopija; materiālu
modelēšana, izmantojot kvantu ķīmiskās un
molekulārās mehānikas metodes; Lengmīra–Blodžetas filmu optiskās un elektroniskās
īpašības.
Publicētie darbi: H-indekss 6, kopā 144,
36 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 108 konferenču tēžu izdevumos, sešas
PSRS autorapliecības.
Pedagoģiskais darbs: vadīti trīs bakalaura
un trīs maģistra darbi, viens lekciju kurss.
Zinātniskie projekti: ERAF projekts
(2011), divi LZP sadarbības projekti (2009
un 2010), Latvijas–Lietuvas–Taivānas projekts (2007–2010), Latvijas–Francijas sadarbības “Osmoze” projekts (2006–2007).
Starptautiskā sadarbība: Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania, Department of Physical Chemistry,
Uppsala University, Sweden; POMA laboratory, University of Angers, France; Institute of Atomic and Molecular Science Taipei,
Taiwan; Institute of Physics and Chemistry of
Materials of Strasbourg, France.
Organizatoriskais darbs: Latvijas Zinātnes padomes dabaszinātņu un matemātikas
ekspertu komisijas loceklis, “American Chemical Society” biedrs, “Optics and Photonics
Journal” redkolēģijas loceklis.
Andrejs Krasņikovs — dz. 27.
07.1956. Dr. sc. ing. (1986), RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes Mehānikas
institūta profesors (no 2006. g.), Būvniecības fakultātes Betona mehānikas laboratorijas vadītājs (no 2000. g.).
Zinātnisko pētījumu virzieni: eksperi-

mentālā un teorētiskā cietvielu mehānika;
materiālu mazas un lielas deformācijas; sabrukšanas un plīsuma mehānika; kompozītu
materiālu makromehānika un mikromehānika; polimēri un keramikas; betonu mehānika
un fizika; betonu tehnoloģijas; fibrobetoni;
kompozītu un betonu ražošanas tehnoloģijas;
konstrukciju mehānika; nanokompozītu mehānika; matemātiskā modelēšana un skaitliskās metodes; konstrukciju optimizācija.
Publicētie darbi: kopā: 129, 43 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 70
konferenču tēzes (abstracts) un referātu pilnie teksti (proceed.),14 patenti par izgudrojumiem, divas mācību grāmatas.
Pedagoģiskais darbs: desmit doktorantu
darbu vadība (divi Zviedrijā), 18 maģistra
darbu vadīšana (divi Dānijā), septiņi lekciju
kursi, oponents sešās doktora disertācijās ārzemēs.
Zinātniskie projekti: LZP grantu vadība
(1992–2008) un līdzdalība (2008–2011);
desmit granti Zviedrijā, viens Dānijā un divi
ASV (1997–2004); darbs deviņos starptautiskos centros UK, Zviedrijā, Dānijā, Spānijā, Polijā, ASV, Somijā (1996–2011); četri
starptautiskie projekti, divi 5.,6. IP Eiroprojekti.
Tirgus orientētie projekti: deviņi Tehnoloģiju izstrādes un pārneses projekti.
Organizatoriskais darbs : Eiropas 6. IP
eksperts, LZS, 7.IP “Transport” Eiroprojektu
izvērtēšanas starptautiskais zinātniskais eks
perts (2008), LZP eksperts (no 1996. g.);
ASME, EIROMECH, ECCM, Latvijas materiālzinātnieku savienības un Latvijas Betona
savienības biedrs.
Atzinības: Pirmo Latvijas izgudrotāju dienu otrā godalga 2010. g.
Izveidots jauns zinātnes virziens Latvijā:
augstās stiprības un augstās veiktspējas fibrobetonu tehnoloģiskā mehānika.
Modris Greitāns — dz. 29.12. 1964.
Dr. sc. comp. (2000). Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors, vadošais pētnieks.
117

2012. gads

66. sējums

1./2. numurs

Zinātnisko pētījumu virzieni: signālu diskrētā apstrāde, notikumu vadīti un nevienmērīgi analogs-ciparu pārveidojumi, signālu
rekonstrukcija, spektrālā analīze, parametru novērtēšana, identifikācija un filtrācija,
signālatkarīgas signālu transformācijas, nestacionāru signālu analīze, moderno signālapstrādes paņēmienu pielietojumi biomedicīnisko, biometrisko un smadzeņu signālu
apstrādē, radiofrekvenču signālu apstrādē
diskrētā veidā.
Publicētie darbi: 12 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 20 raksti starptautiskos periodiskos izdevumos, divi LR patenti, 16 konf. publikācijas, piecu konf. tēz.
ar prezentācijām.
Pedagoģiskais darbs: astoņi doktoranti,
desmit maģistra darbi; trīs inženieru diplomprojekti; trīs bakalaura darbi, RTU inženieru
diplomprojektu aizstāvēšanas komisijas loceklis, viens lekciju kurss.
Zinātniskie projekti: pieci LZP finansēto
pētījumu projekti (divu vadītājs); deviņi starptautiskie pētījumu projekti (viena vadītājs,
citos vadījis atsevišķu daļu darbu); Valsts
pētījumu programmu Informātikā un Inovatīvos materiālos un tehnoloģijās divu projektu
vadītājs; ERAF 2.5.2. aktivitātes Nacionālās
programmas infrastruktūras modernizācijas projekta vadītājs; ERAF 2.5.1. aktivitātes Lietišķo pētījumu projekta vadītājs; ESF
1.1.1.2 “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
projekta aktivitātes vadītājs, ERAF 2.1.1.1.
lietišķo pētījumu projekta vadītājs.
Tirgus orientētie projekti: četri IZM tirgus
orientēto pētījumu projekti.
Organizatoriskais darbs: LR Izglītības un
zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju
padome (2004–2006); Datorzinātņu nozares
Promocijas padomes eksperts Signālu diskrētas apstrādes un Datu apstrādes sistēmu un
datortīklu apakšnozarēs (2005–2010); RTU
Promocijas padomes loceklis; COST (European Co-operation in the field of Scientific
and Technical Research) eksperts no Latvijas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
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(ICT) domēnā; Elektronikas un datorzinātņu
institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
(2006–2007); LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis (2007–
2010) un komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
LZP eksperts, Latvijas pārstāvis Kopējo Tehnoloģiju iniciatīvas “ARTEMIS” dalībvalstu
pārstāvju grupā; zin. žurnāla “Automātika un
skaitļošanas tehnika” redkolēģijas loceklis.
Starptautiskā sadarbība: viespētnieks
Vestminsteras universitātē (Londona, Lielbritānija, 1996–1999), stažēšanās Paul Sabatier Universitātē (Tulūza, Francija, 2004) un
TIMA Laboratory (Grenoble, Francija, 2010).
Atzinības: līdzautors Eiropas IT balvu
(European IT Prize) izcīnījušai “DASP-lab
system” (1997).
Gunta SPRIŅĢE — dz. 29.01.1955.
Dr. biol. (1990), LU Bioloģijas institūta vadošā pētniece, Hidrobioloģijas nodaļas vadītāja;
LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes
asociētā profesore.
Zinātnisko pētījumu virzieni: hidrobioloģija, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu biocenotiskā struktūra, vides kvalitātes
indikatoru izstrāde, klimata pārmaiņu ietekme uz ūdens vidē noritošajiem procesiem.
Publicētie darbi: viena monogrāfija (līdzaut.), četras nodaļas grāmatās, ~ 30 raksti
(t.sk.16 — starptautiski citējamos) žurnālos.
68 (t.sk. 44 — starpt.) konferenču tēzes.
Zinātniskie projekti: desmit Latvijas (sešu
vadītāja) un pieci starptautiski (divu vadītāja) projekti.
Pedagoģiskais darbs: vadītie promocijas
darbi: četri (viens aizstāvēts); deviņi maģistra, 27 bakalaura darbi.
LU Vides zinātnes maģistra studiju programmas direktore.
Lekciju kursi LU ĢZZF: izstrādāti divi,
docēti — astoņi, sagatavoti divu e-lekciju
kursi.
Māris TURKS — dz. 11.03.1976. Dr.
chem. (2005), RTU Materiālzinātnes un lie-

zinātnes dzīve
tišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors,
RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta
direktors.
Zinātnisko pētījumu virzieni: modificētu
ogļhidrātu pētījumi; enantiomēri tīru tetrahidroindazolu atvasinājumu sintēze, to bioloģiskās aktivitātes izpēte; šķidrs sēra dioksīds kā
organisko reakciju vide. Pašlaik vada divus
promocijas darbus.
Publicētie darbi: 33 žurnālu raksti (25
starptautiski citējamos žurnālos), trīs ārzemju un pieci LR patenti, >60 starptautisku
konferenču tēzes.
Zinātniskie projekti: četru starptautisku
un >desmit Latvijas projektu vadītājs vai dalībnieks.
Pedagoģiskā darbība: divi lekciju kursi un
semināri doktorantiem, divi lekciju kursi maģistriem, lekcijas un semināri bakalauriem.
Vadījis vairāk kā desmit bakalauru darbus
un vairāk kā piecus maģistra darbus, no kuriem
divi ieguvuši LZA E. Gudrinieces vārda balvu.
Organizatoriskā darbība: RTU promocijas
padomes RTU P-01 loceklis, fakultātes Domes
loceklis, LZP eksperts, SIA “LabochemLV”
zinātnisko projektu vadītājs, RTU Revīzijas
komisijas loceklis (2009–2010).
Atzinības: RTU Gada jaunais zinātnieks
2010, Šveices NZF stipendija pēcdoktorantūras studijām Stenfordas universitātē
(ASV), LZA un “Aldaris” balva jaunajiem zinātniekiem, Dānijas valdības stipendija, LZA
Straumaņa–Ieviņa balva.
Dainis KRIEVIŅŠ — dz. 28.06.1967.
Dr. med. (1998), LU Medicīnas fakultātes
profesors, P. Stradiņa KUS mācību un zinātnes direktors, P. Stradiņa KUS asinsvadu ķirurgs, invazīvais radiologs.
Stažējies astoņās ārzemju augstskolās un
pētniecības institūtos.
Zinātnisko pētījumu virzieni: mazinvazīvā asinsvadu ķirurģija; dziļo vēnu trombozes profilakse un ārstēšana; jauni antibiotiķi
klīniskajā medicīnā; pēcoperāciju rētošanās
procesa novēršana; orfānslimības.

Septiņu doktorantu (t.sk. divi aizstāvēti)
vadītājs.
Publicētie darbi: viena monogrāfija, 39
publikācijas recenzētos izdevumos (t.sk. 16
starpt.), 13 mācību grāmatas un mācību grāmatu nodaļas, pieci mācību līdzekļi; dalība ar
referātiem — 78 (t.sk. 43 starptaut.) konferencēs. 28 populārzinātniskas publikācijas.
Zinātniskie projekti: seši Latvijas (vad.
divus) un 32 starptautisku projektu dalībnieks.
Pedagoģiskā darbība: izstrādāti četri un
docēti trīs studiju kursi LU studentiem. Vadīti
(2004–2011) 13 bakalaura un kvalifikācijas
darbi.
Organizatoriskā darbība: Latvijas Fleboloģijas biedrības prezidents, Latvijas Asinsvadu ķirurgu asociācijas prezidents, Eiropas
Klīniskās zinātnes fonda valdes priekšsēdētājs un zinātniskās komitejas vadītājs. Latvijas pārstāvis Eiropas Zāļu aģentūrā. Vairāku
starptautisku un Latvijas kongresu orgkomiteju loceklis. Vairāku medicīnas žurnālu redkolēģiju loceklis.
P. Stradiņa KUS Attīstības biedrības valdes pr-js, Clinical Research foundation EEU
valdes pr-js, Ekvadoras Goda konsuls Latvijā.
Atzinības: National Disaster Medical
System of the USA Goda biedrs.
Tālis JUHNA — dz. 22.01.1972. Dr. sc.
ing. (2002), RTU Būvniecības fakultātes profesors, RTU zinātņu prorektora vietnieks.
Zinātnisko pētījumu virzieni: dzeramā
ūdens kvalitāte, mikroorganismu augšanas
kontroles iespējas dabas ūdeņos, patogēno
mikroorganismu uzvedība ūdensapgādes sistēmu bioplēvēs, dabas ūdeņu attīrīšana no
grūti noārdāmām organiskām vielām, ražošanas notekūdeņu attīrīšana. Izveidojis vienu
no modernākajām dzeramā ūdens pētniecības laboratorijām Baltijas valstīs un unikālu
lielmēroga ūdens sistēmas eksperimentālo
iekārtu iecirkni.
Piecu doktorantu vadītājs (diviem darbi
aizstāvēti).
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Publicētie darbi: Hirša indekss — 5.
Vienas monogrāfijas līdzautors, nodaļas divās grāmatās, divas mācību grāmatas, desmit publikācijas starptautiskos citējamos žurnālos, 15 raksti recenzētos izdevumos.
Deviņas uzstāšanās ar referātu starptautiskās konferencēs, astoņu starptautisku konferenču referātu līdzautors.
Zinātniskie projekti: četru Latvijas projektu vadītājs, četru starptautisku un piecu
Latvijas projektu atbildīgais izpildītājs, sešu
Latvijas projektu dalībnieks.
Pedagoģiskā darbība: septiņi lekciju kursi RTU, sagatavoti deviņi mācību līdzekļi,
katru gadu viens kurss Erasmus programmā
Drēzdenes universitātē. Vadījis 11 maģistra
un ~ 50 bakalaura darbu izstrādi.
Organizatoriskā darbība: ES, starptautisku un LZP ekspertu u.c. komisiju loceklis vai
vadītājs. Starptautisku konferenču orgkomiteju un žurnālu redkolēģiju loceklis.
Atzinības: RTU jaunais zinātnieks (2006),
LIF balva (2004).
Ringolds BALODIS — dz. 09. 01. 1966.
Dr. iur. (2001), LU Juridiskās fakultātes profesors (2009), LZP eksperts juridiskās zinātnes apakšnozarēs “starptautiskās tiesības”
un “valststiesības”, LU doktorantūras skolas vadības padomes loceklis, LU Profesoru
padomes tiesību zinātnē loceklis. Zinātnisko
pētījumu virzieni: konstitucionālās tiesības,
baznīcu tiesības, vairāku likumprojektu līdzautors — Reliģisko organizāciju likums, Uzņēmumu reģistra likums, Doma baznīcas un
klostera ansambļa likums, LELB likums, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes likums.
Publicētie darbi: divas monogrāfijas —
“Valsts un Baznīca” (2000), “Baznīcu tiesības” (2002); 107 zinātniskās publikācijas (36 recenzējamos žurnālos), 26 referāti
starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Pedagoģiskā darbība: vadīti 35 maģistra,
70 bakalaura darbi, no deviņiem vadītiem
doktorantiem divi aizstāvējušies.
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Organizatoriskā darbība: LU JF Domes
loceklis.
Valdis MUKTUPĀVELS — dz. 9. 11.
1958. Dr. art. (1999), LU asoc. prof. (no
2002. g. ), LU Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģijas katedras vad. (no 2008.
g.). Zinātnisko pētījumu virzieni: etnomūzika, folkloristika, Latvijas–Lietuvas zinātnisko
sakaru veidošanās. ERAF projektu, Valsts
pētījumu programmu dalībnieks un autors.
Publicētie darbi: divas monogrāfijas, 36
raksti, trīs konferenču tēzes, 65 ziņojumi
kongresos un konferencēs (trīs no tiem kā
keynote speaker). The Dangerous Folksongs:
the Neofolklore Movement of Occupied Latvia
in the 1980s. Popular Music and Human
Rights, vol. II: World Music. Farnham UK:
Ashgate Press (2011). Kokles un koklēšana
Latvijā. The Baltic Psaltery and Playing Traditions in Latvia (2009). Musical Instruments
in the Baltic Region: Historiography and Traditions. The World of Music (2002).
Pedagoģiskā darbība: docēti latv. folkloras, tradicionālās dziedāšanas, mūzikas instrumentu , lietuviešu kult. vēst., pasaules
tautu mūzikas akadēmiskie kursi bakalaura/
maģistra programmās, tradicion. kultūras
mūsdienu interpretācijas, mūzika, kultūra un
sabiedrība, zinātniskās literat., avotu un tekstu analīze doktorantūras programmās. Vadīti
divi promocijas, astoņi maģistra, deviņi bakalaura darbi.
Organizatoriskā darbība: starptautisko
konferenču organizācijas komiteju priekšsēdētājs un dalībnieks (10). LU Filoloģijas doktorantūras padomes loc., LMA promocijas
padomes loc., augstskolu doktora, maģistra
un bakalaura programmu starpt. akreditācijas komisijas loc.
Inga CIPROVIČA — dz. 03.08.1969.
Dr. sc. ing. (1998), Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātes dekāne, profesore.

zinātnes dzīve
Zinātnisko pētījumu virzieni: piena kvalitātes analīze, funkcionālo piena produktu
izpēte, siera mikrofloras vērtējums I. Ciprovičas vadībā aizstāvēti pieci promocijas darbi
(2005–2011).
Publicētie darbi: 87, tai skaitā piecas
monogrāfijas, 48 zinātniskie raksti un konferenču raksti, 19 konferenču tēzes, sešas
populārzinātniskas publikācijas, četri metodiskie materiāli, piecas mācību grāmatas un
mācību materiāli.
Zinātniskie projekti: pēdējo trīs gadu laikā
dalība trīs starptautiskos zinātniskos projektos un četros vietēja mēroga zinātniskos projektos.
Organizatoriskā darbība: LZP eksperte
(16.10.2008.–16.10.2011.). Starptautiskās zinātniskās konferences “Research for
rural development” rakstu krājuma redkolēģijas locekle kopš 2006. g.
11th International Congress of Engineering and Food International Scientific Committee of ICEF11 Member (2011. g. maijā),
zinātniskās orgkomitejas/ redkolēģijas locekle. Eiropas projektu eksperte.
EFSA (European Fund Safety Authority)
eksperte.
Atzinības: Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle kopš
2002. g.

Goda locekļi
Guntis GAILĪTIS — dz. 11.02.1949. Līgatnē. Pašreizējā darba vieta — Rīgas Pieminekļu aģentūra, Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs (2011). Docenta v.i. J.Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Izglītība — J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (1975), J.Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija (1980), L. Mihailova meistarklase (Maskava, 1977, 1978), B. Pokrovska
meistarklase (Maskava, 1979, 1981, 1983,
1985, 1987), G. Ansimova meistarklase
(Maskava, 1989), starptautiska radošā la-

boratorija “Mūsdienu opera” (Kemnica–Leipciga–Drēzdene, 1988), Karaliskās Mūzikas
akadēmijas un Kings College radošā laboratorija “Baroka opera” (Londona, 1993), Britu
Padomes starptautisks seminārs kultūras vadībā “Jaunas auditorijas veidošana muzikālā
teātra mākslā” (Glazgova–Leičestera–Londona, 1994. g. iegūts starptautisks sertifikāts),
Eiropas Nacionālā Teātra institūta starptautisks seminārs “Muzikālā teātra attīstības
perspektīvas” (Minhene, 1994).
Latvijas Universitāte — pedagoģijas un
psiholoģijas maģistrs (2005).
Ieņemtie amati: kultūras darba vadītājs,
mūziķis, pedagogs, režisors (1969 –1975).
Latvijas Nacionālā opera — režisora palīgs inspicients (1975–1977), režisora asistents (1977–1978), režisors (1979–1988),
galvenais režisors (1989–1994), režisors
(1995–2005). Galvenie iestudējumi, inscenējumi, režijas: no 1977. g. līdz 2011. g.
veikti vairāk kā 50 operu inscenējumi un to
atjaunojumi. Pirmo reizi Latvijā sākta aktīva
brīvdabas operu izrāžu prakse. Iestudējumu
starptautiskā aprite — viesizrādēs un koncertturnejās ar LNO u.c. Bulgārija, Beļģija,
Igaunija, Lietuva, Taivana, Nīderlande, Francija, Spānija, Lielbritānija, Īrija, Vācija, Somija, Zviedrija, Krievija u.c.
Pedagoģiskais darbs: J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā kopš 1983. g.
Karaliskajā Skotijas Mūzikas un drāmas
akadēmijā — 2007. g. Vairāk kā 500 daždažādāko kultūras pasākumu, festivālu, koncertu veidošana un režijas. Raidījumi TV un
radio, publikācijas presē, kultūras programmu prezentācijas u.c.
Literārā darbība un līdzdalība izdevējdarbībā: scenāriji, libreti, bukleti dažādiem
pasākumiem u.c. Operas “Baņuta” librets
piecās valodās, “Latgales koka baznīcas” —
akadēmiķa A. Krūmiņa zinātnisks darbs,
”Kristaps Morbergs” — monogrāfija, “Rotary–100 — pasaulē un Latvijā” u.c. “Dānija
Latvijai” — pilnmetrāžas dokumentālās filmas producents (1994).
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Sabiedriskās aktivitātes — Teātra savienības biedrs un valdes loceklis (20. gs. 90.
gadi), itāļu Dantes Aligjeri biedrības Latvijas
nodaļas biedrs un viceprezidents (90. gadi),
Rīgas Rotary kluba biedrs un prezidents
(1994–1995) un apgabala 2410 — gubernatora palīgs, Rīgas Latviešu biedrības biedrs
un domnieks, nodibinājuma “Baņutas fonds”
direktors, nod. “Dejas varavīksne” valdes
priekšsēdētājs. Darbs dažādu konkursu žūrijās un starptautisku pasākumu organizatoriskajā darbā.
Lielākie apbalvojumi — Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002), Rotary International —
“Paul Harris Fellow” — Atzinības medaļa un
goda diploms (2005) u.c.
Aina NAGOBADS -ĀBOLA — 9.06.1920.
Rīgā. 1939. g. sākusi studēt zobārstniecību, vēlāk medicīnu LU. 1944. g. evakuēta
uz Vāciju kopā ar Rīgas pilsētas 2. slimnīcas personālu. 1949. g. beigusi Tībingenas
universitāti Vācijā, ārste — stomatoloģe.
1951. g. kopā ar ģimeni izceļojusi uz Maroku, kopš 1955. g. dzīvo Parīzē. Vīrs Guntars Ābols — naftas un gāzes ierīču tehnoloģiju speciālists. Dzīvesbiedre piedalījusies
viņa uzņēmumu Francijā, Holandē, Vācijā
dibināšanā un vadībā. A. Nagobads-Ābola
ir Latvijas ārlietu dienestā kopš 1990. gada
marta, kad tika iecelta par goda konsuli Parīzē, darbojusies tur kā Latvijas diplomātiskā
pārstāve. Sagatavojusi vizītes un pavadījusi Latvijas parlamentāriešus I. Daudišu un
I. Bērziņu Francijas nacionālajā asamblejā,
AP priekšsēdētāju A. Gorbunovu vizītē Francijas parlamentā 1991. gadā. Piedalījusies
LR ārlietu dienesta darbinieku apspriedē
1991. g. aprīlī Vašingtonā, 1991. g. Gretemā ( Vācija) sadarbības koordinācijai starp
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Latvijas valsts un sabiedriskajām institūcijām, Latvijas sūtniecībām, PBLA, 1991. g.
jūnijā — EDSA konferencē Berlīnē.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vēstniece Francijā (1991. dec.–1997. maijs), no
1993. līdz 1997. g. vēstniece Spānijā un
Portugālē (1998) ar rezidenci Parīzē. No
1992. līdz 2000. g. pastāvīgā pārstāve pie
UNESCO, 2000. g. piešķirts Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomnieces
statuss.
No 1993. g. Augstākās izglītības Starptautiskās sieviešu organizācijas valdes locekle. No 1992. līdz 1997. g. — Starptautiskās
diplomātiskās akadēmijas Parīzē valdes locekle. 1998. g. ievēlēta par Latviešu apvienības Francijā Goda prezidenti. Apbalvota ar
Triju Zvaigžņu ordeni, ar Francijas un Portugāles ordeņiem.
Tomass TRANSTRĒMERS — 15.04.
1931. Stokholmā. Studējis literatūras un
reliģijas vēsturi un psiholoģiju Stokholmas
universitātē. Strādājis Stokholmas Psihometrijas institūtā un jauniešu labošanas iestādē
Rokstunā. Literārā debija — “17 dzejoļi”
(1954) tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajām tajā desmitgadē. Ar Latviju dzejnieks
saistīts kopš 1970. g., kad iepazinies ar latviešu dzejniekiem Vizmu Belševicu un Knutu
Skujenieku. T. Transtrēmera dzeja atdzejota un tulkota 60 valodās, latviešu izdevums
“Dzeja” (Mansards, 2011) apkopo T. Transtrēmera dzeju Jura Kronberga un Guntara
Godiņa atdzejojumā. Tomass Transtrēmers ir
pirmais zviedrs kopš 1974. g., kurš saņem
prestižo Nobela balvu literatūrā. 2011. g.
29. oktobrī dzejnieks viesojās Rīgā, piedaloties savas dzejas grāmatas atvēršanā.

zinātnes dzīve

Pārdomas, lasot rakstu
krājumu “Kultūrvēstures avoti
un Latvijas ainava”

Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava
Sast. LZA īst. loc. S. Cimermanis
Rīga: LZA Vēstis, 2011. 405 lpp.
Grāmatā apvienoti plaša spektra speciālistu pētījumi un atziņas par Latvijas ainavu,
tās raksturīgajām izpausmēm, veidošanos,
neapzinātu un apzinātu cilvēka lomu tās
vēsturiskajā gaitā un pieejām avotu izmantošanā. Tā ir nozīmīgs notikums Latvijas
kultūrainavas izpētē un cilvēka un vides mijiedarbības izpratnē. Grāmatas nozīmīgumu
pozitīvi palielina tas, ka rakstu autori ir dažādu specialitāšu pārstāvji, un no dažādiem
redzes viedokļiem skata šobrīd vēl visai
maz izpētīto un nepietiekami izvērtēto cilvēka un vides mijiedarbību Latvijas ainavas
ģenēzē.
Tādēļ, ka krājumā ir apkopoti konferencē nolasīti referāti, atsevišķu rakstu temati ir
visai daudzveidīgi un ne vienmēr ar vienādu
ieguldījumu tēmas risināšanā. Rakstos skar-

tos jautājumus un problēmas varam iedalīt
vairākās grupās:
n jautājumi, kas saistīti ar terminā “ainava”
ietverto būtību, problēmām, tās veidošanos, saglabāšanu un tālāko gaitu;
n agrārās reformas un to izraisītās ainavu
izmaiņas;
n avoti, no kuriem iegūts priekšstats par ainavas vēsturisko gaitu īpatnībām, šo avotu izmantojamība un ticamība;
n dabas katastrofu ietekme uz ainavu un to
seku novēršanas raksturs;
n atsevišķu nozīmīgu saimnieciskās struktūras un garīgās darbības procesu loma
Latvijas ainavas raksturīgo iezīmju veidošanās norisēs;
n problēmu un risinājumu perspektīva.
Rakstu krājumā ir bagātīgs vēsturiskais,
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kultūrvēsturiskais, arheoloģiskais un vispārizglītojošais materiāls par Latviju, kas labāk
ļauj izprast mūsu tautas likteņus un dziļāk
iemīlēt savu zemi. Grāmatu ievada tās sastādītāja, tekstu rediģētāja un papildinātāja LZA
īstenā locekļa Saulveža Cimermaņa īsi ievadvārdi par izraudzīto tematiku, kura veidota
atbilstoši Eiropas ainavu konvencijai.
Ainava. Rakstu krājuma pirmajā rakstā
A. Mellumas “Latvijas ainava: pārdomas par
vārdiem, pieejām un praksi” ir skaidri noformulēts, kas ir ietverams un jāsaprot ar vārdu
“ainava”, kādas neskaidrības un problēmas rodas šī vārda lietošanā un izpratnē, par cilvēka
vietu, līdzdalību un atbildību par ainavu, kurā
mēs dzīvojam un kuru veidojam. Analizējot
vārda “ainava” saturu un nozīmi, A. Melluma uzskaita vismaz 14 šī vārda izpratnes un
pieejas, no kurām kā būtiskākās var atzīmēt
ainavas estētisko un vizuālo iespaidu, ainavu
kā stāvokli un procesu, ainavu kā resursu, kā
dzīves vidi, ainavu kā problēmu u.c. Autore
uzsver, ka pašreizējā vārdā “ainava” ietvertā
izpratne nebūt nav pilnīga vai noslēgta, kā minēts arī Eiropas ainavu konvencijā.
Par to, ka terminiem “ainava”, “kultūrvēsturiskā ainava”, “kultūrainava” var būt plaša
un neviennozīmīga izpratne un pielietošana,
norāda autore, izraisot arī zināmas pārdomas. Piem., grāmatas 14. lpp. ir pretstatītas
“savvaļas daba” un “ainaviskā daba”1. Var
rasties jautājums, vai ainava ir tikai cilvēka
mijiedarbības ar dabu rezultāts, vai tad savvaļas daba nav ainaviska cilvēka uztverē —
cilvēka nepārveidotie purvi, jūra, Moricsalas
un Slīteres meži. Arī termins “kultūrainava”,
kurš tiek lietots kā cilvēka darbības rezultāts,
vairāk asociējas ar kulturālu un estētisku ainavu, lai gan cilvēks nereti ir radījis un rada
neestētisku, nekulturālu, deģenerētu vidi.
Varbūt cilvēka darbības rezultātā radušos vidi
varētu nosaukt par „antropogēnu ainavu”.
Autore raksta, ka “.. Latvijas ainavu nākotne, to turpmākā gaita, iesaistīšanās valsts
politikā saistās ar EAK (Eiropas ainavu konvencija) nostādnēm, vairāk gan ar to, kādā
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veidā tās tiks īstenotas praksē... nostādnes
daudzējādā ziņā liek domāt un runāt par ainavām savādāk, nekā tas noticis līdz šim,
notiek pašreiz”.2 Neapšaubāmi, konvencijas
vispārīgās nostādnes ir labi pārdomātas un
zinātniski pamatotas, taču tās nevajadzētu
pieņemt kā dogmu, lai nenonāktu pretrunā
ar mūsu tradicionālajiem prieksštatiem par
ainavu, mūsu mentalitāti un dabas bāzi, t.i.,
lai nenonāktu pie unifikācijas, cenšoties ienest mūsu ainavā citur noskatītu par labu vai
noderīgu atzītu izkārtojumu.
Autore uzsver, ka ainava ietekmē cilvēku
un sabiedrisko domu, it īpaši negatīvā nozīmē, ja ainavā ir destruktīvas pazīmes, un,
protams, arī pozitīvi, ja ainava ir izkopta un
patīkama. Kā galvenie faktori, kas nosaka
antropogēnās ainavas veidošanos, tiek minēti
konkrētās vides dabas pamatne (reljefs, ūdeņi u.c.), cilvēka saimnieciskais izdevīgums
vides iekārtošanai un izmantošanai, estētiskā
izjūta un tradīcijas un vides aizsardzība.
Otrajā rakstā “Dabas parks “Daugavas
loki”; ainava un laiki” autori — A. Melluma
un M. Lūkins — analizē konkrētas teritorijas,
Daugavas loku ainavas izmaiņas jeb A. Mellumas ieteiktajā apzīmējumā — ainavu gaitu3
un to ietekmējošos apstākļus. Šajā teritorijā
ainavas gaitu noteica saimnieciskie apstākļi,
un tā bija neregulēta, stihiska. Kopš teritorija ir kļuvusi par dabas parku, aktuāla ir tā
ainavas plānošana un pārraudzība. Lai ainavas plānošana nebūtu formāla un no ārienes
uzspiesta, pēc autoru domām, jāizpēta reālā
ainava un pašreiz šajā teritorijā dzīvojošo cilvēku saikne ar dabu un ainavu.
Rakstā aizskarti arī tādi jautājumi kā dabas aizsardzības un ainavas aizsardzības vienā teritorijā savienojamība un arī ainavas kā
resursa izmantošanas iespējas.
Agrārās reformas. Lauku ainavas veidošanos neapšaubāmi lielā mērā ietekmē lauksaimniecības un mežsaimniecības saimnieciskā organizācija un struktūra. Vairāki autori
(A. Seile, U. Niedre, I. Lancmanis u.c.) apskata krasu lauksaimnieciskās ražošanas iz-
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maiņu ietekmi uz Latvijas lauku kultūrainavu.
I. Lancmaņa vērtējumā “Laikā ap 1900. g.
tā (Latvijas lauku kultūrainava) bija sasniegusi savu estētisko pilnību...”4. Ainavas
centrā bija muižas ēkas ar parkiem, lieliem
muižas laukiem un nomaļāk vecsaimniecības
un rentes mājas ar saimnieciskajām ēkām
un nelieliem tīrumiem, nereti sliktās, grūtāk
apstrādājamās vietās. Šāda lauku ainava
ilgāku laiku bija raksturīga Kurzemes, Zemgales un Vidzemes laukiem. Latgalē tā atšķīrās tādējādi, ka zemnieki dzīvoja sādžās un
viņu apstrādājamā zeme bija sloksnes. Būtiskas izmaiņas lauku ainavā notika Latvijas
valstiskās neatkarības laikā 20. gs. 20.–40.
gados, ko noteica agrārā reforma un Latvijas
Republikas Satversmes sapulces pieņemtais
Agrārās apbūves reformas likums. Muižas
zemes tika sadalītas jaunsaimniecībās un
amatnieku saimniecībās, kas ienesa pavisam jaunus akcentus Latvijas kultūrainavā.
Būtiski, ka iedalīto jaunsaimniecību apbūve
un iekārtošana nenotika stihiski, bet gan pēc
stingri nosprausta jaunbūvējamo saimniecību ēku un to izvietojuma paraugplāna, kurā
jaunsaimnieks gan varēja ienest grozījumus,
pielāgojoties konkrētajam reljefam un infrastruktūrai. Ap mājām tika stādīti koki un
iekārtoti augļukoku un ogulāju dārzi. Kultūrainava neko nezaudēja no estētiskās vērtības.
Šīs konsekventi realizētās agrārreformas piemērs parāda, cik svarīgi ir precīzi plānot un,
arī plānojot, balstīties uz tautas mentalitāti
un tradicionālo izpratni par pareizo un skaisto. Ka latvietis, aizbraucot citur laimi meklēt,
tomēr līdzi paņēma Latvijas izjūtu, bija redzams gan Baškīrijā, gan Lauru kolonijā u.c.,
kur latvieši būvēja viensētas, ap kurām stādīja kokus, iekopa puķu dobes u.c. Latvijas
ainavai raksturīgo.
Krass pavērsiens Latvijas kultūrainavā
notika pēc Latvijas okupācijas, kad 40. gadu
beigās pēc Padomju Savienības parauga tika
dibināti sovhozi un kolhozi, zeme pārgāja
valsts īpašumā, tika iznīcinātas viensētas un
sabūvēti kolhozu ciemati ar neglītām liellopu

un cūku fermām no ainaviskā viedokļa visnepiemērotākajās vietās. Ienākot citai mentalitātei un izpratnei par “pareizo” un skaisto un
cenšoties ar minimāliem līdzekļiem saražot
pēc iespējas vairāk produkcijas, Latvijas ainava stipri mainījās uz slikto pusi.
Pēc Neatkarības atjaunošanas zemes reforma atkal atjaunoja īpašuma tiesības uz
zemi. Jaunās lauksaimniecības saimniekošanas formas ar lielām saimniecībām vairs neļauj pilnībā atjaunot 20. gs. 30. gadu lauku
ainavas. Kaut gan, kā raksta A. Seile: “Zemes
reforma ir atkal devusi iespēju veidot dzīves
telpu pēc paaudžu dzīves ritumā izkoptajām latviešiem piemītošajām labas gaumes
un kultūrvēsturisko vērtību pārmantošanas
tradīcijām. Tomēr arī valsts atbalsta rūpīga
plānošana un saprātīga uzraudzība joprojām
nepieciešama, lai nepieļautu pārmērīgu apbūves koncentrēšanos piejūras krasta kāpās,
upju un ezeru krastos un nodrošinātu sabiedrībai brīvu piekļūšanu atpūtas resursiem, ar
kuriem tik bagāta ir mūsu zeme.”5
Mežu ainava. Lauku dabas ainavas neatņemama sastāvdaļa ir meži. M. Lūkins apcerējumā “Par meža kultūrainavu” uzsver, ka
kultūrmežs tiek veidots, orientējoties uz iespējami lielāku izdevīgumu, ko nereti panāk, rīkojoties pret dabas likumiem — mākslīgā ceļā.
Meža kā kultūrainavas objekta izpēte nav
iedomājama, tikai un vienīgi aplūkojot meža
laika telpiskās izmaiņas. Nepieciešama plašāka, bieži ārpus meža notiekošu vēsturisku
un sociālu notikumu un to pavērsienu analīze,
kam katrā vietā piemīt savdabīgas iezīmes.
Pavērsieni izriet no dabas apstākļu kopuma,
kurus laika gaitā ietekmē cilvēka rīcība.
Jāpiezīmē, ka Latvijas meži nav saglabājušies pirmatnējā neskartībā, bet līdumnieku
saimniekošanas gaitā ir nolīsti, atkal atjaunojušies un apsaimniekoti. Šobrīd dabisku
mežu ainavas veidojas Slīteres un Gaujas Nacionālā parka teritorijās.
Stihiju (vētru, kaitēkļu u.c) nodarītie postījumi un to sekas ir apskatītas I. Stūres un
L. Gustiņas pētījumā “Lielās vētras un meži
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20. gadsimta 60. gadu Latvijā”. Sīki dokumentētajā vētras seku likvidēšanā, kas izcēlās ar neorganizētību un Latvijai nodarītajiem
lielajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, ir
konstatēts, ka stihijas postījumi varētu būt
bijuši mazāki, ja meži būtu pareizāk ierīkoti
un apsaimniekoti. Autori arī norāda, ka tas
bija impulss, “kā mainīt mežsaimnieciskās
prakses, lai stiprinātu mežu izturību un tādējādi mazinātu vētru postījumus”6. Šī ir ļoti
nozīmīga ainavu plānošanas un realizācijas
atziņa. Veidojot ainavas, nedrīkstētu ciest dabas pamatnes stiprība.
I. Lozes, L. Kalniņas un A. Ceriņas pētījumā aprakstītas Lubānas mitrāju ainavas
izmaiņas ledus laikmetā un pēcledus laikmetā. Senākajos laikos cilvēka iejaukšanās ainavas veidošanā bija minimāla, un galvenais
regulētājs bija dabas apstākļi (ezera ūdens
līmenis), kuri noteica apmetņu veidošanos
vai izzušanu. Ar cilvēku skaita pieaugumu un
tehnoloģiju pilnveidošanos cilvēka loma ainavas veidošanā palielinājās, taču saglabājoties
zināmā līdzsvarā, kas nereti apgrūtināja cilvēka saimniecisko darbību. Būtiskas izmaiņas
šīs teritorijas ainavā ienesa kanālu un dambju
sistēma, uzlabojot saimnieciskās darbības
iespējas. Pēdējā laikā, kad saimnieciskā aktivitāte apsīkst, paveras iespēja ainavas pirmatnīguma saglabāšanai, uzturot purva režīmu dabas aizsargzonās.
I. Lancmaņa rakstā “Muižu centri Latvijas
mūsdienu kultūrainavā”, izskan satraukums
par muižu centru neapturamo sabrukumu,
ko ievadīja Latvijas Pirmās republikas agrārā reforma ar muižu zemju sadalīšanu, tai
sekojošais Otrais pasaules karš, kurā nopostīja daudzas muižu ēkas, un padomju laika
destruktīvā ne tikai muižu centru, bet visas
Latvijas lauku ainavas pārveidošana. Latvijas
neatkarības atgūšana ir devusi iespēju atjaunot dažus nozīmīgus muižu ansambļus, taču,
trūkstot zinātniski izstrādātam perspektīvajam plānam un centralizētai speciālistu uzraudzībai, muižu atjaunošana un lauku ainavas veidošana notiek visai stihiski, ienesot
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tajā ar tradicionālo lauku ainavu nesavienojamus elementus un radot disharmoniju.
O. Spārītis rakstā “Latvijas kristīgās sakrālās kultūrainavas veidošanās” apcer sakrālas
ainavas veidošanos, kas pirms kristietības ieviešanas Latvijā bija vienkāršas svētvietas —
meži, birzis, akmeņi, alas, koki, avoti u.c.
Kristīgā ticība ienāca ar baznīcām, klosteriem, kapsētām, kas sava arhitektoniskā stila
un rūpīgi izraudzītā izvietojuma dēļ kļuva par
dominanti gan pilsētās, gan laukos. Lauku ainavā noteiktu vietu ieņēma mācītājmuižas un
kapsētas ar kapličām, zvanu torņiem, žogiem
un vārtiem. Varbūt rakstā varēja tikt pieminētas arī pareizticīgās baznīcas sakrālās celtnes, kas gan Latvijas ainavā ienāca vēlāk kā
katoļu un luterāņu dievnami. Raksta nobeigumā autors izsaka bažas par kristietības radīto
sakrālās kultūrainavas ilgtspējību, mainoties
priekšstatiem par reliģiju un tās vietu garīgajā
kultūrā.
Vairums autoru, pētot Latvijas kultūrainavas gaitu vēsturiskā griezumā, ir izmantojuši
visdažādākos izziņas avotus — arheoloģiskos
materiālus, dažādu laiku kartes, shēmas un
zīmējumus no arhīviem un bibliotēkām, fotomateriālus, lietišķos materiālus, kas saglabāti
dažādos muzejos un krātuvēs, kultūrainavas
atspoguļojumu dialektos. Šāda plaša avotu
izmantošana ļauj radīt visai ticamu gan lauku, gan pilsētu kultūrainavas gaitas dinamiku un tās nosakošos faktorus. Vairums šo
materiālu informatīvi ir ar augstu ticamības
pakāpi, tāpat autori ir iespēju robežās pētījumos izmantojuši pirmavotus. Tomēr arī
pirmavotos atrodamo informāciju ticamībai
ir dažādas pakāpes. Interesants šajā ziņā ir
A. Taimiņas pētījums “Helmsa hronika: oriģināls, noraksti, attēlu pārceļojumi un pārveidojumi”. Rakstā analizēta hronika, kuras
oriģināls ir pazudis (sadedzis), un tās norakstu un zīmējumu kopiju izmantojamība par
ticamu vēstures avotu. Tajā, kā liecinājuši šī
darba oriģināla lasītāji, ir bijis daudz materiālu no vēsturiskajām hronikām, paša autora
pieredzētā un no dabas veikti zīmējumi, arī
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autora fantāzijas un mistifikācijas, it īpaši
piļu un cietokšņu attēlojumos. Kā norāda autore, viduslaikos piļu un sakrālo celtņu zīmējumi tika papildināti ar „idealizētām shēmām
un lokāli adaptētiem stereotipiem”7, kas reālo pili vai kādu citu būvi vai shēmu pārveidoja visai tālu stāvošu no īstenības. Tātad,
izmantojot vēstures avotus, ir jāņem vērā tā
laikmeta, kurā shēmas vai zīmējumi veidoti,
pieņemtie nosacījumi, šifrējumi un mākslinieciskais stils. Šos Helmsa abstraktā vidē izvietotos piļu un cietokšņu attēlus tiražējot jau
ar 19. gs. jaunajām attēlu iespiešanas tehnikām, tika piezīmēta klāt apkārtējā ainava, lai
radītu reālās situācijas iespaidu, kas nekritiskam šo materiālu izmantotājam var kļūt par
pamatu aplamu secinājumu izdarīšanai. Taču
šo materiālu pētīšanas nozīmīgums, ievērojot iepriekšējo laikmetu notikumu fiksēšanas
īpatnības, ir nepārvērtējams.
Informatīvs, bagātīgi ilustrēts ar arhīvu
u.c. avotu kartogrāfisko materiālu, dabā saglabājušos un cilvēku atmiņās saglabāto ir
I. M. Janelis pētījums “Par latviešu ciemu
laikā un ainavā”. Autore apraksta, kā bijušas
izvietotas latviešu zemnieku sētas Kurzemē,
Zemgalē un Vidzemē, kas nereti atradušās
puduros pa divām, trim un arī vairāk, atrodoties 100 līdz 800 m attālumā cita no citas,
un to saimniecību zemēm nereti saskaroties
ar sakņu un augļu dārziem. Nenodefinējot, ko
saprast ar vārdu “ciems”, autore zināmā mērā
samulsina lasītāju, it sevišķi raksta sākumā
pārmetot pārspīlēto latviešu individuālisma
uzsvēršanu, ko neapstiprinot tautasdziesmās
lasāmais par latviešu dzīvošanu ciemos.8
Tas gan nav spēcīgākais arguments, ja nav
definējuma, kas ir latviešu ciems. “Latviešu
valodas vārdnīcā” (1987) ciemam ir vairākas nozīmes, tajā skaitā “neliela viensētu
grupa”9, kas raksturīgs latviešu ciemam. Arī
K. Karulis etimoloģijas vārdnīcā “ciemam”
min daudzas nozīmes, arī “nometne, mītne”10. Tālākajā tekstā autore arī apraksta ciemus kā “patstāvīgu viensētu puduri”11. Šāds
viensētu izvietojums nelielos puduros gan ne-

liecina par lielu šo saimnieku komunikabilitāti un saticīgi kopā veiktajiem darbiem. Drīzāk
gan latviešu zemnieka viensēta, vai tā bija
tālu no citām, vai vairāku saimniecību grupā,
raksturojās ar izteikti individuālu saimniekošanu un raksturīgo latviešu individuālismu.
Taču šī raksta pamattemats — latviešu zemnieka sētas lauku ainavā ar atsevišķu koku
un dzīvžogu stādījumiem un birztaliņām pie
tām, kam ir bijusi gan praktiska nozīme, gan
estētiska vajadzība, savrupmāju pudurī vai
atsevišķā lauku sētā harmoniski iekļāvās Latvijas kopējā kultūrainavā.
Nepārvērtējami nozīmīgi 19. gs. beigu
un 20. gs. sākuma Latvijas kultūrainavas izpētei ir rūpīgi un sistemātiski veiktie Oskara
Emila Šmita fotouzņēmumi, kuru vākumu
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā
analizējusi G. Baumane.
Tāpat nozīmīgs ir O. Fišmanes pētījums
par latviešu materiālās kultūras materiāliem,
zīmējumiem un fotogrāfijām, kurās fiksētas
Latvijas ainavas, kas glabājas Sanktpēterburgā, Krievijas etnogrāfijas muzeja fondos.
Rakstu krājumā ievietotie raksti tātad ir
par kultūrainavu, t.i., cilvēka darbības rezultātā veidojušos vidi, pamatā ņemot lauku
ainavu. Atsevišķos rakstos pieminēta stihisko
dabas katastrofu ietekme uz kultūrainavu,
galvenokārt gan uzsverot stihisko postījumu
likvidēšanas zemo organizācijas līmeni, kas
kultūrainavai nodarīja lielāku ļaunumu par
pašiem stihiskajiem postījumiem.
Vēsturiskajā skatījumā aptverts kultūrainavas veidošanās laiks no pirmo ienācēju pēc
Ledus laikmeta Latvijas teritorijā ietekmes
līdz mūsdienām, konstatējot, ka saimniekošanas formas un dabas resursu izmantošana
ir bijis būtiskākais, kas ietekmējis kultūrainavu, sākot no pirmajām apmetnēm upju un
ezeru krastos, pirmskristietības koka pilīm un
ap tām izvietotajām apmetnēm, ar muižas
zemēm un muižas ēkām, zemnieku saimniecībām un apstrādātajiem laukiem, agrāro
reformu Latvijas Pirmās republikas laikā,
kolhozu brutālo — tikai uz maksimāli lēto
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ražošanu orientēto — saimniekošanu, līdz
mūsdienām, kad atkal mēģinām racionālo ražošanu saskaņot ar kultūrainavas veidošanu.
Rakstos galvenā uzmanība veltīta tam, kā
cilvēks vērtē harmonijas un skaistuma ietekmi uz dabu, saimnieciskās un arī estētiskās
izpratnes veidošanu. Maz runāts par to, cik
liela nozīme ir kultūrainavai, veidojot ētisko
izpratni un it īpaši saudzīgu attieksmi pret
dabu.
Maz runāts par kultūrainavas veidošanās
negatīvo ietekmi uz dabu. Vienīgais piemērs
ir tas, ka nepareiza mežaudžu veidošana lielā
mērā sekmējusi postījumus 1967. un 1969.
gada vētrās. Netiek pieminēts, ka cilvēka darbība negatīvi ietekmējusi Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes izskalošanu, ezeru aizaugšanu, augu un dzīvnieku sugu izmiršanu u.c.
Pārdomas. Kultūrainavas veidošanās un
pastāvēšana, ar retiem izņēmumiem, izraisa
izmaiņas dabas norisēs un izjauc līdzsvaru tajās. Lai cik mums pievilcīga liekas kultūrainava, kas bija izveidojusies 18., 19. un 20. gs.
sākumā, tās veidošanās, apsaimniekošana
un izmantošana izraisīja ne vienas vien lielo
dzīvnieku sugas izmiršanu (sumbri, tauri, tarpāni, mežacūkas, bebri, āmrijas, kokvardes
u.c.). Par to, cik un kādas mazāk pamanāmas sugas zudušas, mums nav priekšstata.
Dabisko teritoriju aizņemšana ar laukiem,
ceļiem, būvēm, izrakteņu iegūšanas vietām
iznīcina vai sadrumstalo sugas, samazina to
daudzveidību, padarot nestabilu ekosistēmu.
Globālā mērogā šie procesi, it īpaši strauji
pieaugot cilvēku skaitam, patēriņa līmenim
un dabas resursu izmantošanas apjomiem, ir
daudz lielāki nekā Latvijā. Attīstoties lielražošanai, pilsētām, ceļiem, moderno tehnoloģiju
ieviešanai, aizvien mazāk paliek teritoriju,
kurās ir saglabāts dabas līdzsvars un kuras
šo līdzsvaru spētu atjaunot, ja cilvēks tās
pārtrauktu izmantot un apdzīvot. Ģeogrāfs
G. Eberhards sniedz informāciju par to, cik
lielā mērā jau cilvēks ir ietekmējis dabu: “Neapdzīvotas vai maz pārveidotas ekosistēmas
(ietver tundru, augstkalnājus, tuksnešus,
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ledājus) ar iedzīvotāju blīvumu no 1 līdz 10
cilvēkiem uz vienu km2 aizņem vairāk par
pusi (51,9% vai 90 milj. km2) no sauszemes
platības. Tās ir cilvēka dzīvei un saimnieciskajai darbībai maz noderīgas teritorijas ar
ekstremāliem dabas apstākļiem. Daļēji pārveidotas ekosistēmas (lauksaimniecības vajadzībām apgūtas teritorijas) ar sekundāru veģetāciju, kur, pārtraucot vai krasi samazinot
zemju izmantošanu, dabiskās ekosistēmas
(vai tām līdzīgas) spēj pašas atjaunoties. Šīs
ekosistēmas aizņem 24,24% (41 milj. km2).
Domājams, ka arī Latvijas teritorija atbilst
daļēji pārveidotām ekosistēmām. 23,9%
(40 milj. km2) no sauszemes kopplatības dominē cilvēku veidotas ainavas (urbanizētie
rajoni ar pilsētām un pilsētu aglomerācijām,
rūpnīcu rajoniem, vienlaidus lauksaimniecības zemju rajoni), t.s. antropogēnās ainavas,
kuru robežās praktiski nav iespējama kādreiz
bijušo dabisko ekosistēmu atjaunošanās.”12
Tātad gandrīz ceturtdaļa Zemeslodes sauszemes jau neatgriezeniski pārveidota un vēl
otra ceturtdaļa ir daļēji pārveidota, t.i., puse
no Zemeslodes sauszemes, un kultūrainava
kļūst aizvien urbanizētāka.
Kultūrainavu veidošanā spilgti izpaužas
cilvēka antropocentriskā attieksme pret dabu,
vidi. Viss, kas ir dabā, tas ir viņa, tātad ar to
var rīkoties pēc saviem ieskatiem, lai gūtu sev
maksimālo labumu. Ainavu veidojot, cilvēks
nerēķinās ar to, kā viņa darbība ietekmēs
citas dzīvās būtnes, to iespēju izdzīvot un
vispār saglabāt līdzsvaru dabā. Kādas sugas
izzušana no atsevišķas teritorijas vai pat izmiršana būtu tas mazākais ļaunums, ja ar
to viss beigtos. Taču izjauktais līdzsvars izraisa lavīnveida izmaiņas, un to dēļ iet bojā
vēl daudzas citas sugas, kas mums ir bijušas
noderīgas, savukārt savairojas mums nevajadzīgās vai pat kaitīgās (kaitēkļi, slimību izraisītāji vai pārnēsātāji utt.). Rezultātā ne jau
kāda abstrakta žēlsirdība pret citām dzīvajām
būtnēm vai altruisms liek cilvēkam izturēties
saudzīgi pret dzīvo dabu, bet gan nepieciešamība saglabāt savai eksistencei piemērotu
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dzīves vidi. Vajadzētu atcerēties, ka cilvēks
nav dabai pāri stāvošs, bet gan ir dabas sastāvdaļa un pakļauts tās likumiem.
Līdz nesenai pagātnei un daudzviet arī vēl
šobrīd lauku kultūrainavas etalons bija un ir
perfekti sakārtota vide ar iztaisnotām upītēm,
bez viena koka vai krūma, izpļautām ceļmalām un grāvmalēm, nonivelētiem laukiem —
tāda vide, kura visracionālāk un ekonomiskāk
apstrādājama, dodot vislielāko peļņu. Taču
mēs redzam (piem., Dānijā), ka kultūrainavas skaistuma etalons pamazām mainās.
Skaisti sakoptās Dānijas ainavā parādās nezālēm aizauguši grāvji un ceļmalas, upītes
sāk mest līkumus un ap tām aug atsevišķi
koki un krūmi. Minētās izmaiņas neliecina
par dāņu kārtības mīlestības mazināšanos,
bet gan par vēlmi ainavā redzēt ko dabisku,
kaut vai krūmu zaros lēkājam kādu putnu vai
lidināmies taurenīti. Šīs tendences arī norāda
virzienu, kādā vajadzētu notikt ainavu plānošanai un pārvaldībai. Nākotnes ainavā vajadzētu harmoniski saplūst cilvēka darbības
radītajam ar dabisko ainavu, tajā saskatot
estētisko un pievilcīgo. Eiropas ainavas konvencijā ir rakstīts: “ .. apzinoties, ka ainavām
ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā lomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka
to aizsardzība, pārvaldība un plānošana var
radīt jaunas darba vietas.”13 Tas arī satuvinātu ainavas veidošanu un dabas aizsardzību.
Eiropas konvencijā teikts: “ .. “ainavu parvaldība” no ilgtspējīgas attīstības perspektīvas
nozīmē darbības, lai nodrošinātu regulāru ainavas kopšanu ar mērķi virzīt un harmonizēt
pārmaiņas, kuras rada sociālie, ekonomiskie
un vides procesi.”14
Aizsargājamās ainavas. Šobrīd jau blakus
aizsargājamiem nacionālajiem parkiem, liegumiem u.c. ir arī aizsargājamie ainavu apvidi, kas izveidoti saskaņā ar MK noteikumiem
Nr. 69 (23.02.1999.) “Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem” (ar grozījumiem
līdz 25.06.2009.).15 Aizsargājamo ainavu
apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu

vai daudzveidīgu ainavu un īpašu skaistumu.
To mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai
raksturīgo kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai
un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu
un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu
pielietošanu. Latvijā ir noteikti deviņi aizsargājamo ainavu apvidi. Lai arī dabas ainavu
aizsardzības uzdevumos ir vides aizsardzības
motīvi, tomēr tie ne vienmēr darbojas vienā
virzienā un nereti traucē cits cita darbību.
Turpmākajā attīstībā, piem., aizsargājamo
ainavu apvidiem vajadzētu saplūst ar citu
aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālajiem parkiem, liegumiem u.c.). Kultūrainavas plānošanā, ja tā arī nebūs iekļauta aizsargājamo ainavu kategorijā, dabas aizsardzībai
jākļūst par neatņemamu sastāvdaļu, nevis
traucēkli, ar kuru jāsamierinās. Kultūrainavas
veidošanā ir jābūt iekļautai vides ilgtspējības
idejai.
Kas sagaidāms nākotnē? Mēs Latvijā vēl
dzīvojam idilliskā kultūrainavā, kurā pamazām izzūd okupācijas ienestās destruktīvās
nobīdes. Mūsu estētiskajiem stereotipiem par
labu kultūrainavu varbūt nedaudz traucē krūmiem aizaugušie kādreiz apstrādātie lauki un
pļavas, bebru aizsprostoto upju un strautiņu
appludinātās pļavas un mežu nogabali. Bet
par to vajadzētu priecāties. Mūsu daba vēl
spēj atjaunoties, mēs varam baudīt ne tikai
kultūrainavu, bet arī savvaļas ainavu. Taču
globalizācijas procesi, cilvēku skaita pieaugums, daudzu teritoriju pārliekās ekspluatācijas rezultātā zaudētā spēja nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku un ūdeni, klimata izmaiņas
atdzīs cilvēkus arī uz mūsu mazapdzīvoto zemīti. Arī lauksaimnieciskā lielražošana ienes
un ienesīs Latvijas kultūrainavā neierastas
iezīmes, tāpat kā nekritiski no citām zemēm
ienestais vai pašu fantāzijas radītais netipiskais apdraud mūsu ierasto kultūrainavu. Ļoti
nevēlama ir galveno Latvijas resursu — lauku
un mežu masveida pārdošana ārzemniekiem,
lai tiktu pie ātras peļņas. Un tomēr jāatgriežas pie atziņas, ka mūsu tradicionālā lauku
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kultūrainava ar nelielajām saimniecībām ir
tā, kas nodrošinājusi vides ilgtspējību un arī
Latvijas iedzīvotāju atražošanu, jo ir vistuvākā latviešu mentalitātei un estētiskajai izjūtai. I. Lancmanis raksta: “Var apgalvot, ka
Latvijas ainaviskā harmonija bija objektīvs
jēdziens un nepastāv tikai kā nacionālpatriotiski iekrāsota jūsma.”16
Ļoti noderīga un labā līmenī noformēta
grāmata. Var izteikt tikai vēlējumu, lai tai
būtu turpinājums.
Jēkabs Raipulis,
Dr. biol.

Avoti
1

2
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Melluma A. Latvijas ainava: pārdomas par
vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures
avoti un Latvijas ainava. Rīga: LZA Vēstis,
2011. 14. lpp.
Turpat, 25. lpp.
Turpat, 17. lpp.		
Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un
Latvijas ainava. Rīga: LZA Vēstis, 2011.
291. lpp.
Seile A. Zemes reforma — jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūrvēstures avoti un
Latvijas ainava. Rīga: LZA Vēstis, 2011.
45. lpp.
Stūre I., Gustiņa L. Lielās vētras un meži
20. gadsimta 60. gados Latvijā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: LZA
Vēstis, 2011. 155. lpp.
Taimiņa A. Helmsa hronika: oriģināls, noraksti, attēlu pārceļojumi un pārveidojumi.

Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava.
Rīga: LZA Vēstis, 2011. 254. lpp.
8
Janelis I. M. Par latviešu ciemu laikā un
ainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: LZA Vēstis, 2011. 108. lpp.
9
Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots,
1987. 153. lpp.
10
Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca I.
Rīga: Avots, 1992. 171. lpp.
11
Janelis I. M. Par latviešu ciemu laikā un
ainavā. 125. lpp.
12
Eberhards G. Ievads vides zinātnē. Rīga,
1999. 9. lpp.
13
	Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem (ar grozījumiem līdz 25.06.2009.).
14
Eiropas ainavu konvencija. Latvijas Vēstnesis. 18.04.2007. N 63(3639).
15
Turpat.
16
Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un
Latvijas ainava. Rīga: LZA Vēstis, 2011.
193.–194. lpp.

Grāmatā pamanītās kļūdas

185. lpp. 3. rindkopā no apakšas vajag
“adaptējies”; 188. lpp. 2. rindkopā no apakšas “miežu putekšņa grauds”, labāk “puteksnis”; tajā pat rindkopā “kas arī pieskaitāms
Cereli tipam”, tādas sistemātiskas vienības
nav, acīmredzot, tas nav latīņu, bet angļu
vārds cereal — labības augi; 255. lpp. 4.
rindiņā no augšas izlaists vārds “.. mācītājam tad bija tikai nedaudz ... par 22 gadiem”;
296. lpp. parakstā pie 4. att. iekavās jāliek
vārdi: Osterburgas pils Veidā, Vācija; 380.
lpp. pēdējā vārdā nepareizs pirmais burts.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
PREZIDIJA ILGGADĒJAIS
GALVENAIS ZINĀTNISKAIS SEKRETĀRS AKADĒMIĶIS

Vilis Samsons
03.12.1920. — 17.09.2011.

Pagājušā gada 17. septembrī 91. dzīves
gadā mūžībā aizgāja Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija ilggadējais (1960–1992) galvenais zinātniskais sekretārs akadēmiķis Vilis
Samsons. No 1975. līdz 1992. g. viņš bija arī
“LZA Vēstu” Redakcijas padomes vadītājs (vai
galvenais redaktors 1975.–77. g.). Savulaik
viņš bija pazīstams arī kā padomju valsts un
sabiedriskais darbinieks. V. Samsons ir nozīmīga un daudzšķautņaina personība Latvijas
20. gs. otras puses vēsturē, kurš turklāt pats
arī bija padomju vēsturnieks un politologs.
V. Samsons dzimis 1920. g. 3. decembrī lauku drēbnieka ģimenē Liepnas pagastā, absolvējis Rēzeknes Skolotāju institūtu
1940. g. Viņš nesis sarkanbaltsarkano karogu Latgales Māras pieminekļa atklāšanas
svinībās, bet jau gadu vēlāk (lielā mērā
sava tēvabrāļa komunista Augusta Samso-

na ietekmē) pieslējies padomju režīmam,
1940./41. g strādājis par skolotāju un skolu
inspektoru Ludzas apriņķī.
1941.–1945. g. viņš piedalījās Otrā
pasaules karā, cīnījies pret nacistiem PSRS
pusē. 1941.–1942. g. Sarkanās armijas
201. latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā
piedalījās kaujās pie Maskavas un Staraja
Rusas, 1942.–1944. g. V. Samsons vadīja
sarkano partizānu kustību Latvijas teritorijā,
par ko saņēmis Padomju Savienības Varoņa nosaukumu (1945). Pēc kara V. Samsons līdzdarbojās Otrā pasaules kara Starptautiskās pretošanās kustības federācijā
(Fédération Internationale des Résistants),
1969.–1973. g. bija federācijas ģenerālpadomē. Viņš bija konsekvents antifašists, uzskatīja sevi par Latvijas patriotu. Šī V. Samsona šķautne labi parādīta Jura Podnieka filmā
“Komandieris” (1984).
Pēc mācībām (1945–1949) Augstākajā partijas skolā un Sabiedrisko zinātņu
akadēmijā Maskavā un zinātņu kandidāta
disertācijas aizstāvēšanas filozofijā, V. Samsons bija Latvijas PSR izglītības ministrs
(1950 –1960). Viņš bija mērens nacionālkomunists Hruščova “atkušņa” laikā, iespēju robežās vērsās pret rusifikāciju skolās, veicinot
latviešu skolu saglabāšanu (protams, padomju garā), panākot Latvijas PSR vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta mācīšanu skolās
(ko viņam nevarēja piedot A. Pelše), iedibinot
skolēnu dziesmu svētkus.
Pēc varas pārņemšanas LKP Centrālkomitejā, A. Pelše atstādināja V. Samsonu no
ministra amata un toreizējās varas augstākajiem ešeloniem un pārcēla uz Latvijas PSR
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Zinātņu akadēmiju. Akadēmijai toreiz tas bija
ieguvums.
V. Samsons strādāja par ZA Prezidija galveno zinātnisko sekretāru (līdz 1968. g. —
sekretāra v.i.) 32 gadus (1960–1992), cita
starpā, cenšoties saglabāt Zinātņu akadēmijā
dzīvā apritē latviešu valodu. Viņa kompetencē bija ZA pētījumu koordinēšana ar PSRS
ZA, ZA darba plānu un atskaišu sagatavošana, izdevniecības “Zinātne” un žurnāla “LPSR
ZA Vēstis” aprūpe, Izdevējdarbības padomes
vadība, starptautisko kontaktu pārraudzība,
arī sakaru veidošana ar trimdas zinātniekiem.
V. Samsons sekmēja labas zinātniskas un populārzinātniskas literatūras izdošanu Latvijā.
Vienlaikus V. Samsons rakstīja darbus par
sarkano partizānu kustības vēsturi 1919. g.
un 1945. g., piemēram, “Kurzemes katlā.
Partizāņu un frontes izlūku cīņas. 1944.–
1945.” (Rīga, 1969. 426 lpp.), “Deviņpadsmitais — sarkano partizāņu gads” (Rīga,
1970. 587 lpp.) u.c., piedalījās lielā izdevuma “Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā
(1941.–1945.)” (Rīga, 1966) veidošanā.
Šos izdevumus var vērtēt dažādi, arī kritiski.
Vēsturiski nepieņemami un tendenciozi ir bijuši vairāki V. Samsona uzstādījumi Latvijas
sabiedriski filozofiskās domas vēsturē, īpaši
polemiskā vēršanās pret latviešu nacionālisma ideologiem grāmatā “Naida un melu
slīkšņā. Ieskats ekstrēmā latviešu nacionālisma uzskatu evolūcijā” (Rīga: Zinātne, 1983.
239 lpp.).
1967.–1970. g. V. Samsona vadībā tika
izdota trīssējumu “Latvijas PSR Mazā enciklopēdija”, kura bija zinātniski un redakcionāli
rūpīgi izstrādāta, kas toreizējās cenzūras visvarenības apstākļos tomēr deva pietiekami
objektīvu informāciju, un sabiedrībā tai ir
ievērojama atzinība pat līdz mūsdienām, un
to sauc par “Samsona enciklopēdiju”.
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Īpaši atzīmējams J. Raiņa Kopoto rakstu akadēmiskais izdevums 30 sējumos
(1977–1986), kura galvenais redaktors bija
V. Samsons un kas ļāva iepazīties ar Raiņa
mantojumu gandrīz pilnībā.
Astoņdesmitajos gados V. Samsons iestājās arī par latviešu pirmskara (20.–30. gadu)
kultūras un literatūras mantojuma atgriešanu
sabiedriskajā apritē. 1976. g. tika nodibināta
Literatūras un mākslas mantojuma pētīšanas
un izdošanas kompleksā padome V. Samsona
vadībā un sāka iznākt sērija “Romāns — pagātnes liecinieks” ar vēsturnieku un literatūrzinātnieku ievadrakstiem un komentāriem.
Tas ļāva latviešu sabiedrībai saņemt daudzu
agrāk noklusētu latviešu rakstnieku grāmatas
un monogrāfijas par latviešu rakstniecības,
teātra un mākslas darbiniekiem.
Trešās atmodas gados, izjūtot laikmeta
pārmaiņas, kā Latvijas PSR Augstākās padomes deputāts (līdz 1990) V. Samsons atbalstīja nacionālās simbolikas atjaunošanu,
balsoja par valsts valodas likumu. Viņš bija
Latvijas Zinātņu akadēmijas reformu veicinātāju pusē (1989–1992).
Pēc aiziešanas pensijā V. Samsons kārtoja
savu personisko arhīvu, rakstīja atmiņas un
pārdomas. Tiekoties ar V. Samsonu viņa 90
gadu jubilejas reizē Siguldā, kur viņš mita pēc
sievas nāves, varam apliecināt, ka akadēmiķis bija saglabājis skaidru, asu prātu, lielisku
atmiņu un humora izjūtu, savdabīgu orientāciju sarežģīto laikmetu izvērtējumos.
Viļa Samsona darbību nākotnē no laika
distances vēl rezumēs un vērtēs Latvijas vēstures rakstītāji, bet tie, kas aizgājēju pazinuši
dažādos viņa mūža posmos, saglabās paliekamā atmiņā šo darbīgo, daudzšķautņaino
personību.
Jānis Stradiņš
Jānis Kristapsons
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA LOCEKLIS

JĀNIS DŪMIŅŠ

30.03.1922.–15.10.2011.

Aizsaulē aizgājis Diriģents — pedagogs,
ilggadējs J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas — Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors.
Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents: sākot ar desmitajiem (1955) līdz divdesmit otrajiem (1998) Dziesmu svētkiem.
Virsdiriģents ne tikai Ogres (ar 1946), bet vairākos citos Latvijas rajonu un novadu svētkos,
Skolu jaunatnes dziesmu svētkos, Goda virsdiriģents Rīgas 800 gadu (2001) un divdesmit
trešajos (2003), tāpat arī divdesmit ceturtajos
(2008) Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.
Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas loceklis. Teodora Reitera fonda Goda biedrs. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1996). Latvijas
Zinātņu akadēmijas Goda loceklis (no 1997).
Žestā vīrišķīgi vērienīgs un savā muzikalitātē vienmēr dziļi aizrautīgs — tāds koncertpubliku priecēja latviešu profesionālo kordiriģentu pirmo pēckara gadu jaunās paaudzes
spīdeklis: staltais, melnmatainais skaistulis
Jānis Dūmiņš. Ne tikai Rīgā un citās pilsētās,
bet arī tālu aiz Latvijas robežām — Austrijā,
Azerbaidžanā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā,

Gruzijā, Igaunijā, Krievijā, Lietuvā, Moldāvijā, Polijā, Slovākijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā
— Maestro cēlis ļaužu priekšā (un vēl arvien
apbrīnojamā temperamentā savas 85. dzimšanas dienas koncertā spējis celt!) priekšnesuma suverenitātes spozmē ne tikai latvju
kora mākslas daili, bet garajā radošajā mūžā
uzkrātās arī pasaules skaņu mākslas vērtības.
Muzikālo vecāku, Rīgas Pāvila baznīcas koristu — tēva, Latvijas Sarkanā Krusta
slimnīcas sanitāra, baldonieša Jāņa Dūmiņa
(1889–1976) un mātes, skultietes Monikas
Dūmiņas (dzim. Jirgenas, 1899–1951), rosināts, Jānis jau deviņu gadu vecumā apgūst
vijoļspēli pie Grīziņkalna mūzikas skolotāja
Kārļa Reinfelda (tas nekas, ka nav slavens,
toties ir lēts! — par dēla pirmo muzikālo audzinātāju reiz izteicies tēvs...). Absolvējis Rīgas K. Barona pamatskolu (1936) un Raiņa
vidusskolu (1941), Jānis Dūmiņš paralēli mācās mūziku Vīgnera Fonoloģijas institūtā (arī
turpinot vijoļspēli jau “augstākā privātstundu
pakāpē” — pazīstamā brīvmākslinieka, Latvijas konservatorijas absolventa Kārļa Vestena
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klasē). Obligātā klavierspēle nedaudz vēlāk
tiek apgūta Rīgas Tautas konservatorijas pedagoga — pianista, komponista, rakstnieka, konservatorijas absolventa brīvmākslinieka Knuta
Lesiņa klasē. Starp citu, tur pirmos soļus profesionālā klavierspēlē sper arī topošā vijolnieka
mīļotā māšele Monīte — vēlākā Latvijas Valsts
konservatorijas prof. Valērija Zosta apdāvinātā
audzēkne — pianiste un koncertmeistare Monika Saulīte-Grīva (1927–1973), kurai, tāpat
kā vecākiem, ir ārkārtīgi nozīmīga loma brāļa
muzikālo gaitu morālajā atbalstā.
Jau mācoties Fonoloģijas institūtā, Jānis
uzdrošinās uzņemties kordiriģenta pienākumus, sajūsmībā līdzdarbojoties devīto Vispārējo dziesmu svētku (1938) sagatavošanā kā
Baldones amatieru jauktā kora sešpadsmitgadīgs (!) vadītājs... Ar baldoniešiem jauneklis
strādā 1936.–1944. g., bet 1940.–1945. g.
viņš ir mūzikas skolotājs — dubultkvarteta un
kora diriģents Rīgas Raiņa vidusskolā. Intereses astronomijā jauno mūziķi uz pāris gadiem
ievilina LU studentu rindās, un kara laikā viņš
studē Matemātikas fakultātē. Tomēr mūzikas
aicinājums paliek nemainīgs — pirmajā vietā.
Tāpēc jau arī Jānis cītīgi turpina vijoļspēli Rīgas Tautas konservatorijā — pie Latvijas konservatorijas apdāvinātā absolventa, toreiz jau
pazīstamā docenta Jāņa Kalēja. Pēc gada talantīgais mūziķis ir pietiekami sagatavojies, lai
1942. g. pavasarī nokārtotu iestājeksāmenus
docenta speciālajā klasē Vītoliskajā Latvijas
konservatorijā. Pedagogs 1944. g. rudenī no
Latvijas aizbrauc, un jauniņais vijoļspēlmanis
nokļūst konservatorijas docenta — daudzpieredzējušā orķestru un kameransambļu mūziķa
Aleksandra Arnīša speciālajā klasē, vienlaicīgi
arī pats, kopā ar pedagogu, spēlēdams Latvijas Nacionālās operas simfoniskā orķestra
pirmo vijolnieku grupā. Bet kreisās rokas pēkšņā slimība — vingrinājumu pārpūles izraisīta,
piespiež mainīt profesiju. Ne jau bez sirdssāpēm Jānis pāriet uz konservatorijā pēckara
gadā nodibināto kordiriģentu nodaļu, kopā ar
vēl pieciem kora mākslas interesentiem neatlaidīgā studiju procesā izaugdams par pirmo
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šīs nodaļas absolventu — 1949. g. pavasarī
ar uzslavu viņš beidz lieliskā pedagoga Pētera
Rības speciālo kordiriģēšanas klasi.
Desmito Vispārējo latviešu dziesmu svētku
(1948) gatavošanās posmā apdāvināto jaunekli, vēl studentu, ieceļ par Ogres apriņķa
virsdiriģentu (vēlāk, 1960. g., viņš ir Tukuma, 1970.–1973. g. Ludzas rajona, bet no
1965. g. līdz pat šī gadsimta sākumam — Talsu rajona virsdiriģents).
Pusgadu pirms augstākās muzikālās izglītības diploma iegūšanas Jānis Dūmiņš tiek
nozīmēts arī par Latvijas PSR Valsts filharmonijas (vēlākā Valsts akadēmiskā kora “Latvija”) māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu, šajā prestižajā postenī viņš strādā līdz
1960. g. Atbildīgos pienākumus Rīgā Jānis Dūmiņš spoži apvieno ar papildināšanos
N. Rimska-Korsakova Ļeņingradas Valsts
konservatorijas kordiriģēšanas aspirantūrā
1951.–1954. g. pasaulslavenā kora mākslas
profesora Georgija Dmitrevska speciālajā klasē.
Straujie un lieliskie mākslinieciskie panākumi diriģenta darbībā nodrošina 1955. g.
iekļūšanu mūsu kordiriģentu toreizējā elitē —
divpadsmito Vispārējo latviešu dziesmu svētku
virsdiriģenta godā. Blakus jau krietnu autoritāti nostiprinājušajiem Teodoram Kalniņam,
Jēkabam Mediņam, Haraldam Mednim un Jānim Ozoliņam arī trīsdesmittrīsgadīgais Jānis
Dūmiņš — šajā saimē pats jaunākais — kopā
ar Edgaru Tonu ir šo svētku kopkora vadības
debitants. Tiesa, virsdiriģenta ugunskristības
jauneklis pieredzējis jau 1948. g. 10. un 11.
jūlijā, kad viņa rokās ir apmēram divtūkstoš
dalībnieku lielais Ogres rajona kopkoris un
kad, prasmīgi sadarbojoties ar vietējiem diriģentiem, Jānim Dūmiņam nākas atbildēt par
visu desmito dziesmu svētku apjomīgās programmas gatavību klausītāju pārpilnajā Ogres
dziesmu svētku laukumā.
Taču 1955. g. 21. un 22. jūlija koncertos jaunatklātajā Mežaparka Lielajā estrādē
satraukums izrādās neiedomājami spēcīgs,
atbildības nasta mokoši smaga... Varbūt tas tikai mums — aculieciniekiem — Jāņa Dūmiņa
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talanta cienītājiem un apjūsmotājiem (tēvam,
māsai Monikai, viņas vīram Ojāram Saulītim
un viņu mazajai meitiņai Maijai, skatītāju solu
rindās sēžot) tā izliekas lielo svētku koncerta
pirmajā dienā. Veiksmīgi sniedzis viņam uzticēto svinību ievadījumu — Pētera Barisona un
Arvīda Skalbes “Dziesmai šodien liela diena”
pirmo reizi mūžā tik grandiozā brīvdabas atskaņotāju sastāvā, savos vīrišķīgā žesta grožos
pārliecinoši savaldījis krievu mūzikas klasiķa
Mihaila Gļinkas populārās “Slavas” kora un orķestra varenās skaņas, Jānis Dūmiņš nākamajā vakarā, abas partitūras atkārtojot, draugu
un tuvinieku (arī daudzo Grīziņkalna paziņu)
acīm izskatās braši drošs. Gudri zinošs. Lepni pašpārliecināts... Nevienam nav šaubu, ka
jauniņā virsdiriģenta atbildīgā debija to laiku
mācību vērtējuma sistēmā ir spoži veikta uz
pieci ar plusu... Tā arī es pats rakstīju avīzē
“Literatūra un Māksla”. Atzinīgi Mežaparka
Lielās estrādes atklāšanas koncertus, tai skaitā virsdiriģenta Jāņa Dūmiņa uzstāšanos raksturo arī citi preses izdevumi. Un galvenais —
sajūsmināto klausītāju desmiti tūkstoši...
Lasītājam jāzina, ka pēckara gadu Latvijas
PSR dziesmu un deju svētku recenzijās, atšķirībā no pirmskara dziesmu svētku periodikas
atsauksmēm, kritiski iebildumi netika pieļauti. Tiklab žurnālistiem, kā mūzikas speciālistiem publicistiem par visu dzirdēto un redzēto pieklājās izteikties visaugstākajā ditirambu
ekstāzē, turklāt vēl padomiskās ideoloģijas
pamatīgā pārsaldinājumā... Ja, piemēram,
mana neaizmirstamā talantīgā kolēģe Silvija
Stumbre iedomājās dot savu individuāli suverēno skatījumu 20. gs. 60.–70. gadu dziesmu
un deju svētku norisēm (kurās reizēm bija arī
ne mazums kopkora, orķestra un diriģentu darba nepilnību!), tad viņai šāda veida kritiskām
atsauksmēm tiklab “Cīņa” un “Padomju Jaunatne”, kā arī citas tā laika avīzes publikācijas
iespējas atteica... To rakstu, atgādinādams —
dažkārt Latvijas Komponistu savienībā mājas
kārtībā pārrunājām svētku koncertos dzirdētos
priekšnesumus, bet es nevaru atcerēties, ka
starp bieži vien kritiski asiem atsevišķu virs-

diriģentu snieguma novērtējumiem vienmēr
principiāli prasīgā Silvija Stumbre vai viņai
līdzīgi domājoši kolēģi muzikologi nebūtu izcēluši un apjūsmojuši jaunā Jāņa Dūmiņa
stāju. Viņa profesionālo meistarību. Radošā
snieguma pievilcību, vīrišķīgi vērienīgā žesta
suģestējumu...
Gadi ir gājuši, bet šī, it kā pašas Laimes
mātes svētības apveltītā, izskatīgā kora mākslas meistara personība, daudzo latvju muzikālo talantu saimē savu spožumu vēl arvien nav
zaudējusi...
Par ko profesors ar sava mūža devumu pelnījis vēl tiklab pētījumus, kā arī jaunu monogrāfiju un paša uzrakstītajos memuāros saskaitļotus pašaizliedzīgā darba summējumus?
Pirmkārt — par vairāk kā pusgadsimtu ilgo
nepārtraukto, nepagurušo ieguldījumu mūsu
tautas muzikālās kordziedāšanas iemaņu izkopšanā un attīstīšanā. Apzināsim amatierdziedātājus kopš Baldones jaunības laikiem.
Pārskatīsim profesionālo koristu sastāvus Latvijas akadēmisko vienību rindās. Sanāks tūkstoši Dūmiņiešu! Tie ir virsdiriģenta tiešie un
netiešie dziedātmākas bērni.
Otrkārt, pievienosim viņiem profesora speciālās diriģēšanas klases studentus. Ne tikai
konservatorijā, bet vēlāk Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā. Arī bijušajā
Ļeņingradas Valsts konservatorijā, kur aspirantūras pedagoģiskajā praksē bija jaunais
diriģents. Un tad vēl viņa pāris gadu darbības
laikā Tbilisi — Gruzijas Valsts konservatorijā —
latviešu mūziķim atsaucīgajā gruzīnu mūziķu
sabiedrībā. Ne jau velti mūsu mūzikas vēsturē Jānis Dūmiņš ir vienīgais, kam piešķirts
(1958) Gruzijas PSR Nopelniem bagātā
mākslas darbinieka goda nosaukums. Būs vairāki desmiti mums nepazīstamu Dūmiņiešu —
cittautu diriģentu, kuru skaitam japievieno profesora izaudzinātie, viņa skolai joprojām uzticamie, plaši pazīstamie pašmāju mūziķi —
Jevgēnijs Augustinovičs, Kārlis Beinerts, vēl
arī citi...!
Paldies par skaistumu un dziesmu!
Oļģerts Grāvītis
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ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
Oktobris
3. oktobrī LU Latvijas vēstures institūtā
atzīmēja LZA goda doktores arheoloģes Zigrīdas Apalas 75. dzimšanas dienu. Iznācis veltījums jubilārei “Regina in castro Wenda”.
Sastādītājs Andris Caune.
Nobela prēmija medicīnā un fizioloģijā
piešķirta amerikāņu zinātniekam Brūsam
Bjutleram, Luksemburgā dzimušajam Žilam
Hofmanam un kanādietim Ralfam Šteinmanam par cilvēka imūnsistēmas darbības
pētījumiem (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.
2011. 4. okt.).
4. oktobrī akadēmiķim Tālavam Jundzim — 60.
Notika LZA Senāta sēde, kurā zinātniskos ziņojumus nolasīja LZA īsteno locekļu
kandidāti: LZA korespondētājlocekle Edīte
Kaufmane (“Fundamentālie un lietišķie pētījumi augļaugu selekcijā, inovatīvu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrādē”) un
LZA korespondētājloceklis Arvīds Barševskis
(“Ģints Notiophilus skrejvaboļu pasaules faunas revīzija”). Informāciju par 2011. g. LZA
jaunu locekļu vēlēšanām pieteiktajiem kandidātiem sniedza LZA ģenerālsekretārs Valdis
Kampars. Senāts piešķīra Latvijas Zinātņu
vēstures asociācijas goda biedra nosaukumu
Dr.biol. Jurim Briedim par devumu monumentālā četru sējumu izdevuma “Augstākās
tehniskās izglītības vēsture Latvijā” izveidošanā. Pēc Senāta sēdes tika atklāta LZA goda
locekļa Jāņa Streiča gleznu izstāde “Otrā
tūre”.
Nobela balvas medicīnā piešķirta trim
imunologiem un ģenētiķiem: Brūsam Boitleram (ASV), Žilam Hofmanam un Ralfam
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Šteinmanam (Kanāda) par atklājumiem imunoloģijā. Viņu darbs pavēris jaunus ceļus
vēža, infekciju un iekaisumu ārstēšanā (Latvijas Avīze. 2011. 4. okt.).
5. oktobrī Nobela prēmija ķīmijā piešķirta izraēliešu zinātniekam Danielam Šehtmanam par astoņdesmitajos gados atklāto
jauno atomu struktūras formu — kvazikristāliem (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. 2011.
6. okt.; Diena. 2011. 6. okt.).
Notika LZA FTZN sēde. Tajā noklausījās
LZA korespondētājlocekļu kandidātu — RTU
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultātes profesora, Informācijas tehnoloģijas institūta direktora Dr. sc. ing. Jāņa
Grabja, LU Cietvielu fizikas institūta vadošā
pētnieka Dr. phys. Mārtiņa Rutka, Elektronikas un datorzinātņu institūta direktora, vadošā pētnieka Dr. sc. comp. Modra Greitāna
un LU asociētā profesora Dr. chem. Donāta
Erta zinātniskos ziņojumus. Slēgtā balsojumā
FTZN izteica savu atbalstu visiem LZA korespondētājlocekļu kandidātiem.
6. oktobrī LZA goda loceklim Valdim
Rūmniekam — 60.
7. oktobrī nosaukts Nobela prēmijas
laureāts literatūrā — Tomass Transtremers
(Zviedrija), kura dzejoļu krājumu izdevis
“Mansards” . Tulk. J. Kronbergs un G. Godiņš
(Diena. 2011. 7. okt.).
8. oktobrī Nobela prēmija — Miera balva
piešķirta sieviešu tiesību aizstāvēm — Libērijas prezidentei Elenai Sirlīfai, Libērijas miera
cīnītājai Leimahai Gbovijai un Tavakulai Karmanai no Jemenas (Latvijas Avīze. 2011. 8.
okt.; Diena. 2011. 8., 10. okt.).
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10. oktobrī LZA prezidents Juris Ekmanis nosūtīja apsveikuma vēstuli sadarbības
partneriem — Taivanas Nacionālajai zinātnes
padomei saistībā ar Ķīnas Republikas (Taivanas) dibināšanas 100 gadu jubileju.
11. oktobrī Nobela prēmija ekonomikā
piešķirta ASV ekonomistiem Tomasam Sardžentam un Kristoferam Simam par pētījumiem makroekonomikā, kas izmantoti, veidojot ekonomisko politiku dažādās pasaules
valstīs (Diena. 2011. 11. okt.; Latvijas Avīze. 2011. 11. okt.).

ja un direktora Aleksandra Mālmeistera 100.
dzimšanas dienu, LZA notika starptautiska
zinātniska konference — Aleksandra Mālmeistera atceres simpozijs “Nehomogēno
materiālu aktuālās problēmas”. Konferencē
uzstājās LZA prezidents Juris Ekmanis, LZA
akadēmiķi Vitauts Tamužs un Kārlis Rocēns,
LZA kor. loc. Roberts Maksimovs, RTU prof.
Andrejs Krasnikovs, LLU prof. Jānis Brauns,
kā arī zinātnieki no ASV, Krievijas, Baltkrievijas, Zviedrijas un citām valstīm.

20. oktobrī LR Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas labā piešķīris Valsts apbalvojumus, t.sk. arī LZA korespondētājloceklei
Ausmai Cimdiņai un LZA goda loceklim Jāzepam Pīgoznim — Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, akadēmiķim Jānim Krastiņam — Atzinības
Krusta II šķiru (Latvijas Avīze. 2011. 3. nov.;
Latvijas Vēstnesis. 2011. 3. nov.).

24.–27. oktobrī Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress
(Zinātnes Vēstnesis. 2011. 11. apr.; Latvijas Avīze. 2011. 8. jūl.; Zinātnes Vēstnesis.
2011. 11. jūl.; Izglītība un Kultūra. 2011.
14. jūl.; Zinātnes Vēstnesis. 2011. 5. sept.;
Izglītība un Kultūra. 2011.15. sept; Mājas
Viesis. 2011. 16.–29. sept.; Zinātnes Vēstnesis. 2011. 26. sept.; Latvijas Avīze. 2011.
28. sept.; Latvijas Avīze. 2011. 13. okt.; Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. 2011. 18. okt.;
Izglītība un Kultūra. 2011. 20. okt.; Zinātnes Vēstnesis. 2011. 24. okt.; LNT. 2011.
20., 21., 22., 23. okt.; Latvijas Ziņu kanāls.
2011. 24.–27. okt.; LTV. 2011. 24. okt.;
TV3. 2011. 24. okt.; Latvijas Radio I. 2011.
24., 25. okt.; Latvijas Avīze. 2011. 25. okt.;
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. 2011. 25.
okt.; Čas. 2011. 25. okt.; Latvijas Vēstnesis.
2011. 25., 26. okt.; Latvijas Avīze. 2011.
25. okt.; Laiks. 2011. 29. okt.– 4. nov.; Latvijas Vēstnesis. 2011. 1. nov.; Latvijas Avīze.
2011. 2. nov.; Izglītība un Kultūra. 2011.
3. nov.; Diena. 2011. 5. nov.; www. lza.
lv/, www. lu.lv./, www. rtu. lv/; Laiks. 2011.
5.–11. nov.; Brīvā Latvija. 2011. 5.–11.
nov.; Zinātnes Vēstnesis. 2011. 7. nov.; Izglītība un Kultūra. 2011. 10. nov.; Mājas
Viesis. 2011. 11. nov.; Akadēmiskā Dzīve.
48/2011/2012; Enerģija un Pasaule. 2011.
nr. 6 (71), decembris–janvāris).

21. oktobrī, atzīmējot ievērojamā zinātnieka, Polimēru mehānikas institūta dibinātā-

24. oktobrī Latvijā ieradās Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) prezidents

12. oktobrī Lielās medaļas laureāts akadēmiķis Kurts Švarcs, kurš pastāvīgi uzturas
Heidelbergā (Vācija), LZA sēdē nolasīja referātu “Cilvēks — reliģija — zinātne: ieskats
cilvēka evolūcijā un modernajā sabiedrībā”.
13. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē notika starptautisks seminārs (Workshop
“Immunomodulating Human Herpesviruses
and their Role in Human Patologies”).
14. oktobrī RSU prezentēja akadēmiķim
A. Bļugeram veltītu piemiņas krājumu.
15. oktobrī miris izcilais kordiriģents,
Dziesmu svētku Goda virsdiriģents, profesors, LZA goda loceklis Jānis Dūmiņš (dz.
30.03.1922.). Apbedīts Baldones kapos
(Diena. 2011. 18. okt.; Latvijas Avīze.
2011. 18. okt.).
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F. Ungers, lai piedalītos Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā. Kongresa pirmajā dienā notika LZA–EZMA rudens
kopsēde, kurā profesors F. Ungers pasniedza
2011. gada Fēliksa balvas. Lielo Fēliksa balvu saņēma mākslinieks Ilmārs Blumbergs,
mazās Fēliksa balvas: LU Latvijas vēstures
institūta pētnieks Roberts Spirģis un Latvijas
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece Kristiāna Ābele.

Novembris

25. oktobrī profesora Ilmāra Lazovska
balvas pasniegšanas ceremonija Latvijas Universitātē. Balvu saņēma profesors Andrejs
Kalvelis par fundamentālu ieguldījumu medicīnā.

3. novembrī LZA goda doktoram vēsturniekam Leo Dribinam — 80.

25.–26. oktobrī RLB Līgo zālē Apvienotā
Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas
4. kongresa ietvaros notika Krišjāņa Barona
konference 2011 “Tradīcija un robežas”.

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļu kandidātu Dr.
sc. ing. Andras Blumbergas un Dr. sc. ing.
Tāļa Juhnas (vides zinātnes), Dr. biol. Guntas
Spriņģes (bioloģija) un Dr. chem. Māra Turka
(ķīmija) zinātniskos ziņojumus, kā arī informāciju par LZA ārzemju locekļa kandidātu PhD
Olafu Dauguli (ASV). Aizklāti balsojot, nodaļas
locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

26. oktobrī Apvienotā Pasaules latviešu
zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresa ietvaros LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika izstādes “... ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem...
piecu gadsimtu (15.–19. gs.) vēsturiskie
iesējumi no Bibliotheca Rigensis kolekcijas”
atklāšana. Izstādes autore Aija Taimiņa.
28. oktobrī LZA Ķīmijas, bioloģijas un
medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā noklausījās un vērtēja LZA īsteno locekļu kandidātu LZA kor. loc. Arvīda Barševska un LZA
kor. loc. Ērika Kupčes, kā arī korespondētājlocekļu kandidātu medicīnā Dr. med. Daiņa
Krieviņa un Dr. med. Mārča Lejas zinātnisko
un organizatorisko devumu. Aizklāti balsojot,
nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.
28. oktobrī LU Akadēmiskajā bibliotēkā
notika akadēmiskās vienības “Austrums” vēstures grāmatas prezentācija ar lekcijām (sast.
Dr. hist. A. Lerhis, autori — A. Lerhis, A. Dimants, J. Stradiņš u.c.).
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1. novembrī Valsts prezidents Andris
Bērziņš nolēmis atjaunot valsts valodas komisijas darbību. To vadīs LZA korespondētāj
loceklis Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs
(Latvijas Avīze. 2011. 2. nov.).
2. novembrī LZA ārzemju loceklim vēsturniekam Norbertam Angermanim — 75.

4. novembrī LZA īstenajam loceklim fiziķim Jurim Zaķim — 75.

Starptautiska Livonikas konference Rīgā,
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, un
Valta Ernštreita grāmatas “Lībiešu rakstītā
valoda” atvēršana. Uzrunas teica Valsts prezidents Andris Bērziņš, LZA prezidents Juris
Ekmanis un LZA starptautisko sakaru sekretārs Andrejs Siliņš (Diena. 2011. 3. nov.;
Latvijas Avīze. 2011. 8. nov.).
K. Padega izstādes un viņam veltītas
J. Kalnača grāmatas atvēršana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar LZA ārzemju
locekļa A. Padega līdzdalību.
5. novembrī UNESCO ģenerālasambleja
Parīzē 2012./13. g. UNESCO atzīmējamo
notikumu skaitā iekļāva R. Blaumaņa, J. Vītola, P. Valdena 150 gadu jubilejas.

zinātnes dzīve
8. novembrī LZA Senāta sēde. Zinātniskos ziņojumus sniedza LZA īsteno locekļu
kandidāti LZA korespondētājlocekļi Juris Urtāns ( “Pārskats par zinātniskās darbības galvenajiem virzieniem”), Ārija Meikališa (“Kurp
un kā ved kriminālprocess? Taisnīgums kā
rezultāts un kā pamatprasība”) un Jānis Zilgalvis (“Latvijas arhitektūras 18. gs.–20. gs.
sākuma mantojuma izpēte”). Notika LZA jauno locekļu kandidatūru apspriešana. Senāts
piešķīra Atzinības rakstu LZA ārzemju loceklim Andrim Padegam par Pasaules latviešu
zinātnieku kongresu tradīciju iedibināšanu
un izteica pateicību akadēmiķiem Tālavam
Jundzim un Ilgai Jansonei par ieguldīto darbu
trešā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa
organizēšanā.
Pēc Senāta sēdes tika atklāta mākslinieka
Jura Ģērmaņa gleznu izstāde.
Apgāds “Zinātne” un tulkotājs Dr. phil.
Rihards Kūlis aicināja uz I. Kanta grāmatas
“Tīrā prāta kritika” atvēršanu Rīgas Latviešu
biedrībā.
13. novembrī LZA goda doktoram, vēsturniekam un dzejniekam Indulim Ķēniņam — 80.
14. novembrī Maskavā sākas Latvijas un
Krievijas vēsturnieku komisijas sarunas.
15. novembrī LZA goda doktoram mediķim Osvaldam Plēpim — 80.
17. novembrī pasniegtas LR Ministru kabineta balvas — t.sk. akadēmiķim Edvardam
Liepiņam, LZA goda locekļiem Jānim Streičam un Imantam Lancmanim, LZA ārzemju
loceklim Valteram Nollendorfam un LZA goda
doktoram Jānim Rukšānam.
17.–19. novembrī LZA ārlietu sekretārs
A. Siliņš piedalījās 5. Pasaules Zinātnes forumā “Pārmaiņas mūsdienu zinātnē: izaicinājumi un iespējas” (The changing landscape

of science: Challenges and opportunities)
Budapeštā. Forumu organizēja Ungārijas Zinātņu akadēmija, sadarbojoties ar UNESCO,
Starptautisko zinātnisko apvienību padomi
(ICSU), Eiropas akadēmiju zinātnes konsultatīvo padomi (EASAC) un Amerikas Zinātnes
veicināšanas asociāciju (AAAS).
17.–19. novembrī Budapeštā notika
“Pasaules Zinātnes forums 2011”. Tajā piedalījās LZA starptautisko sakaru zinātniskais
sekretārs akadēmiķis Andrejs Siliņš. Kongress izplatīja “Globālās zinātnes jaunās ēras
deklarāciju (paziņojumu)” (Declaration on a
New Era of Global Science).
18. novembrī Valsts prezidents par nopelniem Latvijas labā pasniedza Triju Zvaigžņu
ordeņus, t.sk. LZA korespondētājloceklei profesorei Ausmai Cimdiņai, LZA goda loceklim
Jāzepam Pīgoznim. Atzinības Krustu saņēma
akadēmiķis Jānis Krastiņš.
Rīgas Domē notika Rīgas pilsētas “Gada
rīdzinieks” balvu pasniegšanas ceremonija.
LZA un Rīgas Domes balvu saņēma LZA akadēmiķis Dr.habil.phys. Andris Šternbergs par
cietvielu fizikas attīstīšanu un Rīgas zinātniskās skolas vārda nešanu pasaulē.
19. novembrī saistībā ar LR gadadienu Herclijā, pie Telavivas, notika bij. Rīgas
zinātnieku, kas strādā Izraēlā, tikšanās ar
J. Stradiņu.
20. novembrī LZA korespondētājloceklim
matemātiķim Feliksam Sadirbajevam — 60.
21. novembrī iepazīšanās vizītē LZA ieradās Lietuvas vēstnieks Ričards Degutis (akreditēts 2011. g. 11. okt.). Vēstnieka pieņemšana notika Prezidija sēdes laikā, klātesot
visiem Prezidija locekļiem. Vēstnieks iepazinās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību
un aktualitātēm Lietuvas un Latvijas zinātniskajā sadarbībā, tostarp ar sadarbību Latvijas
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Lietuvas–Taivanas fonda ietvaros. Vēstnieks
informēja par jaunāko Lietuvas augstākās
izglītības un zinātnes jomā, par Lietuvas —
Latvijas divpusējās sadarbības aktualitātēm,
kā arī par Lietuvas valdības atbalstīto “Global
Lithuania” programmu.
23. novembrī notika FTZN sēde diskusija “Large scale computer modeling of advanced materials: Achievements and problems”, kurā piedalījās LZA ārzemju locekļi
Aleksandrs Šļugers (Universitātes koledža
Londonā), Roberts Evarestovs (Sanktpēterburgas Universitāte), LZA korespondētājloceklis Jevgenijs Kotomins (LU CFI) un
Dr.chem. Jurijs Žukovskis (LU CFI). Diskusija
bija ļoti nopietna, jo teorētiskiem pētījumiem
šajā nozarē vēsturiski vislielākā attīstība bijusi Krievijā, Latvijā un Anglijā.
A/s “Latvenergo” telpās notika LZA un
a/s “Latvenergo” 2011. gada balvas ekspertu komisijas sēde. Ekspertu komisija nolēma
piešķirt A. Vītola balvu par izcilu devumu
enerģētikā Fizikālās enerģētikas institūta
Elektrofizikālo procesu Modelēšanas laboratorijas vadītājam, ražošanas firmas “Magnetons” direktoram Dr. habil. sc. ing. Vladislavam Pugačevam par zinātnisko darbu kopu
“Mazu apgriezienu, daudzpolu elektrisko mašīnu optimizācija autonomai energoapgādes
sistēmai (vēja iekārtas, dzelzceļa transports)”
un piešķirt septiņas “Gada balvas 2011” par
panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem.
24. novembrī LZA Rudens pilnsapulce.
Akadēmisko lekciju “Rakstīto avotu senākās
ziņas par baltu tautām” nolasīja LZA Lielās
medaļas laureāts akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs. Notika jaunu LZA locekļu vēlēšanas.
Par LZA akadēmiķiem tika ievēlēti: Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis,
Latvijas Valsts augļkopības institūta direktore
Edīte Kaufmane, LU Cietvielu fizikas institūta
vadošais pētnieks Jevgenijs Kotomins, Agi140

lent Tehnologies (Anglija) vecākais zinātniskais padomnieks Ēriks Kupče, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns, kā
arī vienpadsmit jauni korespondētājlocekļi:
Donāts Erts (fizika), Mārtiņš Rutkis (fizika),
Modris Greitāns (informātika), Andrejs Krasņikovs (mehānika), Gunta Spriņģe (bioloģija),
Māris Turks (ķīmija), Dainis Krieviņš (medicīna), Tālis Juhna (vides zinātnes), Ringolds
Balodis (juridiskās zinātnes), Valdis Muktupāvels (folkloristika), Inga Ciproviča (lauksaimniecības zinātnes). Par LZA ārzemju
locekļiem ievēlēti: Olafs Daugulis (ASV), Eberhards Vinklers (Vācija).
Par LZA goda locekļiem ievēlēti: Aina Nagobads-Ābola, Guntis Gailītis,Tomass Transtremers.
Miris Dziesmu svētku virsdiriģents, LZA
goda loceklis Imants Kokars (dz. 16. 08.
1921.) (Diena. 2011. 25. nov.).
25. novembrī miris LZA goda doktors
Dr. habil. med. Osvalds Plēpis (dz. 15. 11.
1931.) (Diena. 2011. 26. nov.; Latvijas Avīze. 2011. 28. nov.).
27. novembrī miris LZA goda doktors Dr.
chem. Ivars Turovskis (dz. 07.01.1945.) (Zinātnes Vēstnesis. 9. janv.).
28. novembrī LZA sabiedrības cieņas —
Cicerona balva pasniegta Eiropas Savienības
Tiesas tiesnesim Egilam Levitam, nevardarbīgās pretošanās organizatoram Tālavam Jundzim, mācītājam Jurim Rubenim, Anatolijam
Gorbunovam, mecenātiem Tetereviem (Latvijas Vēstnesis. 2011. 29. nov.).
LZA goda doktorei mediķei Veltai Brambergai — 90.
Iepazīšanās vizītē LZA ieradās Austrijas
vēstnieks Latvijā Stefans Pēringers (akreditēts 2011. g. 16. aug.). Vēstnieka pieņemšana notika Prezidija sēdes laikā, klātesot

zinātnes dzīve
visiem Prezidija locekļiem. Vēstnieks iepazinās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību
un aktualitātēm Austrijas un Latvijas zinātniskajā sadarbībā. Pēc vēstnieka ierosmes
tika pārrunātas iespējas, ko vēstniecība varētu sniegt zinātniskās sadarbības un kontaktu
veidošanā un attīstīšanā, piem., nacionālās
identitātes pētniecības jautājumos. Tikšanās
noslēgumā S. Pēringers parakstījās LZA viesu
grāmatā un notika visu Prezidija locekļu un
vēstnieka kopīga fotografēšanās.

Decembris
1. decembrī LZA prezidentam fiziķim Jurim Ekmanim — 70. LZA atvēra grāmatu
“Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis. Biobibliogrāfija” (Rīga: Fizikālās
enerģētikas institūts, 2011. 326 lpp. ) (Latvijas Avīze. 2011. 2. dec.; Zinātnes Vēstnesis. 2011.12. dec.).
LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, atklāta Somijas institūta Igaunijā ceļojošā izstāde “Spalvu mešanas laiks.
Mūsdienu Lapzemes māksla”, kas tapusi sadarbībā ar Lapzemes Mākslinieku biedrību un
Tartu Mākslinieku savienību.
1.–3. decembrī LU aulā notika VIII Dabaszinātņu un tehnoloģijas izglītības organizācijas (IOSTE) starptautiskā konference,
kurā J. Stradiņš referēja par Starptautisko
ķīmijas gadu.
6. decembrī literatūrzinātniekam, teātra
vēsturniekam, akadēmiķim Viktoram Hausmanim — 80. RLB Līgo zālē atvēra grāmatas: Viktors Hausmanis. Veronika Janelsiņa
(Rīga: Zinātne, 2011. 284 lpp.), Viktors
Hausmanis. Bibliogrāfija. 1956–2011.
(Rīga: LU LFMI, 2011. 111 lpp.) (Latvijas
Avīze. 2011. 5. dec.; Zinātnes Vēstnesis.
2011.12. dec.).

LZA goda doktoram, LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītājam
Valdim Lokenbaham — 60.
LZA ārzemju loceklim Mihailam Voronkovam — 90.
75.

LZA ārzemju loceklei Regīnai Žukai —

8. decembrī RLB Baltajā zālē atvēra rakstu krājumu “Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu
romāns “Mērnieku laiki”. LU rektora Mārča
Auziņa un RLB priekšsēdētāja, LZA goda locekļa Gunta Gailīša uzrunas. Piedalījās: Guntars Grasbergs, Jānis Paukštello, deju kolektīvs “Piebaldzēni”, Ķencis un citi diži Slātavas
un Čangalienas pavalstnieki.
13. decembrī LZA īstenajam loceklim
fiziķim Ruvinam Ferberam — 65.
LZA ārzemju loceklim fiziķim Hermanim
Branoveram — 80.
LU mazajā aulā LU FSI aicināja uz Latvijas un ārzemju autoru rakstu un interpretāciju
krājuma “Heidegera Rīgas rudens” atvēršanas svētkiem. Grāmatu sastādījis R. Bičevskis, izdevējs — LU FSI.
LZA Senāta sēde. Senāts noklausījās ziņojumus par Valsts pētījumu programmas enerģētikā izstrādes rezultātiem (akadēmiķis Juris
Ekmanis) un zinātnes attīstības perspektīvām
Eiropā un Latvijā (akadēmiķis Andrejs Siliņš).
Senāts piešķīra Atzinības rakstu LZA arhīva vadītājai Rūtai Skudrai par ilggadīgu un
godprātīgu darbību LZA arhīva kārtošanā un
uzturēšanā.
Pēc Senāta sēdes tika atklāta bērnu grāmatu ilustratores Anitas Paegles darbu izstāde.
Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas
Vēstis” B sērijas “Natural Sciences” redaktorei Antrai Legzdiņai — 50.
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16. decembrī LZA Ķīmijas, bioloģijas
un medicīnas zinātņu nodaļas sēde “Cilmes
šūnas un vīrusu replikācija — gadsimta noslēpums”. Pēc akadēmiķa Paula Pumpēna
ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās
un apsprieda trīs referātus: “Hepatīta vīrusu
replikācijas modelēšana” (LZA kor. loc. Tatjana Kozlovska), “Jauns hepatīta B vīrusa
replikācijas modelis ar cilvēka cilmes šūnu
izmantošanu” (Dr. biol. Anna Zajakina), “Cilmes šūnas un to potenciālā loma hepatīta
vīrusu replikācijas modelēšanā” (MSc. med.
Uldis Bērziņš).
Izcilā zinātnieka un ķirurga, profesora Ernsta fon Bergmaņa 175. jubilejai veltītie pasākumi P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
— starptautiska konference, kurā piedalījās
viesi no Igaunijas, Vācijas un Zviedrijas, kā
arī piemiņas plāksnes atklāšana Rīgā, Pils
ielā 11. Tika pasniegta arī Paula Stradiņa
balva igauņu profesoram Lembitam Alikmetsam par Tartu Universitātes vēsturiskās anatomiskās kolekcijas saglabāšanu, vēsturisko
tradīciju kopšanu un sadarbību ar Latviju. L.
Alikmetss nolasīja P. Stradiņam veltītu lekciju
par medicīnu Tērbatas universitātē.
A/s “Latvenergo” telpās notika LZA un a/s
“Latvenergo” 2011. gada balvas svinīga pasniegšana.
19. decembrī LZA un LZA Ekonomikas
institūta diskusiju cikla “Valsts ekonomiskā
politika recesijas pārvarēšanai” sestā diskusija “Nozaru vadlīnijas lauksaimniecības un
lauku attīstībai reģionos”.
70.

LZA galvenajai arhivārei Rūtai Skudrai —

20. decembrī LZA goda loceklim Dr.
theol. Jurim Rubenim — 50.
22. decembrī diplomus saņēma jaunievēlētie LZA locekļi. LZA goda locekļa Dr. theol.
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Jura Rubeņa uzruna, LZA korespondētājlocekļa Dr. art. Valda Muktupāvela koncerts —
meditācija.
LZA ieradās jaunievēlētais (2011. g. 24.
nov.) ārzemju loceklis valodniecības profesors
Eberhards Vinklers (Vācija), lai svinīgā pasākumā saņemtu LZA ārzemju locekļa diplomu.
Profesors E. Vinklers teica pateicības vārdus
latviešu valodā.
Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot
iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu
un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus Latvijā
2011. gadā.
Teorētiskajā zinātnē:
Izstrādātas jaunas lielu enerģētikas pārvades sistēmu ilgtspējīgas attīstības vadības
metodes un rezultāti apkopoti monogrāfijā
Dynamic Management of Sustainable Development: Methods for Large Technical
Systems (Springer, London) (Dr. habil. sc.
ing. Zigurds Krišāns, Dr. sc. ing. Anna Mutule, LZA kor. loc. Jurijs Merkurjevs, Dr. sc.
ing. Irina Oļeiņikova, Fizikālās enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte).
Izstrādātas problēmanalīzes metodes un
matemātiskie modeļi programmatūras projektēšanai un tie apkopoti monogrāfijā Model-Driven Domain Analysis and Software
Development: Architectures and Functions
(IGI Global, New York) (LZA goda loc. Jānis
Osis, Dr. sc. ing. Ērika Asņina, Rīgas Tehniskā universitāte).
Konstruēti neorganisko vien- un daudzsienu nanocauruļu modeļi ar lineāro grupu
formālisma palīdzību un aprēķinātas to īpašības, izmantojot tikai fundamentālās konstantes (Dr. chem. Jurijs Žukovskis, LZA ārz. loc.
Roberts Evarestovs, Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Sanktpēterburgas universitāti).
Atklātas jaunas somatostatīna receptora ģenētiskās variācijas, kas ļaus veikt individuālu terapiju akromegālijas pacientiem

zinātnes dzīve
(LZA kor. loc. Jānis Kloviņš, LZA kor. loc.
Valdis Pīrāgs, Darja Ciganoka, Inga Balcere,
Ivo Kāpa, Raitis Pečulis, Andra Valtere, PhD
Liene Ņikitina-Zaķe, Ieva Lase, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Paula
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca).
Izpētīta Rīgas pilsētvēsture 17. gs., izmantojot Latvijas un ārzemju arhīvu kartogrāfiskos materiālus (Dr. hist. Margarita Barzdeviča, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūts).
Publicēts pētījums par vienu no Latvijas
kultūras kanona zīmoliem vizuālajā mākslā
— mākslinieku Kārli Padegu un viņa laikmetu (Dr. art. Jānis Kalnačs, Vidzemes augstskola).
Praktiskajos pielietojumos:
Sekmīgi veikta Latvijā pirmā aknu transplantācija (LZA īst. loc. Jāņa Gardovska un
LZA īst. loc. Rafaila Rozentāla vadībā, Paula
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte).
Sekmīgi realizēta klīnisko pētījumu pirmā
daļa par Parkinsona slimības vēlīno komplikāciju terapijai izmantojamo jauno zāļu vielu
(PhD Juris Fotins, Dr. chem. Aleksandrs
Gutcaits, LZA īst. loc. Ivars Kalviņš, PhD Ronalds Zemribo, LZA kor. loc. Valerjans Kauss,
Latvijas Organiskās sintēzes institūts sadarbībā ar Merz Pharmaceuticals, Vācija).
Pierādīts, ka elektronu lokalizāciju stiklveida silicija dioksīdā nosaka struktūras
nesakārtotība. To var izmantot, pilnveido-

jot elektroniskās atmiņas ierīces ( Dr. habil.
phys. Anatolijs Truhins, Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts).
Izstrādāts superelastīgs sensora prototips
(elastomēru un elektrovadošu nanodaļiņu
kompozīts), kuru iespējams izmantot plaša
diapazona spiediena un triecienu detektēšanai (LZA kor. loc. Māris Knite, Dr. sc. ing.
Juris Zavickis, Velta Tupureina, Valdis Teteris,
Artis Linarts, Gatis Podiņš, Āris Solovjovs,
Rīgas Tehniskā universitāte, Baltijas gumijas
fabrika).
Veikts būtisks zinātnisks pētījums par
nacionālo identitāti un Latvijas sabiedrības
attīstību, kas apkopots: Pārskats par tautas
attīstību 2010/2011: Nacionālā identitāte,
mobilitāte un rīcībspēja (galv. red. Dr. sc.
soc. Brigita Zepa, Dr. sc. soc. Evija Kļave,
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts).
Izveidota jauna ražīga vasaras kviešu
šķirne Robijs, kas ir speciāli piemērota
audzēšanai Baltijas reģionā. (Vija Strazdiņa,
Maija Ceraukste, Dr. biol. Dace Grauda, LZA
īst. loc. Īzaks Rašals, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.)
25. decembrī LZA goda loceklim rakstniekam Zigmundam Skujiņam — 85.
27. decembrī DU Mākslas galerijā atklāta
LZA goda locekļa režisora Jāņa Streiča gleznu cikla “Kur basām kājām” izstāde (Latvijas
Avīze. 2011. 27. dec.).
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