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Vēlēšanu sistēma Latvijā un Taivānā:
salīdzinošā analīze
Tālavs Jundzis
Atslēgas vārdi: vēlēšanas, parlaments, pārstāvniecība, proporcionālā vēlēšanu sistēma, jauktā vēlēšanu sistēma, politiskā stabilitāte, politiskā atbildība, Latvija, Taivāna
Pasaulē pazīstamas trīs galvenās vēlēšanu sistēmas: vairākuma, proporcionālā un jauktā
sistēma. Katrai no tām ir daudzi un dažādi paveidi, bet neviens no tiem nav uzskatīts par
ideālu vai pat ļoti labu. Tas tomēr nenozīmē, ka visas vēlēšanu sistēmas ir vienādi sliktas
vai vienādi labas. Šajā rakstā salīdzināta Latvijas proporcionālā un Taivānas jauktā vēlēšanu
sistēma, atklājot to stiprās un vājās puses. Secināts, ka jauktā vēlēšanu sistēma pēc vairākiem parametriem ir efektīvāka nekā proporcionālā vēlēšanu sistēma — īpaši attiecībā uz
politiskās stabilitātes nodrošināšanu un politiskās atbildības īstenošanu.
Demokrātijas īstenošana nav iedomājama
bez tautas interešu noskaidrošanas un to pienācīgas pārstāvēšanas politiskajos procesos.
Politikas zinātnē gan nereti tikusi apšaubīta
pati iespējamība noskaidrot objektīvo tautas
gribu un politiķu tiesības runāt tautas vārdā.1
Tomēr politologi ir vienisprātis, ka vēlēšanas
un balsošana ir vienīgais veids, kā īstenot
tautas pārstāvniecību un tās interešu vērā
ņemšanu.2
Vēlēšanas var notikt dažādos veidos un
dažādā kārtībā, ko nosaka valstu konstitūcijas, vēlēšanu likumi, bet ietekmē politiskās
tradīcijas un kultūra, cilvēku mentalitāte u.c.
faktori. Veidu, kā vēlētāju balsis pārvēršas
deputātu mandātos, dēvē par vēlēšanu sistēmu. To nosaka vēlēšanu apgabalu lielums un
tajos ievēlamo deputātu skaits, balsošanas
noteikumi un kārtība, pēc kuras vēlētājiem
jāizvēlas kandidāti vai partijas, un formula,
pēc kuras nosaka mandātus ieguvušos.
Lai arī pasaulē nav divu vienādu vēlēšanu
sistēmu un katrā pasaules valstī tai ir savas
īpatnības, tomēr lielos vilcienos vēlēšanu sistēmas tradicionāli iedalāmas trīs galvenajos
veidos: vairākuma jeb mažoritārajā; propor4

cionālajā; jauktajā (kombinētajā) vēlēšanu
sistēmā. Vairākuma vēlēšanu sistēma ar visiem tās daudzajiem paveidiem, ieskaitot
plurālo, nodrošina reālu politisko atbildību,
stabilu un kvalitatīvu demokrātiju, bet noved
pie divpartiju sistēmas, mazinot vēlētāju izvēles iespējas un dažādu viedokļu pārstāvniecību parlamentā.3 Proporcionālā sistēma
vēsturiski radās kā demokrātiskāka alternatīva vairākuma vēlēšanu sistēmai, nodrošinot vietu daudzām partijām un visdažādāko
viedokļu pārstāvniecību parlamentā. Blakus
tam proporcionālā vēlēšanu sistēma noved
pie koalīciju valdībām, nestabilas un nekvalitatīvas demokrātijas, politiskās bezatbildības,
atsvešina deputātus no vēlētājiem. Jauktā
(kombinētā) vēlēšanu sistēma vairākuma un
proporcionālo vēlēšanu sistēmu savieno vienā, piešķirot vēlētājam parasti divas balsis.
Tādējādi iespējams mazināt vairākuma un
proporcionālās vēlēšanu sistēmas trūkumus,
bet arī tas lielā mērā atkarīgs no šo vēlēšanu
sistēmu savienošanas proporcijas un citiem
faktoriem. Dažās valstīs, piem., pusi deputātu ievēl pēc vairākuma sistēmas principiem
vienmandāta vēlēšanu apgabalos, bet otru
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pusi — pēc proporcionālās vēlēšanu sistēmas principiem, balsojot par partiju listēm.
Citās valstīs savukārt tikai vienu trešdaļu
deputātu ievēl pēc vienas vēlēšanu sistēmas
principiem, bet pārējos — pēc otras sistēmas
principiem. Šīs it kā nelielās nianses būtiski
iespaido gan politiskos procesus valstī, gan
vēlēšanu rezultātus.
Kopumā ņemot, mažoritārā jeb vairākuma vēlēšanu sistēma pasaulē ir saglabājusi
savu popularitāti. Tai seko proporcionālā vēlēšanu sistēma, bet jauktā vēlēšanu sistēma
ir salīdzinoši nelielā valstu skaitā. Saskaņā
ar Starptautiskā Demokrātijas un vēlēšanu
atbalsta institūta datiem pēc vēlēšanu sistēmām valstis sadalās šādi: mažoritārā sistēma — 83 valstīs, proporcionālā — 78 valstīs, jauktā — 27 valstīs.4
Būtisks ir jautājums, cik lielā mērā un kā
tā vai cita vēlēšanu sistēma un tās īpatnības
ietekmē politisko sistēmu un tās funkcionēšanu. Vairums pētnieku ir pārliecināti, ka šī
ietekme ir pietiekami liela, kamēr citi to vērtē
piesardzīgi vai pat skeptiski. Jāpatur prātā,
ka vēlēšanu sistēmas radikālus pārkārtojumus vai maiņu parasti neatbalsta valdošās
partijas, jo pastāvošā sistēma tām bijusi pietiekami izdevīga, lai nokļūtu pie varas.5
Vēlēšanas kā nozīmīgs demokrātijas īstenošanas institūts nokļuvis politiķu un pētnieku pastiprinātā uzmanības centrā līdz ar
Aukstā kara beigām un demokrātijas paplašināšanos un padziļināšanos pasaulē. Strauji
audzis zinātnieku un pētniecisko institūciju
skaits, kas par savu galveno uzdevumu izvirza ar vēlēšanām saistīto jautājumu izpēti.
Šajā rakstā salīdzinātas vēlēšanu sistēmas Taivānā un Latvijā, kur abu demokrātijas ir jaunas un politiskās sistēmas pilnveidojumi un uzlabojumi ir aktuāli. Vēlēšanu
sistēma Taivānā jau piedzīvojusi būtiskus
pārkārtojumus 2004. g., kad tā daudzmandātu vēlēšanu apgabalu vietā ieviesa jaukto
vēlēšanu sistēmu. Latvijā turpretim izdevies
konsekventi noturēties pie proporcionālās
vēlēšanu sistēmas, ko nostiprinājusi Lat-

vijas Republikas 1922. g. Satversme, kas
tika atjaunota atkal 1993. g. 6. jūlijā pēc
neatkarības atgūšanas un padomju okupācijas izbeigšanas. Padomju laikos okupētajā
Latvijā formāli pastāvēja mažoritārā vēlēšanu
sistēma, bet pašas vēlēšanas tad bija visīstākā fikcija. Tikai neatkarības atgūšanas procesā 1990. g. 18. martā mažoritāro vēlēšanu
sistēmu pirmo un vienīgo reizi Latvijā izdevās piemērot relatīvi demokrātiskā izpildījumā, kas nodrošināja parlamenta un valdības
stabilitāti, kvalitatīvu deputātu sastāvu un tā
ciešu sasaisti ar vēlētājiem, ievēlēto tautas
priekšstāvju politisko atbildību.
Taivānas vēlēšanu sistēmu kā pētījuma
un salīdzināšanas objektu noteica ne tikai tās
atšķirība no Latvijas vēlēšanu sistēmas un tās
salīdzinoši efektīvā darbība. To ietekmēja arī
šī raksta autoram dotā iespēja iepazīt Taivānas vēlēšanu sistēmu un tās praktisko īstenošanu klātienē. Pēc Taivānas demokrātijas
fonda aicinājuma man kopā ar vairāku citu
valstu ekspertiem vēlēšanu jautājumos bija
iespējams piedalīties kā starptautiskajam novērotājam 2012. g. janvāra vēlēšanās, kurās
vēlēja Taivānas parlamentu un prezidentu.
Vēlēšanas rāda, ka jauktā vēlēšanu sistēma
Taivānas izraudzītajā variantā vairākos ļoti
būtiskos parametros ir efektīvāka nekā proporcionālā vēlēšanu sistēma, tajā skaitā Latvijā īstenotā.

Vēlēšanu sistēma un balsošana
Taivānā

Taivāna nu jau vairāk nekā 25 gadus ir
demokrātiska republika, kur galva ir prezidents, kuru kopā ar viceprezidentu ievēl tiešās vēlēšanās uz četriem gadiem. Taivānas
politiskā sistēma balstās uz pieciem juaņiem
(varas atzariem): likumdošanas juaņs, izpildu
juaņs jeb Kabinets; tiesu juaņs; kontroles juaņs; eksaminācijas juaņs. Prezidents pārrauga visus piecus varas atzarus.
Likumdošanas juaņs pēc savas būtības
ir vienpalātas parlaments, kurš tiesīgs grozīt
konstitūciju, pieņemt likumdošanas aktus,
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atsaukt vai atstādināt prezidentu un viceprezidentu, ar neuzticības balsojumu atcelt
premjerministru un Kabinetu, apstiprināt prezidenta izvirzītās kandidatūras augstākajiem
amatiem.
Likumdošanas juaņu ievēl uz četriem gadiem tiešās vēlēšanās. Ievēlēšanas kārtību
nosaka 1947. g. Ķīnas konstitūcija, kura aizvadītajā dekādē piedzīvojusi daudzus demokrātiskus grozījumus, un Civilkalpotāju ievēlēšanas un atsaukšanas akts.6 Šis akts un tā
nosaukums atgādina, ka Likumdevēja locekļi
ir tikai un vienīgi civilkalpotāji, kuriem uz laiku tauta uzticējusi pārstāvniecības funkcijas.
Iespējams, šo pieredzi būtu lietderīgi pārņemt
arī Latvijā, arī tādējādi atgādinot Latvijas Republikas Saeimas deputātiem viņu pienākumu kalpot vēlētājiem un tautai.
Brīvu demokrātisku vēlēšanu pieredze
Taivānā ir mazāka par gadsimta ceturksni.
Tomēr arī šajā salīdzinoši īsajā laika periodā
Taivāna meklējusi labāko pasaules pieredzi
un centusies izveidot iespējami efektīvāku un
taisnīgāku vēlēšanu sistēmu. Lai to sasniegtu,
vēlēšanu sistēma vairākkārt pārkārtota. Nozīmīgākā reforma tika īstenota 2004. g. 23.
augustā. Likumdevējs, baudot 70% sabiedrības atbalstu, atteicās no daudzmandātu vēlēšanu apgabaliem un pārgāja uz vienmandāta
apgabalu paralēlo vēlēšanu sistēmu, kas samērā sekmīgi darbojas Taivānā joprojām. Pēc
savas būtības tā ir jauktā (kombinētā) vēlēšanu sistēma, kurā katram vēlētājam ir dotas
divas balsis.
Lai ievēlētu Likumdošanas juaņa 113
locekļus, Taivānā noteikta šāda kārtība. 73
parlamentāriešus ievēl vienmandāta vēlēšanu apgabalos, kur uz vienu mandātu var
pretendēt neierobežots skaits kandidātu gan
no politiskajām partijām, gan individuāli kā
neatkarīgie kandidāti. Sešas vietas ir rezervētas vietējiem aborigēniem. Atlikušās 34 vietas jeb 30% no visa mandātu skaita aizpilda
pēc politisko partiju listēm. Vēlēšanu likums
(Civilkalpotāju ievēlēšanas un atsaukšanas
akts) nosaka vairākas priekšrocības sievie6

tēm, piem., partiju listēs kandidātu sarakstos
vismaz pusei jābūt sievietēm.7 Savukārt vietas Likumdevējā iegūst tikai tās partijas, kuru
listes pārvarējušas piecu procentu barjeru.
Vēlēšanās Taivānā piedalās aptuveni septiņpadsmit miljoni jeb trīs ceturtdaļas no visiem iedzīvotājiem. Zīmīgi, ka vēlēt var tikai
pilsoņi, kuri sasnieguši 20 gadu vecumu (Latvijā — 18 gadus). Taivānā ir vēlētāju reģistrs,
ko veido un uztur valsts iestādes un kurā
automātiski tiek iekļauti visi tie pilsoņi, kuri
sasnieguši noteikto vecumu. Vecuma cenza
samazināšana varētu būt viena no Taivānas
vēlēšanu reformām nākotnē.
Liela vērība pievērsta vēlētājiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši likuma prasībām
viņiem nodrošina vēlēšanu biļetenu audio
versijas vai biļetenus Braila rakstā neredzīgajiem. Visos vēlēšanu iecirkņos nodrošināta
iekļūšana personām ratiņkrēslos.
Vēlēšanas ir labi organizētas. 14 000
vēlēšanu iecirkņos 190 000 darbinieku rūpējas, lai vēlētājiem būtu ērti un operatīvi
nodrošinātas viņu tiesības. Vienā iecirknī
tiek apkalpoti ne vairāk kā 1500 balsotāju.8
Iecirkņos ir pieejama informācija par kandidātiem. Aizliegts izmantot mobilos telefonus,
lai nodrošinātu balsošanas aizklātumu un izslēgtu iespēju ar tiem fotografēt balsošanas
biļetenus.
Vērā ņemama ir Taivānas pieredze, kas
balsošanai vēlēšanu dienā nosaka salīdzinoši
īsu laika periodu no 8 rītā līdz 16 pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka Taivānā septiņpadsmit
miljoni vēlētāju nobalso gandrīz divreiz īsākā
laika periodā nekā Latvijas pusotra miljona
vēlētāju laikā no 7 rītā līdz 22 vakarā. Arī
daudzās citās valstīs balsošanas laiks ir ievērojami īsāks nekā Latvijā un ļauj iedzīvotājiem balsošanas rezultātus uzzināt jau vēlā
pēcpusdienā vai normālās vakara stundās.
Turklāt Latvijas pieredze liecina, ka balsotāju
skaits vakara stundās ir niecīgs.
Labi organizēta ir balsu skaitīšana. Tā ir
gan atklāta un labi caurskatāma, gan tāda,
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kas līdz minimumam mazina kļūdīšanās iespējas. Balsu skaitīšana notiek divreiz. Pirmajā reizē balsis skaita ar rokām. Biļetenus
no balsošanas urnas izņem vēlēšanu iecirkņa
pārstāvis citu pēc cita, nolasa katru un parāda klātesošajiem lieciniekiem, kas pārstāv sabiedrību. Balsu skaitīšana tiek protokolēta, un
protokolu paraksta iecirkņa priekšnieks. Protokolu izsniedz partiju un neatkarīgo kandidātu pārstāvjiem, kā arī publisko. Pēc tam balsu
skaitīšanu atkārto, un to veic datori pilsētu un
apgabalu operacionālajos vēlēšanu centros,
no kurienes rezultāti nonāk Centrālajā informācijas centrā un tiek publiskoti. Parasti vēlēšanu aptuvenos (neoficiālos) gala rezultātus
sabiedrība uzzina divu līdz četru stundu laikā
pēc balsošanas iecirkņu slēgšanas. Oficiālie
rezultāti tiek paziņoti desmit dienu laikā.
Balsu skaitīšanas procesam Centrālajā informācijas centrā uz monitoriem līdzi var sekot sabiedrības pārstāvji, žurnālisti, politisko
partiju pārstāvji un starptautiskie novērotāji.
2012. g. 14. janvāra vēlēšanās Centrālais
informācijas centrs atradās Taivānas policijas
akadēmijas telpās Taipejā, un balsu skaitīšanai klātienē līdzi sekoja vairāki simti cilvēku.
Balsu skaitīšanai līdzi var sekot ikviens arī
interneta portālos.
Viens no trūkumiem jeb problēmām, kas
risināma Taivānas vēlēšanu sistēmas sakarā
līdzīgi kā citās valstīs ar vairākuma vai jaukto
vēlēšanu sistēmu, ir tāda, ka grūti nodrošināt vēlētāju balsu vienlīdzību tā iemesla dēļ,
ka neizdodas izveidot vēlēšanu iecirkņus ar
vienādu vēlētāju skaitu. Taivānā noteikts, ka,
izveidojot vēlēšanu apgabalus, jāņem vērā ne
tikai balsotāju skaits, bet arī teritorijas lielums lauku apvidos un administratīvi teritoriālais iedalījums. Tā rezultātā Linčiangas vēlēšanu apgabala 9786 iedzīvotāji ievēl vienu
Likumdevēja locekli, bet Kinmenas un Penfu
apgabalos, kur katrā attiecīgi ir 79884 un
91942 iedzīvotāji, arī ievēl tikai pa vienam
deputātam. Šo netaisnību aicina novērst to
partiju pārstāvji, kam tas nav izdevīgi, kā arī
eksperti.9

Vēlēšanu apgabalu robežu noteikšana, ko
Taivānas gadījumā īsteno Kabinets pēc Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumiem, ir arī
politiski jutīgs jautājums un dažās valstīs to
izmanto tās vai citas politiskās partijas ietekmes palielināšanai. Veidojot kādu konkrētu
vēlēšanu apgabalu, nereti iespējams tā robežas novilkt tā, lai pie varas esošās partijas atbalstītāji šajā apgabalā veidotu nelielu
pārsvaru un tādējādi varētu izolēt opozīcijas
partiju atbalstītājus šajā apgabalā. Tā ir reāla bīstamība demokrātijai, kas jāņem vērā
arī Latvijā, ja tā kādreiz pārietu uz nelieliem
vēlēšanu apgabaliem vairākuma vai jauktajā
vēlēšanu sistēmā. Arī tagadējā proporcionālajā vēlēšanu sistēmā Latvijā ierosināts piecu
esošo vēlēšanu apgabalu vietā izveidot 13
vēlēšanu apgabalus, no kuriem četri varētu
būt Rīgā. Tas būtu tad jādara politiski godīgi,
izslēdzot manipulācijas vai atsevišķu partiju
intereses.

Latvijas vēlēšanu sistēma

Laikā, kad tika izstrādāta un 1922. g.
pieņemta Latvijas Republikas Satversme, pasaulē tikko bija sākusi popularitāti iekarot proporcionālā vēlēšanu sistēma, kas šķita taisnīgāka un demokrātiskāka nekā gadu simteņus
pārdzīvojusī vairākuma (mažoritārā) vēlēšanu sistēma. Tā rezultātā Latvijas Republikas
Satversmes 6. pants paredz: „Saeimu ievēlē
vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un
proporcionālās vēlēšanās.” Latvijas Republikas Satversmes darbības pirmie divdesmit
gadi pierādīja, ka tā nespēj nodrošināt politisko stabilitāti, kārtību un atbildību valstī. Jau
1934. g. janvārī, dažus mēnešus pirms valsts
apvērsuma, Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētājs Pauls Kalniņš, kurš savulaik
bija pārliecināts proporcionālās vēlēšanu sistēmas aizstāvis, konstatēja: “Vēlēšanu likums
ir visa tagadējā ļaunuma cēlonis.”10
Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā 1991. g. tās Augstākā Padome, vēlāk
Saeima centās uzlabot un pilnveidot pirmskara Latvijā pastāvējušo vēlēšanu sistēmu,
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negrozot konstitucionālo normu par tās proporcionālo raksturu. Parlaments noteica četru, vēlāk piecu procentu barjeru partiju iekļūšanai Saeimā, atcēla grozāmos sarakstus,
kas ļāva vēlētājiem kandidātu sarakstā izsvītrot atsevišķus kandidātus un to vietā ierakstīt
vārdus no citiem kandidātu sarakstiem. Tika
arī noteikts, ka sarakstus vēlēšanām var iesniegt tikai reģistrētas politiskās partijas vai
partiju apvienības, ne vairs simt vēlētāji, kā
pirms tam. Visbeidzot, tika arī aizliegts partijām vienus un tos pašus kandidātus iekļaut
sarakstos vairākos vēlēšanu apgabalos, tajā
skaitā pat visos piecos.
Latvijas Republikas Saeimu ievēl uz četriem gadiem, un vēlēšanas atbilstoši tam
notiek reizi četros gados oktobra pirmajā
sestdienā. Lai ievēlētu Latvijas Republikas
Satversmē noteiktos Saeimas simt deputātus, Latvija sadalīta piecos vēlēšanu apgabalos, kur katrā ir atšķirīgs vēlētāju un līdz ar to
arī ievēlamo deputātu skaits. Katra politiskā
partija vai partiju apvienība vēlētājiem piedāvā savu kandidātu sarakstu, kurā iekļauto
kandidātu skaits tikai par trim drīkst pārsniegt Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto attiecīgajā apgabalā ievēlamo deputātu
skaitu. Saeimas vēlēšanas tiek organizētas
arī ārvalstīs, kur tradicionāli pastāv lielākās
latviešu kopienas. Vēlētāji no ārzemēm tiek
iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju
skaitā.
Vēlētājam iespējams balsot jebkurā vēlēšanu apgabalā un vēlēšanu iecirknī, uzrādot
pasi, kurā tiek izdarīta atzīme par vēlētāja
piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājam ir viena
balss, kuru viņš var atdot par vienu no izvēlētajiem politisko partiju kandidātu sarakstiem.
Vēlētājam ir tiesības izvēlētās partijas piedāvātajā sarakstā izsvītrot nevēlamus kandidātus, kā arī izdarīt atzīmi “+”, kas balsošanas
beigu rezultātā var ļaut kandidātam attiecīgās
partijas sarakstā pavirzīties uz augšu, vairojot
iespējas kļūt par deputātu. Svītrojumi un plusiņi diezgan būtiski ietekmē tā vai cita kandidāta kļūšanu vai nekļūšanu par deputātu,
8

koriģējot partijas piedāvāto kandidātu secību
vēlēšanu sarakstā.
Vēlēšanu sistēma Latvijā ir daudz un regulāri kritizēta, galvenokārt saskatot tajā
cēloni nestabilajām koalīciju valdībām un
deputātu atsvešinātībai no vēlētājiem. Tikai
viena ceturtā daļā iedzīvotāju atbalsta un ir
apmierināta ar pašreizējo Saeimas vēlēšanu
sistēmu.11 Mažoritārajai vēlēšanu sistēmai
priekšroku dotu 48,5%, bet jauktajai —
42,8% aptaujāto iedzīvotāju.12
Vēlēšanu sistēmas pilnveidošana vai pat
nomaiņa uz citu būtu jādiskutē ne tikai ekspertiem un politiķiem, kuri nereti cenšas
aizstāvēt savas partijas intereses, bet visai
sabiedrībai. Pozitīvi vērtējama Eiropā ieviestā Starptautiskā vēlēšanu diena, kuras
mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par
demokrātiskām vēlēšanām un atgādināt par
politikas veidotāju atbildību demokrātijas
stiprināšanā un vēlētāju līdzdalības veicināšanā.13 Tas, ka sabiedrība var aktīvi līdzdarboties vēlēšanu sistēmas izvēlē, apliecina
Jaunzēlandes pieredze, kur kopš 1992. g.
jau notikuši trīs referendumi, kuros vēlētāji noteica, kādai jābūt vēlēšanu sistēmai
Jaunzēlandē. Arī Taivānā sabiedrība aktīvi
apspriež vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas
jautājumus. Latvijā tāpat būtu pamats vēlēšanu sistēmas izmaiņas apspriest daudz
aktīvāk un plašāk, lai galīgo lēmumu, iespējams, varētu kādreiz pieņemt referendumā,
ko varētu sarīkot līdztekus kārtējām Latvijas
Republikas Saeimas vēlēšanām.

Latvijas un Taivānas vēlēšanu
sistēmu politiskās konsekvences

Galvenā atšķirība starp abām vēlēšanu
sistēmām ir tā, ka Taivānas vēlēšanu sistēma
nodrošina stabilas valdības un konsekventu
politisko kursu, kamēr Latvijā koalīciju valdības un politiski sadrumstalotais parlaments
nemitīgi risina iekšējās pretrunas un nespēj
nodrošināt ilgtspējīgu politiku. Ja Taivānā valdība parasti nemainās parlamenta un prezidenta pilnvaru laikā četros gados, tad Latvijā
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valdības vidējais mūžs ir 15 mēneši. Latvijā
19 gados kopš proporcionālās vēlēšanu sistēmas atjaunošanas bijušas 15 valdības.
Apstākļos, kad Latvijai jāpārvar padomju
ekonomiskais, politiskais un sociālais mantojums, jānostiprina demokrātija, īpaši aktuāla ir ilgtermiņa stratēģija un konsekventa
reformu politika, ko nespēj nodrošināt nestabilas jeb “pagaidu valdības” un pretrunīgas
politiskās koalīcijas. Lieki šeit būtu vainu uzvelt sliktiem politiķiem, zemajai politiskajai
kultūrai vai vājām demokrātijas tradīcijām.
Līdzīgas problēmas Taivānā sekmīgi palīdz
sakārtot jauktā vēlēšanu sistēma un deputātu
reālā politiskā atbildība, ko tā nodrošina, kā
arī nenoliedzami Taivānā īstenotais pusprezidentālās pārvaldes modelis.
Latvijas politiķi vāji saredz patiesos politiskās nestabilitātes cēloņus Latvijā. Tā,
piem., Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja atzīst, ka mūsu valsts galvenā
problēma ir politiskā šķelšanās un nespēja
vienoties par kopīgiem mērķiem, bet noliedz, ka pie vainas būtu pastāvošā vēlēšanu
sistēma.14 Šāds atzinums tomēr ir pretrunā
politikas teorijai un franču politologa Morisa Diveržē (Duverger) sen formulētajam
un pierādītajam likumam15, ka vienkārša
vairākuma vēlēšanu sistēma noved pie divpartiju sistēmas un politiski viengabalaina
parlamenta un valdības. Taivānas jauktā
vēlēšanu sistēma, kurā 65% deputātu ievēl
pēc mažoritārās sistēmas principiem, arī ir
novedusi pie divu lielu spēcīgu partiju —
Gomindāna un Demokrātiskās Progresīvās
partijas (DPP) dominēšanas politikā jau ilgstoši. Lai arī Likumdevējā katra no šīm partijām veido koalīciju, tradicionāli zilo koalīciju
(Pan-Blue) un zaļo koalīciju (Pan-Green),
tad koalīcijas partneres ir politiskās partijas
ar pavisam nelielu iegūto vietu skaitu Likumdevējā. Tā, piem., 2008. g. vēlēšanās
Likumdevējā 81 vieta piederēja Gomindānai, kas veidoja Zilo koalīciju ar Neatkarīgo
Solidaritātes savienību (3 vietas) un Tautas
pirmo partiju (1 vieta), aizņemot 85 no 113

likumdevēja vietām. 27 vietas bija Demokrātiski Progresīvajai partijai, kura veidoja Zaļo
koalīciju ar Likumdevējā nepārstāvēto Taivānas Solidaritātes savienību. Arī 2012. g.
vēlēšanās noteicošo vairākumu saglabāja
Gomindāna (64 vietas) kopā ar Tautas Pirmo
partiju (3 vietas) un Neatkarīgo Solidaritātes
savienību (2 vietas). Demokrātiskā Progresīvā partija ieguva 40 vietas un nokļuva koalīcijā ar Taivānas Solidaritātes savienību (3
vietas) . Tādējādi mazo partiju loma Taivānā
ir ļoti niecīga, un par to atbildība gulstas uz
to vēlēšanu sistēmu, kas īstenota Taivānā.
Latvijā turpretī mazās partijas nereti diktē
politikas lēmumus lielākajām partijām, izmantojot parlamenta politisko sadrumstalotību. Latvijā pēc neatkarības atgūšanas aizvadīto divdesmit gadu laikā politiskajā procesā
partijas nākušas un gājušas, bet nevienai
no tām nav izdevies palikt pie varas ilgstoši
un iekarot pastāvīgu vietu politikā. Katrā no
Saeimām bijušas pārstāvētas 5–8 politiskās
partijas, kas parasti ar grūtībām spējušas
sastādīt valdības un nemitīgi ķildojušās politiskās stratēģijas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Politiskās partijas Latvijā ir nelielas (katra no tām apvieno vien dažus simtus
biedru), vājas un nav ilgtspējīgas. Kā to atzīst
M. Diveržē, proporcionālā vēlēšanu sistēma
vienmēr noved pie daudzpartiju sistēmas un
politiskās sadrumstalotības.16
Politikas zinātnē valda viedoklis, ka proporcionālā vēlēšanu sistēma ir piemērotāka
sociāli un etniski neviendabīgās sabiedrībās.
Latvija mantojumā no Padomju Savienības
saņēmusi etniski un politiski neviendabīgu
sabiedrību, taču tās proporcionālā vēlēšanu
sistēma ne mazākā mērā to nav spējusi saliedēt vai vienot aizvadīto divdesmit gadu laikā. 2012. g. iniciētais referendums par otras
valsts valodas ieviešanu ir apliecinājums tam,
ka sabiedrības integrācijas problēmas nespēj
atrisināt politiski nestabilas valdības un politiski sašķelta Saeima. Drīzāk ar to varētu
tikt galā stipras politiskas partijas un konsekventa politiskā stratēģija, ko nodrošināt
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daudz labāk varētu kāda no alternatīvajām
vēlēšanu sistēmām. Taivāna tam ir labs apliecinājums.
Pieņemts uzskatīt, ka proporcionālā vēlēšanu sistēma nodrošina plašākas iespējas
parlamentos nokļūt sievietēm17. Latvijas
proporcionālā vēlēšanu sistēma, neparedzot
speciālas kvotas sievietēm, līdz šim Latvijas
Republikas Saeimā ļāvusi iekļūt no 8 līdz 21
procentam sieviešu. Aizvadīto sešu Latvijas
Saeimu vēlēšanās var saskatīt tendenci nelielam sieviešu īpatsvara pieaugumam, kas
tagadējā Latvijas Republikas Saeimā veido
augstāko līdz šim īpatsvaru — 21% (21 sieviete, 79 vīrieši). Taivānas jauktajā vēlēšanu
sistēmā izdevies parlamentā ievēlēto sieviešu
skaitu palielināt no 21 līdz 30 procentiem.
Tas lielā mērā panākts, nosakot, ka partiju
sarakstos jāiekļauj ne mazāk kā 50 procentus
sieviešu.
Viena no proporcionālās vēlēšanu sistēmas radītajām lielajām problēmām ir arī deputātu atsvešinātība no vēlētājiem. Vēlētājs
nezina, kurš konkrēti deputāts pārstāv viņu
Saeimā un pie kura vērsties tās vai citas
problēmas sakarā. Tieši tāpat plašie vēlēšanu apgabali neļauj deputātam identificēt savus vēlētājus un strādāt kontaktā ar viņiem.
Gandrīz 76% Latvijas iedzīvotāju socioloģiskajā aptaujā atzinuši, ka ir neapmierināti ar
vēlētāju un deputātu komunikāciju.18 Nereti
tie aprobežojas ar aktivitātēm vēlēšanu kampaņās reizi četros gados vai vispār nenotiek.
Tas mazina vēlētāju atbalstu politiķiem un
vairo neuzticību viņu īstenotajai politikai.
Latvijas Republikas Saeimas reitingi ir katastrofāli zemi jau gandrīz divdesmit gadu
garumā. Arī tagad tai uzticas mazāk nekā 20
procenti iedzīvotāju. Turpina arī konsekventi mazināties vēlētāju aktivitāte parlamenta
vēlēšanās no 90 procentiem balsotāju pirmajās vēlēšanās pēc neatkarības atgūšanas
1993. g. līdz 60 procentiem 11. Saeimas
vēlēšanās 2011. g.
Vājās deputātu un vēlētāju saites un pastāvīgas sadarbības trūkums kā nenovēršams
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proporcionālās vēlēšanu sistēmas rezultāts
nozīmē arī to, ka parlaments vāji pārzina
vietējās problēmas un nespēj tās ņemt vērā
likumdošanas procesā. Arī politiskās partijas Latvijā visu savu darbību koncentrējušas
galvaspilsētā un tām bieži vien vispār nav
pastāvīgu atbalsta struktūru novados un pat
lielākajās pilsētās. Turpretim Taivānā politiķi
ikdienā strādā kopā ar vēlētājiem katrā no 73
vēlēšanu apgabaliem, jo nākamajās vēlēšanās viņi citādi var nokļūt zaudētājos.
Latvijā redzama vēl viena proporcionālās
vēlēšanu sistēmas vājā puse. Tās ir ievēlēto
deputātu zināšanas, prasmes, pieredze un
piemērotība profesionālam darbam politikā.
Šīs kvalitātes ir daudz zemākas, nekā tās varētu būt, izraugoties deputātus vienmandāta
apgabalos, kādi Taivānā ir 73. Proporcionālajā vēlēšanu sistēmā Latvijā katrs vēlētājs
vēlēšanās parasti saņem vairāk nekā divdesmit partiju listes, kurās kopā ir iekļauti
vairāki simti kandidātu. Labākajā gadījumā
vēlētājam ir zināms kaut kas par dažiem no
kandidātiem, un viņš spiests akli uzticēties
politiskās partijas izvēlei. Savukārt partijas,
kuras pašas ir vājas un kurās nav nopietnas
iekšējas konkurences, sarakstos iekļauj tikpat vājus un nepiemērotus kandidātus. Nereti visu izšķir kāds pazīstams komponists
vai sportists, kas pierunāts ieņemt vietu partijas saraksta galvgalī. Vēlētājs izvēlas šādu
listi nereti tikai atpazīstama un populāra cilvēka dēļ.
Taivānas vēlēšanu sistēma, īpaši vēlēšanu apgabalos, nodrošina sīvu konkurenci gan
starp dažādu partiju kandidātiem vēlēšanu
apgabalos, gan partiju iekšienē. Politiskās
partijas pašas organizē socioloģiskās aptaujas un izmanto to rezultātus, lai izvēlētos
vispopulārākos un piemērotākos kandidātus
piedāvāšanai vēlētājiem vēlēšanu apgabalos.
Tas nozīmē, ka vājiem kandidātiem ir grūti
iekļūt parlamentā. Tādējādi šī vēlēšanu sistēma nodrošina arī kvalitatīvu un darba spējīgu
parlamenta sastāvu.
Gan Latvijā, gan Taivānā neatkarīgi no to
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atšķirīgajām vēlēšanu sistēmām būs jāizšķiras par e-balsošanas ieviešanu vēlēšanu procesā. Laikā, kad valstīs un starptautiskajā
sistēmā pārvalde arvien vairāk elektronizējas un gandrīz visi naudas pārvedumi un lielākā daļa darījumu notiek elektroniski, elektroniskās balsošanas ieviešana parlamentu
vēlēšanās ir tikai laika jautājums. To sākusi
jau Igaunija un vairākas citas valstis. Lai gan
Vācijas Federatīvā konstitucionālā tiesa datorbalsošanu Bundestāga vēlēšanās atzinusi
par antikonstitucionālu (2009. g. 3. marta
spriedums), balstoties uz nepietiekamajām
drošības garantijām datorsistēmās, tomēr
šie jautājumi ir risināmi. Latvijā diskusijas
un pamudinājumi ieviest elektronisko balsošanu vismaz pašvaldību vēlēšanās ir diezgan
aktīvi,19 bet Taivāna grasās nogaidīt, kad
pieaugs sabiedrības uzticība elektroniskajai
balsošanai. Iespējams, elektroniskās balsošanas ieviešanas jautājumos Taivāna un Baltijas valstis varētu veikt kopīgus pētījumus,
socioloģiskas aptaujas un sarīkot kopīgas
diskusijas, seminārus un konferences, kā arī
gatavot kopīgas publikācijas. Kopīgi varētu
arī strādāt pie elektroniskās balsošanas drošības jautājumiem un tiesiskā regulējuma
izstrādāšanas.

Secinājumi

Vēlēšanas ir neatņemams demokrātijas
institūts ikvienā demokrātiskā valstī. Vēlēšanās tiek izraudzīta tautas pārstāvniecība
sabiedrības pārvaldīšanai noteiktam laika
posmam, izveidota politiskā elite, kas nosaka valdības sastāvu un politisko kursu valstī.
Lai vēlēšanu rezultāts adekvāti atspoguļotu
tautas gribu, vēlēšanām jānotiek regulāri un
tām jābūt vispārējām, vienlīdzīgām un aizklātām.
Vēlēšanu kārtību nosaka valstu konstitūcijās un vēlēšanu likumos noteiktā vēlēšanu sistēma, kas lielā mērā nosaka vēlēšanu
rezultātus un ietekmē politiskos procesus.
Pasaulē pazīstamas trīs galvenās vēlēšanu
sistēmas: vairākuma; proporcionālā; jauktā

jeb kombinētā, kurai katrai ir daudzi dažādi
paveidi un modifikācijas, kas arī jūtīgi ietekmē vēlēšanu rezultātus.
Katrai vēlēšanu sistēmai ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Vairākuma vēlēšanu
sistēma nodrošina politisko stabilitāti un politisko atbildību, ļauj izveidot stipru un monolītu valdību, kas spējīga īstenot konsekventu
politisko kursu. Taču šī sistēma noved pie
divpartiju sistēmas un nenodrošina adekvātu
vēlētāju viedokļa pārstāvniecību. Proporcionālā vēlēšanu sistēma novērš šo trūkumu,
bet noved pie koalīciju valdībām, nestabilas
un nepietiekami kvalitatīvas pārstāvniecības,
politiskās atbildības trūkuma. Jauktā jeb
kombinētā vēlēšanu sistēma ļauj saglabāt
abu minēto vēlēšanu sistēmu priekšrocības
un mazināt to trūkumus.
Demokrātijas attīstība Taivānā aizvadīto
25 gadu laikā ļāvusi tai izveidot efektīvu vēlēšanu sistēmu, kas pēc savas būtības ir jauktās vēlēšanu sistēmas paveids. Šī vēlēšanu
sistēma garantē politisko stabilitāti valstī un
nosaka skaidru politisko atbildību, ko uzņemas vairākumu ieguvusī politiskā partija un
tās vadībā izveidotā valdība.
Taivānas jauktā vēlēšanu sistēma, kas
kopumā raksturojama pozitīvi un būtu atdarināšanas cienīga arī Latvijā, tomēr nav arī bez
saviem trūkumiem. Faktiski šī sistēma novedusi pie divpartiju sistēmas, mazinot vēlētāju
viedokļu dažādības pārstāvniecību un viņu
izvēles iespējas. Problēmas rada arī vienmandāta vēlēšanu apgabalu robežu noteikšana,
kas notiek administratīvā ceļā un nav brīva
no politisko interešu un politiskās ietekmes
iespējamības.
Vēlēšanu sistēmas izveidošanā Taivānā
lielā mērā tika uzklausīts un vērā ņemts sabiedrības viedoklis. Arī vairākās citās valstīs
notikuši referendumi pat vairākkārt, lai pati
tauta izšķirtos par efektīvāko vēlēšanu sistēmu (Jaunzēlande). Ņemot vērā šo pieredzi,
arī Latvijā vēlēšanu sistēmas maiņas jautājumu varētu nodot izlemšanai referendumā,
pirms tam organizējot plašu sabiedrības
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raksti
izglītošanu un iepazīstināšanu ar pasaules
praksi vēlēšanu jomā.
Arī Latvijā būtu vērā ņemami Taivānā
veiktie pasākumi, lai vēlēšanu izmaksas optimizētu un sabiedrību mobilizētu politiskām
akcijām tikai patiesi nepieciešamos gadījumos. Latvijā, līdzīgi kā Taivānā, pirmo reizi
2012. g. izdevās sekmīgi apvienot Valsts
prezidenta un Likumdevēja vēlēšanas, varētu
domāt arī par Saeimas un pašvaldību vēlēšanu apvienošanu vienā un tajā pašā dienā. Politiskajām partijām tas liktu rūpīgi pārdomāt
kandidātu izvēli.
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VĒLĒŠANU SISTĒMA LATVIJĀ UN TAIVĀNĀ: SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE

The electoral systems in Latvia and Taiwan:
a comparative analysis
Tālavs Jundzis
Key words: elections, parliament, representation, proportional electoral system, mixed
electoral system, political stability, political responsibility, Latvia, Taiwan

Summary
Three principal electoral systems are in use in the world today: majority, proportional and
mixed. Each of these systems is applied differently in detail, yet none is considered to be ideal,
or even to be very good. This does not mean, however, that all electoral systems are equally
bad, or equally good. In this article a comparison is made of the proportional electoral system
used in Latvia with the mixed electoral system current in Taiwan, examining their respective
strong points and weaknesses. The conclusion is that the mixed electoral system is more
effective on a number of counts than the proportional electoral system, most significantly, as
regards political stability and political responsibility.
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ASIMETRISKĀ INFORMĀCIJA UN
ERROU TEORĒMA MIKROEKONOMIKĀ
Andrejs Jaunzems
Atslēgas vārdi: tirgus, indivīdu preferences, asimetriskā informācija, spēle, racionalitāte,
superracionalitāte, nožogotais liberālisms
Errou teorēma pierāda, ka vispārīgā gadījumā saliedēt indivīdu preferences solidāru lēmumu
pieņemšanai nav iespējams, tāpēc liberālisma auglīgais pašregulēšanās mehānisms likumsakarīgi pārstāj darboties ekstremāli nehomogēnos sociumos. Globālās uzticēšanās krīzes apstākļos
indivīdu asimetriskās informācijas un budžeta noteiktie racionālie lēmumi ved pie antisociāla
Neša līdzsvara un rada milzīgas transakciju izmaksas. Ekonomisti un politiķi diskutē par muskuļaino liberālismu, paternālistisko liberālismu un pat par morālās komponentes nepieciešamību ekonomikā. Liberālisma zinātniskums ir apdraudēts, jo morāle ir metafiziska kategorija
un neiederas mikroekonomikā, kas pretendē būt pozitīva zinātne. Ar mērķi pamatot liberālisma pastāvēšanas iespējamību un līdz ar to aizstāvēt liberālisma jēdziena zinātniskumu rakstā
ieviests preferenču ekvivalences klases jēdziens. Ja grupas indivīdu preferences ir ekvivalentas
zināmā nozīmē, tad šādā indivīdu grupā, nožogotā pret destruktīvām eksternalitātēm, ir iespējams konstruēt solidāri akceptētas sociālās preferences un definēt superracionalitāti. Indivīdu
izturēšanos dēvē par superracionālu, ja tā izslēdz antisociāla Neša līdzsvara iestāšanos. Tas, kas
agrāk likās racionāls, izrādās tumsonīgi iracionāls. Sociumā, kur superracionāli indivīdi maksimizē derīgumu, var pastāvēt ne ar ko neaizstājamais liberālisma spontānais pašregulēšanās
mehānisms. Indivīdu preferenču spektrālanalīze balstās uz ģenētisko izturēšanās teoriju un
“trīskāršo spirāli”: gēni, organisms, vide.

Universālais entropijas palielināšanās
likums nosaka — katra indivīda rīcība, vadoties no konkrētajos apstākļos subjektīva lēmuma “daru to, kas man iespējams un man
šķiet labākais”, sociumu kopumā ved pie
tāda vai citāda objektīva līdzsvara. Līdzsvars
raksturojas ar to, ka neviens no aģentiem nav
ieinteresēts mainīt savu izturēšanās stratēģiju, ja pārējie aģenti saglabā savas stratēģijas.
Līdzsvara kvalitāti un dinamiku palīdz izprast
Leibnica-Mupartjē (Gottfried Wilhelm Leibniz, Pierre Louis Maupertius) mazākās akcijas princips, Errou (Kenneth Joseph Arrow)
teorēma par daudzveidīgo individuālo preferenču1 konsolidācijas neiespējamību, Marka Tullija Cicerona (Marci Tullii Ciceronis)
definētais asimetriskās informācijas dzinulis
14

un Māršala (Alfred Marshall, 1842−1924)
nākotnes derīguma diskontēšanas likums.
Cilvēku grupu organizācijas fundamentālā
dialektiskā pretruna starp katra atsevišķa
indivīda preferencēm un rīcību un rezultējošās līdzsvara situācijas atbilstību grupas ilgā
termiņa eksistences interesēm ar kategorisku
nepieciešamību ved pie tā, ka mikroekonomikā, kas pretendē būt matematizēta aksiomātiski deduktīva pozitīva zinātne, parādās ētiska tipa vērtējumi. Ievērojamu ekonomistu,
politiķu, sabiedrisku darbinieku runās izskan
aicinājums ekonomikā stiprināt morālo komponenti un pat veidot jaunu reliģiju.
Kā matematizēto zinātni savienot ar metafizisko morāles jēdzienu?
Autora izstrādātie eksternalitāšu interna-
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lizācijas, internalitāšu eksternalizācijas un
preferenču ekvivalences klašu jēdzieni, pamatojoties uz Kenneta Errou, Frenka Naita
(Frank Hyneman Knight) teorēmām, dod
iespēju mikroekonomikas kursā izvairīties no
nepieciešamības ētiski vērtēt indivīdu preferences un ļauj lielu daļu no šķietami metafiziskās iracionalitātes izskaidrot kā augstākas
pakāpes racionālismu — superracionālismu.
Tas, cita starpā, ļauj pamatot liberālisma pastāvēšanas iespējamību nožogotās (hedging
against) neautarķiskās grupās un no mikroekonomikas viedokļa interpretēt Lielbritānijas
premjerministra Deivida Kamerona (David
Cameroon) ieviesto terminu “muskuļainais
liberālisms”. Pētījums pamatojas uz plaša
spektra filozofu, ekonomistu un politiķu izteikto domu, kā arī mikroekonomikas teorijas
un reālās ekonomikas sakarību pretnostatījumiem, salīdzinājumiem, sintēzi un vispārinājumiem. Sekojot mikroanalīzē pieņemtai
tradīcijai, izmantota stilizētu faktu un stilizētu
situāciju interpretāciju metode. Apjoma ierobežojuma dēļ vielas izklāsts ir lakonisks un
aptver tikai nelielu daļu aktuālo ekonomikas
un morāles saskarsmes problēmu. Plaša papildu informācija par visām rakstā minētajām
personām un to publicētajiem darbiem viegli
atrodama internetā. Lai nerastos pārpratumi,
būtiski termini dažreiz doti arī angļu un krievu
valodā.

1. Homo economicus un homo
moralis

1.1. Mikroekonomikas teorijas sākuma
postulāti

Mikroekonomika pēta cilvēku izturēšanos ražošanas un maiņas procesā, par kauzalitātes avotiem pirmajā tuvinājumā izmantojot pamatpostulātus, kas sakņojas Tomasa
Hobbsa (Thomas Hobbes, 1588−1679)
morāles relativitātes koncepcijā. Dzīvas būtnes pašsaglabāšanās instinkts un vajadzību
apmierināšanas tieksme ir dabas likumi;
“labums” ir tas, kas vilina un ir gribēts, “ļaunums” ir tas, kas nepatīk un tiek ienīsts.

Pirmais postulāts. Visas pasaules, dzīves, katra auga, dzīvnieka, arī cilvēka metafiziskā būtība izpaužas gribā. To formulējis
Arturs Šopenhauers (Artur Schopenhauer,
1788−1860). Griba ir tas spēks, kas ierosina
visus citus gara un dvēseles spēkus. Tie pilda
gribas, iekšējās dziņas pavēles un tie nemaz
nerosītos, nefunkcionētu, ja nebūtu šī pirmsākuma, pirmspēka. Bet griba nekad netiek līdz
galam īstenota un apmierināta, tā rosās nemitīgi, tā ir neizsmeļama, neapmierināma. Tā dzīvo stādi, dzīvnieki, tā dzīvo cilvēki. Viss dīgst,
briest, aug, izplešas un stiepjas. Kas ir šīs metafiziskās gribas cēlonis, es nezinu. Postulāta
pašsaprotamība nenozīmē, ka postulāta regulāra izpildīšanās garantēta vienmēr. Novēroti
gadījumi, kad metafiziskā griba vājinās un cilvēki vai dzīvnieki nevēlas dzīvot, tāpēc, piem.,
novērojamas delfīnu pašnāvības, var pastāvēt
ienesīgs eitanāzijas (vieglas nāves) bizness.
Otrais postulāts. Metafiziskās gribas radītā rosība ir pakļauta tādām vai citādām
preferencēm. Auga, dzīvnieka, cilvēka dabiska tieksme ir sekot savām individuālajām
interesēm un vienmēr darīt savā subjektīvā
skatījumā labāko no tā, ko konkrētajā situācijā var darīt. Egles saknes atrod komposta
kaudzi, vārna atrisina uzdevumu, lai dabūtu
sieru, zivs meklē, kur dziļāks, cilvēks — kur
labāk. Cilvēka gribas rosinātā izturēšanās
atkarīga no tām viņa iespējām, kuras viņš
apzinās, un no cilvēka preferenču sistēmas,
ko senāk mēdza dēvēt par vērtību sistēmu.
Piem., patērētāja izturēšanās (consumer’s
behaviour) izpratnes pamatā ir nevainojama universāla pozitīva aksioma: “Patērētājs vienmēr izvēlas labāko preču grozu no
tiem, ko viņš var atļauties (Consumer always
chooses the best bundle of goods he can
afford).” Šveices matemātiķis Daniels Bernulli (Daniil Bernoulli) 1738. g. apgalvoja, ka katrs atsevišķs patērētājs labumu un
ļaunumu grozu vērtē ar savu individuālo
derīguma (utility) funkciju. Nobela laureāts
ekonomikā Žerārs Debrē (Gerard Debreu,
1921−2004), pierādīja, ka nepārtraukta
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pilna kvazisakārtotības relācija var tikt definēta ar atbilstošu nepārtrauktu derīguma
funkciju.
Mūsdienu mikroekonomikas teorija konstruēta, balstoties uz postulātu, kas sintezē
indivīda gribu, iespējas, informētību, preferences: “Indivīds (patērētājs, ražotājs, starpnieks) savā budžeta kopā izvēlas alternatīvu
ar maksimālo derīgumu.” Pasvītrosim, ka
termins „budžeta kopa” akumulē sevī visas
potenciāli iespējamās indivīdu rīcības stratēģijas, bet termins “derīgums” — cilvēku
daudzveidīgās preferences.
Eksistē marginālas preferences, kad cilvēki izvēlas galēju askētismu vai arī vēlas uzburt sev iluzoru pasauli ar narkotiku palīdzību.
Derīguma iluzoritāti formulēja Frīdrihs Nīče
(Friedrich Nietzsche, 1844−1900): “(..)
tas, ko te saucam par derīgumu, galu galā
ir tikai ticība, tikai iztēle un, iespējams, tieši
tā liktenīgā muļķība, no kuras mēs visi reiz
iesim bojā.”
Tīrā mikroekonomikas zinātne, ko pašreiz
studē pasaules universitātēs, pretendē būt
matematizēta aksiomātiski deduktīva pozitīva
zinātne, tāpēc atsakās aplūkot metafiziskos
morālas dabas jautājumus un cilvēku preferences, kas noformējušās reālajos apstākļos
un determinē stratēģijas izvēli un izturēšanos
atkarībā no citu cilvēku izturēšanās, uzlūko
kā dotas. Pozitīvā zinātne strādā ar pārbaudītām, stingri zinātniskām metodēm, izmanto
neapšaubāmus faktus un pierādījumus, meklē tīro patiesību, objektīvas likumsakarības
un, vērojot reālo īstenību, cenšas atbildēt uz
jautājumiem “kas bija? kas ir? kāpēc tā ir? kas
būs nākotnē?”. Cita starpā, pozitīvā zinātne
pēta, kā cilvēcē radušās reliģijas un priekšstati par morāli, kā radušies morāles likumi
un normas. Ar terminu “metafizika” saprotam
filozofijas nozari, kas meklē pirmsākumus un
pirmelementus, izteikdama atziņas, kas neizriet no pozitīvo zinātņu konstatējumiem, un
tāpēc ir gadu tūkstošu ilgu strīdu un diskusiju
avots. Pasaules zinātniekiem nav strīdu par
Pitagora teorēmu, maz strīdu ir par aspirīna
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iedarbību uz cilvēka organismu, savukārt reliģiju atšķirību dēļ notikuši nežēlīgi kari.
Ekonomikas teorija pēta cilvēka izturēšanos sociumā un cilvēku traktē kā patērētāju, ražotāju, starpnieku.2 Homo sapiens tiek
traktēts kā homo economicus. Ekonomikas
cilvēka lēmumus nosaka cilvēka iespējas un
informētība, vēlēšanās iegūt labumu un ļaunumu grozu iespējami augstu derīgumu.
Svarīga piezīme. Mēs sacīsim, ka indivīds ir racionāls un rīkojas racionāli, ja viņš
dara savā skatījumā labāko no tā, kas viņam
iespējams. Citiem vārdiem, racionāls indivīds
budžeta kopā maksimizē derīgumu. Latīņu
vārds “rationalis” nozīmē “saprātīgs”. Necentīsimies, malā stāvot, vērtēt, cik saprātīga ir
Baša “racionālā rīcība”, kad viņš smēķē un
zaudē veselību. Ja Ansis saka, ka Basis patiesībā rīkojas neracionāli, tas ir Anša subjektīvais Baša preferenču vērtējums. Atradīsies
kāda cita persona, piem., Casis, kas teiks, ka
Anša vērtējums Baša rīcībai ir nesaprātīgs.
Ekonomisko stratēģiju salīdzināšanā pozitīvā zinātne izmanto objektīvus kvantitatīvus
rādītājus, piem., “dārgāk”, “lētāk”; “vairāk”,
“mazāk” vai arī atsevišķa indivīda subjektīvo
vērtējumu “man tas patīk labāk”, “man tas
patīk sliktāk”, ko indivīds apliecina ar svu
izturēšanos. Turklāt labums un ļaunums ir
subjektīvas kategorijas, asociētas ar indivīda
preferencēm jeb derīguma funkciju, kas savukārt ir indivīda personības atribūts. Jēdzieni “taisnīgs”, “netaisnīgs” saistīti ar noteiktu
ideoloģiju un ir metafiziski. Atšķirībā no reliģijas pozitīvā zinātne cilvēkus uzlūko kā ļoti
dažādas eksistējošas empīriskas realitātes
ar to morālajiem un fiziskajiem “trūkumiem”
un neprasa, lai cilvēki paliktu “labāki” kādā
radikālā morālā vai fiziskā ziņā. Zinātne nav
identificējusi Augstāko Arbitru, kura preferences cilvēkiem būtu kategoriskā atskaites sistēma savu preferenču uzlabošanai. Ja kāda
persona C formulē vērtējumu: “Personas A
preferences ir labākas nekā personas B preferences”, tad šādi tiek paustas personas C
preferences un nekas vairāk. Manā rakstā3
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un grāmatās4 detalizēti parādīts, ka cilvēka
preferenču sistēma formējas sarežģītā procesā, mijiedarbojoties pieciem determinismiem
(organoniskais, ģenētiskais, ģeogrāfiskais, ekonomiskais, institucionālais), bioloģiski sociālajiem instinktiem un stereotipiem, veselajam
saprātam, elkiem (Frensis Bekons, Francis Bacon, 1561−1626), daudzveidīgas manipulācijas ietekmei. Ļoti bieži cilvēks tiek piemānīts
un dzīvo maldu un ilūziju pasaulē. Un tomēr,
lai cik lielā mērā katrā atsevišķā brīdī cilvēka
preferences ir determinētas un manipulētas,
lēmumu par rīcību noteiktos apstākļos pieņem
cilvēks pats. Izšķiroša ir personību veidojošo
daudzo faktoru dominante. Indivīda preferenču veidošanās izpratne ļauj izprast preferenču
daudzveidības cēloņus un spriest par preferenču konsolidācijas iespējamību.
Principiāli svarīgi ir atzīmēt, ka, pozitīvajai zinātnei attīstoties, daudzas problēmas,
kas šķita metafiziskas, tiek risinātas pozitīvās
zinātnes ietvaros. Pārliecinošākie piemēri ir
spēļu teorija un izturēšanās ģenētika (game
theory, behavioural genetics), kas ir zinātniskais balsts mūsu pārdomām par indivīdu
preferenču konsolidācijas iespējām.

1.2. Cilvēka nesabiedriskais
sabiedriskums

Jau Platons analizēja cilvēku grupu organizācijas fundamentālo dialektisko pretrunu
starp katra atsevišķa indivīda preferencēm un
grupas ilgā termiņa pastāvēšanas interesēm.
“Tai vietā, lai tiektos pēc sadarbības kopīgu
labumu radīšanā, ko iespējams arī kopīgi
baudīt, cilvēki vēlas “stiept” visu uz mājām
un baudīt privāti”5 .
Marks Tullijs Cicerons 100 gadus pirms
Kristus grāmatā “Par valsti”6 formulē testus,
kas uzskatāmi atsedz šķietami neatrisināmo
pretrunu: “Ja tev būtu neveselīgs un slimības
izraisošs nams un par šiem trūkumiem zinātu
tu viens pats un tādēļ izsludinātu pārdošanu.
Vai tu apliecināsi, ka pārdod kaitīgu namu,
vai arī noslēpsi to no pircēja? Ja apliecināsi,
tevi gan uzskatīs par krietnu, jo nepiemānīsi,

bet tomēr par dumju, jo pārdosi lēti vai nepārdosi nemaz. Ja noslēpsi, būsi gan gudrs,
jo rūpēsies par īpašumu, bet reizē ļauns, jo
piemānīsi. Vēl: ja tu uzietu kādu, kas domātu, ka pārdod misiņu, bet īstenībā tas būtu
zelts, vai tu klusētu, lai pirktu lēti, vai atklātu,
lai pirktu dārgi. Protams, dumji šķiet labāk
izvēlēties maksāt dārgi.”
Neformālā testā akadēmiskās bakalaura
programmas studenti 2010. g. rudenī lielā
vairākumā atbildēja, ka informāciju par neveselīgo un slimības izraisošo namu no potenciālā pircēja slēptu, jo citādi taču nams būtu
jāpārdod lēti un ģimene ciestu lielus naudas
zaudējumus.
Cicerona testus lielā daudzveidībā uzdod
dzīve. Kā rīkosies tas vai cits cilvēks, ja viņa
rīcībai nav liecinieku? Piem., lai veiktu nelielu socioloģisku pētījumu 2010. g. 4. janvāra
vēstulē portālā ventasbalss.lv7 formulēju Cicerona testu: “Vai ir racionāli veco matraci
izmest Pīpiķu mežā, jo vairāk tāpēc, ka neviens par to neuzzinās?” un atbilstošo nulles
hipotēzi: “Latvijas pašreizējā vara nav spējīga
panākt, lai piepilsētu meži nepārvērstos par
atkritumu izgāztuvēm.” Komentāri vēstulei
bija daudzveidīgi un nenopietni, tomēr dzīve
apstiprina hipotēzes pareizību un tuvā nākotnē apstiprinās vēl jo vairāk.
Cicerona testiem neeksistē vienkārša
atbilde. Vispirms būtu eksakti jādefinē metafiziskais jēdziens “sirdsapziņa”. Cilvēka
gars (soul, spirit, душа, yuch , anima) ir
vislielākais noslēpums. Aristotelis garu uzskatīja par dzīva ķermeņa aktīvu mērķtiecīgu
atribūtu, kas nav atdalāms no dzīvā ķermeņa. Dekarta (René Descartes, 1596–1650)
duālistiskajā metafizikā ķermenis un gars
ir divas patstāvīgas substances, kas mijiedarbojas. Teologi, filozofi, arī daudzi ekonomisti fundamentālo pretrunu cenšas izprast
un atrisināt ar cilvēka personības kvalitātes
pētījumiem, absolūtās morāles dziļākos avotus izskaidrodami ar Dieva eksistenci, bet
amoralitātes izplatību pasaulē saistīdami ar
Sātana ļauno gribu.
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Viduslaikos Boloņas universitātes profesors Akvinas Toms (Thomas Aquinas,
1225−1275) pētīja tādus ekonomikas jautājumus kā sabiedriskā darba dalīšana, īpašums, tirdzniecība, “taisnīgā cena”, peļņa,
zemes rente, augļi. Akvinas Toms uzskatīja,
ka īpašums, ko cilvēks iegādājas vajadzību
apmierināšanai, ir dabisks un nepieciešams
cilvēku dzīves institūts. Peļņa, ko saņem
tirgotāji, ir maksa par viņu darbu. Akvinas
Toms naidīgi izturējās pret spekulāciju un
augļošanu. Viņš definēja vispārēju labklājību
kā valsts varas mērķi un saistīja ekonomikas
jautājumus ar antropoloģiskiem jautājumiem.
Jau 500 gadus Vācijā, Skandināvijā,
Igaunijā un Latvijā nepārvērtējami liela ietekme ir protestantisma ideologa, kvēlā nonkonformista Mārtiņa Lutera (Martin Luther,
1483−1546) mācībai, kas, iespējams, tuva
šo valstu etnosu ģenētiskai substancei. Džulians Benda (Julien Benda) raksta8: “Visa
Eiropa sekoja Luteram, ieskaitot Erasmu
(Erasmus Roterodamus)”. Luters izprata un
negaidīti skarbi formulēja sabiedrības asenizācijas izšķiroši svarīgo lomu cilvēku grupu
solidaritātes nodrošināšanā un sociālekonomiskajā attīstībā9. Jāapzinās, ka mums
jādzīvo daudzu ļaužu vidū, kas dara mums
pāri, tā ka mums ir iemesls būt naidīgiem
pret viņiem. Ja zemē būtu taisnīga, kārtīga
valdība, tad drīz vien visu veidu neliešus, ko
kūda velns, varētu apturēt un pakārt ne pie
koka zara, bet karātavām! Luters neatlaidīgi
skaidro, ka parazīti tautsaimniecībā izraisa
dārdzību un nabadzību, draud tiem ar sodu.
Seko brīvs citāts: “Tāpat klāsies visiem citiem, kas atklāto, brīvo tirgu padara par dīrātavu un laupītāju māju, kur ikdienas piekrāpj
nabagus, rada jaunu slogu un dārdzību. Jo
zagt nav nekas cits, kā netaisni piesavināties
otra īpašumu. Ja visi zagļi, kas gan sevi tā
negrib saukt, būtu jāved pie karātavām, tad
pasaule drīz kļūtu tukša un pietrūktu gan
benžu, gan karātavu. Cits citu krāpj ar viltotu
preci, mēru, svaru, naudu un apkrāpj ar viltu un īpašiem finansu trikiem vai blēdīgiem
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tirgus paņēmieniem un cenām, apzināti apspiež, izsūc un moka. Tādēļ arī tos sauc par
“laupītājiem krēslos” — augļotājiem, kuri ar
cienīgu izskatu sēž savos krēslos, zagdami un
laupīdami. Tie neizlaupa lādes, nezog slepeni
naudu, bet gan sēž augstos krēslos un tiek
saukti par lieliem kungiem un godīgiem, dievbijīgiem pilsoņiem, taču ar ārēju taisnīgumu
laupa un zog.”
Spriedumi par morāles lomu ekonomikā
sastopami gandrīz visu filozofu darbos. Diapazons ir plašs, uzskati — subjektīvi un pretrunīgi. Platons (Plátōn; 427. gadu p.m.ē. —
348. gadu p.m.ē) “lietoja visus spēkus —
vislielākos spēkus, kādi vien līdz šim atklājušies filozofiem! — lai pierādītu sev, ka saprāts un instinkts paši par sevi iet uz vienu
mērķi, uz labestību, uz “Dievu”; un no Platona laikiem visi teologi un filozofi stāv uz
tā paša ceļa”10. Joprojām aktuāla ir Georga
Vilhelma Hēgeļa (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, 1770−1831) vispārzināmā formula
“nav iespējama dziļa politiska reforma bez reliģijas un morāles reformas”. Čārlzs Darvins
(Charles Robert Darwin, 1809−1882) vērtē
parādības caur labā un ļaunā prizmu: “Ļaunums falsificē dabu.” Padziļināts pārskats par
paradigmu dialektisko maiņu dots Bendas
1926. g. publicētajā grāmatā “La trahison
des clercs (Intelektuāļu nodevība)”11. Benda
raksta: “Nav iespējams pārvērtēt notikušās
pārmaiņas nozīmi: tie, kas divdesmit gadsimtus mācīja cilvēku, ka tikumīgas rīcības kritērijs — nesavtība, ka labums ir cilvēka saprāta
definīcija tā vispārīgumā, ka griba ir tikumīga tikai, ja meklē sev likumu ārpus saviem
objektiem, tagad iedveš viņam, ka tikumīga
rīcība ir tā, kas nodrošina tam savu eksistenci, neskatoties uz vides pretestību, ka griba ir
tikumīga par tik, par cik tā ir griba pēc “varenības”, ka tā viņa dvēseles daļa, kas nosaka
labumu, ir “dzīves dziņa”, ka rīcības tikumību
nosaka tās atbilstība mērķim, un ka jebkura morāle ir apstākļu nosacīta.” Benda citē
Žoržu Sorelu (Georges Sorel, 1847−1922):
“Cik pretīgi ir cilvēki, kas iedveš tautai, it kā
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tai būtu jāpilda kāds neizzināms, augstākajā
mērā ideāls vēlējums no taisnīguma, kas aiztiecas nākotnē.”

1.3. Vai ekonomikas teorijai
nepieciešama morālā komponente?

Mikroekonomikas zinātniskums ir apdraudēts: ekonomikas teorija nespēj neskart cilvēku izturēšanās morālos un ideālos aspektus,
kas sociālekonomisko spontāno pašregulēšanās procesu analīzē parādās ar kategorisku
nepieciešamību, jo krāpšana (cheating) asimetriskas informācijas apstākļos, bezbiļetnieki (free riders), netālredzība (unfarsightedness, недальновидность) korupcija un
mažoritārās koalīcijas iznīcina liberālisma
pastāvēšanas priekšnoteikumus, dramatiski
palielina transakciju izmaksas, vājina sabiedrisko labumu vairošanas iespējas. Globālā
sistēmas krīze mudina meklēt neveiksmju
dziļākos cēloņus. Arhibīskaps Jānis Vanags
jautā: “Kādām vērtībām esam sekojoši? Brīvo
Latviju esam cēluši pēc patērētājsabiedrības
ideoloģijas, kur cilvēka vērtību nosaka nevis
viņa līdzība Dievam, bet spēja ražot un patērēt uzkrāto. Un kur svarīgākā cilvēka kvalitāte
ir konkurētspēja.” Latvijas prezidents Valdis
Zatlers aizlūdza par to, lai tauta neienīstu valdību, un mierināja vecos karavīrus un represētos latviešus, ka dzīve Latvijā pagaidām vēl
gluži tik slikta nav kā izsūtījumā Sibirijā. Cienījama pensionēta sirmgalve sarēķinājusi, ka
Salaspils koncentrācijas nometnē uzturs bijis
labāks, nekā tas, ko viņa var atļauties tagad.
Savā runā pie Brīvības pieminekļa 2007. g.
18. novembrī Zatlers teica: “Vērtības ir iemiesotas ideāli. Vēstures pieredze rāda, ka tās
valstis, kas savas attīstības pamatā likušas
vērtības, ir sasniegušas vairāk, nekā tās, kuras tiekušās pēc labklājības. Ideāli ir tie, kas
rada pārticību un dara cilvēkus laimīgus.”
Eksprezidenta Zatlera teiktais sasaucas ar
labi pazīstamām tēzēm: primārā ir apziņa,
esamība ir sekundāra. Ekonomika ir nieks,
galvenais — kas cilvēkiem galvā. Laba morāle — laba ekonomika, slikta morāle — slikta

ekonomika. Tauta, kas aizmirsusi godu, zaudēs arī maizi (Народ, забывший про честь,
потеряет и хлеб).
Pirms astoņiem tūkstošiem gadu senās
Indijas teritorijā dzīvojošās ciltis radīja četras
svētas grāmatas — vēdas. Vēdu reliģijā galvenā vieta ierādīta prātojumiem par Dievu,
Cilvēku un Dabu. Daudzas pazīmes liecina,
ka Eiropas ārisko cilšu reliģijas radušās no vēdām. Pirms pieciem tūkstošiem gadu indiešu
princis Sidhartha Gautama, ko vēlāk iesauca par Budu, radīja reliģiju — budismu. Budisms daudz aizguvis no vēdām. Lielo Ķīnas
tautu veldzē konfuciānisms. Konfūcija 500
gadus pirms Kristus radītajā mācībā galvenās
koncepcijas ir Debesis un Debesu aicinājums
dao. Debesis ir augstākais garīgais spēks, kas
ietekmē dabu un cilvēka izturēšanos. Cilvēkam jādzīvo saskaņā ar Debesu ētikas aicinājumu un savas morālās īpašības jāpilnveido
ar izglītības palīdzību. Konfūcija cilvēcības
koncepcija žeņ pieprasa ideālas cilvēku attiecības ģimenē, sabiedrībā, valstī. Pravietis
Muhameds 609. g. Mekā deklamēja saviem
sekotājiem Korānu, tādējādi nodibinot spēcīgo islāma reliģiju, kas aicina iet taisnu ceļu un
nepadoties Sātana kārdinājumiem: “Nedariet
ļaunumu uz zemes, izplatot negodīgumu. ...
Tie, kas pārkāpj Allaha vēlējumu un dala to,
ko Allahs vēlēja apvienot, un veic negodīgas
lietas uz zemes, būs zaudētāji.”
Kas kopīgs tādiem domātājiem kā Cicerons, Luters, Darvins, Māršalls, arī Džeimss
Bjūhanens (James M. Buchanen)? Viņi visi
par augstāko arbitru kā pašu par sevi saprotamu uzskata morālo Absolūtu — Dievu. Viņi
visi blēdīgo Basi novērtē par sliktāku cilvēku
nekā godīgo Ansi. Cicerons rakstīja: “Patiesais likums ir pareizs prāts, atbilstošs dabai,
visos izplatīts, pastāvīgs, mūžīgs, kas pavēlot
sauc uz pienākumu, aizliedzot attur no viltus,
kas tomēr krietnos nesauc un neattur veltīgi
un arī nekrietnos, pavēlot vai aizliedzot, nespiež. Viens mūžīgs un nemainīgs likums aptvers visas tautas visos laikos, un visiem būs
viens skolotājs un valdnieks — Dievs. Viņš
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ir šā likuma devējs, šķīrējtiesnesis, autors:
kas tam nepaklausīs, bēgs pats no sevis un,
noliegdams cilvēka dabu, tieši ar to saņems
vislielāko sodu, pat ja izvairīsies no citas pārmācības, ko par tādu uzskata.”
Nirnbergas tribunāla metafiziskā norma
“būt politkorektam ir labi, būt politnekorektam ir slikti” aizliedz ranžēt cilvēkus labākos
un sliktākos, pretstatīt dažādu reliģiju paustās morāles sistēmas. Studentus pārsteidz,
ka akadēmiskā mikroekonomikas kursā lieto
jēdzienus “racionāla krāpšanās”, “racionāla
blēdīšanās”. Lektoram grūti atturēties, cilvēcīgi nepasakot, ka blēdīties ir slikti. Tomēr, ja
lektoram liekas, ka godīgais Ansis ir labāks
cilvēks nekā blēdīgais Basis, tad tās ir tikai
lektora preferences un nekas vairāk. Ansis
un Basis ir ļoti atšķirīgi cilvēki, bet sacīt, ka
viens ir labāks par otru, nav politkorekti, jo
abi ir cilvēki. Basis ir brīvs savā izvēlē: riskēt
saņemt sodu pastāvošo likumu ietvaros un
zagt, lai varētu daudz patērēt, vai nezagt un
būt nabadzīgam. Gandrīz visu izcilo domātāju darbi, sākot no Platona, Aristoteļa un beidzot ar Kārli Skalbi, pēc Otrā pasaules kara
klasificējami kā nepietiekami politkorekti.
Luteru par 1543. g. publicēto grāmatu mūsdienu Vācijā tiesātu un iespundētu cietumā;
brīnums, ka pie Latvijas baznīcām saglabāti
Lutera pieminekļi. Arī latviešu folklora nav
pietiekami politkorekta un tāpēc tiek revidēta.
Pat Evaņģēlijā atrodams politnekorekts cilvēku iedalījums Dieva bērnos un Velna bērnos.
“Ko es pie Tēva esmu redzējis, to es runāju;
arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva.
Ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo
esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no sevis
esmu nācis, bet Viņš mani sūtījis. Kādēļ jūs
manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat
spējīgi klausīties manos vārdos. Kas no Dieva
ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat,
ka neesat no Dieva. Jūs esat no sava tēva —
Velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un
nestāv patiesībā. Melus runādams, viņš runā
pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu
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tēvs. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu uz
viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa
ārā.”12
Vēsture liecina: izcilie ekonomisti ņēmuši
vērā cilvēku personību objektīvās atšķirības.
Piem., Edems Smits (Adam Smith) un Elfreds
Māršals bieži apelē pie kristīgās ētikas un
vienmēr kā pašu par sevi saprotamu pieņem
ekonomikas aģentu eiropeiskumu. Tas arī saprotams, jo vēl 19. gs. Āfrikā un Okeānijas
salās bija izplatīts kanibālisms un atšķirības
eiropiešu un neeiropiešu preferencēs bija būtiskas. Izcilie ekonomisti bija reliģiozi, tāpēc
homogēnas grupas vienotās morāles komponente dabiski iekļāvās ekonomikas teorijā,
kas tad vairāk pievērsās indivīdu atšķirīgo
zemāka līmeņa preferenču ietekmes izpētei.
Tagad globālās migrācijas rezultātā valstu sociumi kļuvuši nehomogēni. Eiropā dzīvo Āzijas, Āfrikas, Okeānijas iedzīvotāji, pretrunas
starp sociuma indivīdu preferencēm saasinās.
Dažādām grupām dažādas reliģijas, izplatīts
ateisms un pat sātanisms — daudziem cilvēkiem Dieva nav, dvēseles kļuvušas miesīgas
un Abrahama Maslova (Abraham Maslow,
1908−1970) definētā augstākā motivācijas
forma “transcendentais pārdzīvojums” neeksistē. Mēs varam tikai minēt, ko mūsdienās
rakstītu Luters vai Māršals, bet skaidri zinām,
ka rakstītu citādi, jo zinātnieki tagad skaidri
apzinās, ka homo economicus ne tuvu nav
tas pats, kas homo moralis (latīņu moralis —
tikumīgs).
Rodas problēma, ko izjūt katrs, kas profesionāli nodarbojas ar ekonomikas teoriju. No
vienas puses, tikumīgums ir politnekorekta
metafiziska kategorija, no otras puses — ekonomikas aģentu atšķirīgo preferenču radītās
ekonomiskās izmaksas ir pārāk augstas un
globālās ekonomiskās krīzes izraisīta globālā sociālā krīze var novest pie pasaules bojā
ejas.
2010. g. 27. janvārī, dienu pirms savas
55. dzimšanas dienas Francijas prezidents
Nikolā Sarkozī (Nicolas Sarkozy) pārsteidza
pasauli ar neparastu runu Davosas 40. Pa-
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saules Ekonomikas forumā. Runas moto bija:
tas skar mūs visus (It concerns us all)!
Seko fragmenti no Nikolā Sarkozī runas
brīva citāta formā. “Mēs visi zinām, kas būtu
noticis, ja valsts neiejauktos. Būtu pilnīgs
sabrukums. Pašreizējā krīze ir globalizācijas
krīze. Atklājušies mūsu pasaules uzskata trūkumi, kas mums jālabo. Radusies situācija,
kad viss kalpo finanšu kapitālam un gandrīz
nekas — darbam, kad uzņēmējs atdevis vietu
spekulantam, kad ļaudis, kas tērē bez darba
iegūtus ienākumus, labklājības ziņā tālu aiz
sevis atstājuši darba cilvēkus. Finanšu instrumentu lietošana ir devusi ātru un vieglu
peļņu, bet, kā likums, nav radījusi ne reālus
labumus, ne darba vietas. Šī tipa ekonomikas
pārsteidzošākā iezīme: svarīgs ir tikai pašreizējais moments, bet nākotnei nav nozīmes.
Ar īsā termiņa loģiku mēs bruģējam ceļu uz
trūkumu. Stabila attīstība nav iespējama,
ja runa ir tikai par dzīšanos pēc peļņas un
vienīgais kritērijs ir akcionāru dividendes.
Daudzus gadus mēs prognozējām nacionālo
robežu izzušanu un klejotāju ēras iestāšanos.
Tomēr krīzes apstākļos pat visglobalizētākie
biznesmeņi un paši kosmopolitiskākie baņķieri atcerējās, ka viņiem ir tautība. Vienpusējais princips “katrs cilvēks sev pašam”
ir ekonomiska, politiska un morāla kļūda.
Mums jāglābj kapitālisms, pārbūvējot to un
atjaunojot tā morālo komponenti. Es zinu,
ka šis apgalvojums turpmāk izraisīs daudzus
jautājumus.”
2011. g. februārī, uzstājoties Minhenē
drošības jautājumiem veltītajā konferencē,
Lielbritānijas ministru prezidents Deivids Kamerons teica: “Eiropai nepieciešams pamosties un saprast, kas notiek mūsu valstīs. Lielbritānijā līdz šim atbalstīja nostāju, ka visām
iedzīvotāju grupām, kas mīt Lielbritānijā, ir
tiesības dzīvot pēc savām tradicionālajām
vērtībām. Tomēr tagad redzams, ka šāda pieeja sabiedrībā nav radījusi vienotu identitāti.” Agrāk paust bažas par multikulturālisma
idejas absurdumu Kamerons esot baidījies.
Šokējot transnacionāļus, Kamerons uzsvēra,

ka Lielbritānijai ir nepieciešama spēcīgāka
nacionālā identitāte un no “pasīvās tolerances” jāpāriet pie „aktīvāka, muskuļaināka
liberālisma” un “jāķeras klāt šīs problēmas
saknei”. Eiropa mostas un notikumi attīstās
arvien straujāk: pirmo reizi kopš Nirnbergas
tribunāla vadošie politiķi nebaidās atklāti atzīt, ka multikulturālisms cietis neveiksmi un
izgāzies. Kad tieši to pašu pirms pieciem gadiem paziņoja Austrijas patriots Jorge Haiders
(Jörg Haider, 1950−2008), viņš gāja bojā
autokatastrofā. Protams, multikulturālisma
aizstāvji nepadosies, par ko liecina Ungārijas
piemērs, kad ārēji spēki apslāpē vairāk kā
60% vēlētāju pausto gribu. Tomēr notikumi
attīstās tik strauji, ka šī raksta publicēšanas
brīdī situācija Eiropā var būt jau kvalitatīvi
mainījusies.
Vērts atzīmēt, ka šī raksta autors, balstoties uz eksternalitāšu internalizācijas dialektikas koncepciju, vienīgais Latvijā jau 2005. g.
darbā13 paredzēja multikulturālisma izgāšanos
Eiropā un ASV. Zinātniskā ētika prasa nosaukt
daudzos multikulturālisma apoloģētus Latvijas zinātnieku aprindās un atzīt viņu nespēju
adekvāti analizēt sociālekonomiskos procesus.
Nepārvērtējami svarīgs ekonomikas jēdziens ir “kredīts”. Termins “kredīts” cēlies no
latīņu creditum — ticēt, uzticēties. Nauda ir
jebkura lieta, ko cilvēki pieņem apmaiņā pret
labumiem, cerībā, ka savukārt varēs šo lietu
iemainīt pret citiem labumiem. Mūžseno papīrnaudas saiti ar dārgmetāliem sarāva ASV
prezidents Ričards Niksons (Richard Milhous
Nixon), 1971. g. 15. augustā oficiāli atsaucot solījumu mainīt dolāru pret zeltu. Papīr
nauda (agregāts M0) būtībā ir konvencionāls
fantoms (konvencionāls, no latīņu conventionalis — atbilstošs līgumam, noteikumiem —
norunāts, pieņemts, nosacīts; ar tradīcijām
saistīts). Banknote ir papīra gabaliņš, kam
nav nekādas vērtības, tā ir solījums. Rodas
naudas agregāti M1, M2, M3. Jaunā nauda ir banku noteikta veida saistību kopums,
kredīts ir banku aktīvu summa, proti, izsniegto aizdevumu summa. Analītiķus satrauc
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parāda apjoms: emitēto parādzīmju nominālvērtības kopsumma gandrīz divas reizes
pārsniedz pasaules gada kopproduktu. Globālo finanšu alķīmiju spoži vainago no ļoti
riskantām hipotēku parādzīmēm sintezētās
obligācijas (Collateralized Debt Obligations),
kas saņem AAA reitingu un uzskatāmi iemieso sevī finanšu pasaules virtualitāti14.
Vai var ticēt netikumīgu cilvēku solījumiem? Vai nauda un kredīts var eksistēt, ja
iestājas uzticēšanās krīze (crisis of confidence, кризис доверия)?
Pēdējā laikā morāles jēdziens saistībā ar
ekonomiku tiek piesaukts bieži un neatlaidīgi.
Var likties, ka ir laiks ieviest morāles jēdzienu
mikroekonomikas kursā. Tad jādefinē absolūtā atskaites sistēma — morālais Absolūts, bet
tas nav iespējams bez ideoloģiskas konfrontācijas. Manuprāt, ir iespējams tomēr izveidot
ekonomiskās labklājības teoriju bez metafiziskā morāles jēdziena.

2. Līdzsvars sociālekonomiskās
spēlēs

2.1. Liberālisma ontoloģija —
egoistisku indivīdu spontānā interešu
harmonija perfektas konkurences tirgos

Cilvēki ir ļoti atšķirīgi garīgā un fiziskā
ziņā, tāpēc likumsakarīgi, ka dažādu cilvēku
preferences nonāk konfliktā un reizēm šķiet,
ka sabiedriskā kārtība balstās uz visai labila
pamata.
“Negaidi no ābeles čiekurus, bet no egles
ābolus,” sacījusi Zenta Mauriņa. Tomēr grupu noteikumi jeb likumi rada sociālo spēļu
ietvarus un šajās spēlēs, ko spēlējam ik brīdi,
iestājas objektīvas līdzsvara situācijas gan individuālo spēlētāju grupās, gan arī grupu savstarpējo attiecību aspektā. Sociuma līdzsvara
situācija raksturojas ar to, ka dotajā situācijā
neviens no aģentiem nav ieinteresēts mainīt
savu izturēšanās stratēģiju, ja pārējie spēlētāji saglabā savas stratēģijas. Ja vien nav ārēja
spēka, kas iedarbojas uz sociumu un maina
indivīdu preferences vai spēles noteikumus,
līdzsvara situācija ir stabila.
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Plaši izplatīts priekšstats, ka Glazgovas
universitātes morālfilozofijas profesora Edema
Smita grāmatas The Wealth of Nations (Pētījums par nāciju bagātības lietderību un cēloņiem) kodolu veido spontānās interešu harmonijas doktrīna. Tās ietekmē daudzi ekonomisti
tic, ka konkurence ar cenu mehānisma palīdzību palīdz sasniegt optimālu līdzsvaru.
Piem., Kurts Bīdenkopfs15 uzstājas par perfektās konkurences tirgus sargātāju: “Konkurences saglabāšana ir ne vien ekonomikas attīstības kritērijs, bet arī veselīgas sabiedriskās
iekārtas jautājums.” Smita pamattēzi atļaujos formulēt angļu valodā. “The market price
adjusts until amount of given good that people
want to buy equals to amount that is supplied.
Decisions freely made by buyers and sellers
are coordinated in the marketplace by what
he called the invisible hand of competition.
Competition harmonizes the driving force of
self-interest with the public interest, yielding
increases in real national wealth.”
Edems Smits ar lielu aizrautību argumentēja perfektas konkurences pastāvēšanu
un netraucētu funkcionēšanu kā nacionālās
ekonomikas attīstības svarīgāko priekšnosacījumu: “Katrs indivīds cenšas izmantot savu
kapitālu tādējādi, lai tas nestu maksimālu
peļņu. Indivīda nodomos, kā likums, neieiet
kalpošana sabiedriskām interesēm, un parasti viņš pat nezina, cik lielā mērā kalpo to
apmierināšanai. Indivīds norūpējies tikai par
paša drošību un peļņu. Tomēr indivīdu, kurš
cenšas tikai un vienīgi pēc paša izdevīguma,
neredzama roka invisible hand virza uz rezultātu, kas neietilpa viņa nodomos. Sekojot
savām paša interesēm, viņš bieži vien sekmē
sabiedrības attīstību daudz efektīvāk, nekā
tad, ja tiešām būtu apņēmies to darīt.”
Analītiskā ekonomika apstiprina Smita sacīto. Konkurences tirgus līdzsvara paradigma
ir daudzpusīgi un detalizēti izstrādāta līdz pat
aksiomātiski deduktīvai teorijai Debrē grāmatā Theory of Value. An Axiomatic Analysis of
Economic Equilibrium (Vērtības teorija. Ekonomiskā līdzsvara aksiomātiskā analīze).16
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“Ar priekšzīmīgu skaidrību un precizitāti šeit
tiek izklāstīts privātā īpašuma ekonomikas
modelis pilnīgas konkurences apstākļos,”
rakstīja ekonomikas profesors Dr. Arnis Vilks
(Vācija). Grāmatā matematizētā veidā analizēta perfektas konkurences tirgus funkcionēšana un, pieņemot virkni aksiomu, teorēmas
veidā pierādīta tirgus līdzsvara eksistence un
Pareto efektivitāte (pēc atklājēja Wilfredo Pareto vārda). Noklusētu pieņēmumu ietvaros
ir spēkā teorēma, ka perfektas konkurences
tirgū ilgā termiņā iestājas dubultefektīvs līdzsvars: ražošana ir ekonomiski efektīva — firmas ražo ar minimālām vidējām izmaksām;
resursi ir izlietoti sociāli optimāli — ražošanas
marginālās izmaksas līdzinās produkta cenai,
kas savukārt vienāda ar vidējām izmaksām.
Perfektas konkurences līdzsvars ir Pareto
efektīvs pēc bikritērija (patērētāju ieguvums;
ražotāju ieguvums) (consumer surplus; producer surplus).
Svarīga piezīme. Termins “liberālisms”
bieži tiek lietots vulgārā nozīmē. Patiesā liberālisma ideologi Edems Smits, Ronalds Kouzs (Ronald Coase), Frīdrihs Haijeks (Friedrich Hayek) u.c. liberālismu saprata kā tādu
sociuma organizāciju, kas maksimāli sekmē
egoistisku indivīdu interešu spontāno harmoniju privātīpašuma un tirgus spēku darbības rezultātā.17 Patiesais liberālisms ved uz
demokrātiju, bet demokrātija var iznīcināt
liberālismu. Vēsture zina spožus liberālisma
piemērus autoritārisma apstākļos. Savukārt
demokrātijas apstākļos sastopam totalitārisma pazīmes. Modernā ekonomika pēta nepilnīgu liberālismu pamudināšanas politikas
un paternalistiskā liberālisma formā (nudge
policy and libertarian paternalism)18.
Diemžēl dziļāka sociālekonomiskās īstenības analīze kategoriski pieprasa revidēt
neoklasiskās mikroekonomikas atziņas un
konstatēt perfektas konkurences tirgus paradigmas izgāšanos (market failure) (angļu
failure tulkojam kā neveiksme, neizdošanās,
izgāšanās, bankrots). Aģentu mijiedarbības
dialektikas dēļ perfektas konkurences tir-

gus likumsakarīgi zaudē savus atribūtus un
degradējas. Galvenie perfektas konkurences
tirgus izgāšanās faktori, kas daudzpusīgi mijiedarbojas, ir:
(a) mēroga ekonomijas (economies of
scale) un darbības sfēras ekonomijas (economies of scope) mudināti investori koncentrē kapitālu, integrē darbības un objektus
horizontāli un vertikāli, iegūst tirgus varu
(market power). Perfekto konkurenci nomaina monopolistiskā konkurence, oligopolija,
monopolija. Lielus sabiedriskos zaudējumus
(deadweight loss) rada starpnieki;
(b) transakciju izmaksas, īpašuma tiesību
problēmas. Kapitāla koncentrācija internalizē
transakciju izmaksas un rodas sinerģija19;
(c) asimetriska informācija, kad pārdevējs zina to, ko nezina pircējs, vai pircējs zina
to, ko nezina pārdevējs. Lai palielinātu savu
peļņu, racionāli tirgotāji iefiltrējas tirgū ar
nekvalitatīvu preci, kuras zemā kvalitāte ārēji nav nosakāma, bet atklājas, preci lietojot
(uzticēšanās prece, creedence good, товары
доверия);
(d) netālredzība — ar to saprot ekonomikas aģentu preferenču izplatītu īpašību:
pašreizēja labuma (present good) derīgums
ir augstāks nekā tāda paša nākotnes labuma
(future good) derīgums, pašreizēja ļaunuma
(present bad) antiderīgums ir augstāks nekā
tāda paša nākotnes ļaunuma (future bad) antiderīgums;
(e) ārējie efekti (eksternalitātes, externalities), kuru galvenā pazīme ir: ražojot vai
patērējot rodas labumi vai ļaunumi, kas nav
pārdodami, bet ietekmē ekonomikas aģentu
izturēšanos;
(f) sabiedriskie labumi (public goods,
общественные блага) sabiedriskie ļaunumi
(public bads, общественный вред).
Arī Smits saskatīja dabiskās brīvības vienkāršās sistēmas trūkumus, kad cenšanās apmierināt individuālās intereses noved pie sabiedriski nevēlamiem rezultātiem. Neskatoties
uz idealizācijas loģiskajiem trūkumiem, egoistisku indivīdu spontānā interešu harmonija
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perfektas konkurences tirgos ir fundamentāla
ideja, kuras matemātiskais pierādījums var tikt
koriģēts, teorēmas formulējumā ietverot būtiskus priekšnosacījumus par grupu locekļu preferenču īpašībām un eksternalitāšu internalizācijas iespējamību, kas novērstu gandrīz visus
perfektās kokurences tirgus izgāšanās cēloņus.
Šajā rakstā, sintezējot Smita, Kouza, Haijeka,
Errou, Bjūhanena un Naita atziņas, domāts par
to, kā panākt, lai liberālisma auglīgais un ne ar
ko neaizstājamais pašregulēšanās mehānisms
darbotos arī nehomogēnu sociumu apakšgrupās. Jauninājuma atslēgas vārds ir “indivīdu
preferenču ekvivalences klases”, ko neesmu
sastapis mikroekonomikas teorijā.

2.2. Līdzsvari n personu
neantagonistiskās spēlēs

Viens no pirmajiem analītiķiem, kas cilvēku izturēšanās pētījumos lietoja spēles metodi, ir Nikolo Makiavelli (Niccoló di Bernardo
dei Machiavelli, 1469−1527). Makiavelli20 izprata ekstensīvās spēles līdzsvaru (ko
mūsdienās sauc par Štakelberga līdzsvaru):
viņš rekomendēja valdniekam kā stratēģijas
līderim izvēlēties tādu stratēģiju, kas, ņemot
vērā karaspēka, augstmaņu, tautas un ārējo
ienaidnieku reakciju, maksimizē valdnieka
derīgumu.
Radikāls progress cilvēka nesabiedriskā
sabiedriskuma fenomena īpašību un mehānisma teorētiskajā izpētē saistāms ar izcilā
matemātiskās ekonomikas pārstāvja Antuāna Kurno (Antoine Augustin Cournot,
1801−1877) oriģinālajiem darbiem. 1838. g.
grāmatā Researches into the Mathematical
Principles of the Theory of Wealth (Bagātības teorijas matemātisko principu pētījumi)
Kurno interpretē oligopoliju kā spēli, definē
konkurences līdzsvaru un izskaidro līdzsvara
stabilitāti.
Vācu ekonomists Heinrihs fon Štakelbergs (Heinrich Freiherr fon Stackelberg,
1905−1946), 1934. g. izdotā grāmatā
Marktform und Gleichgewicht (Tirgus struktūra un līdzsvars) aplūko līdzsvaru, kas iestājas
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duopolijā, ja viena no firmām ir kvantitātes
līderis. Vēlāk Kurno un Štakelberga fundamentālās idejas pārņēma un vispārināja amerikāņu matemātiķis Nobela laureāts ekonomikā
Džons Nešs (John Forbes Nash). Spēļu teorijas pamatjēdzieni iztirzāti vairākās grāmatās21.
Vienā no autora rakstiem22 aplūkota trimatricu
spēle, kas sniedz daudz plašākas interpretāciju iespējas nekā ilustrācijās un piemēros tradicionāli lietotā bimatricu spēle.
Spēļu teorija ir neparasti oriģināls indivīdu izturēšanās un sociālā konteksta dialektikas modelēšanas instruments, kas devis
iespēju uz pozitīvo zinātni pārnest daudzas
šķietami metafiziskas problēmas. Spēlētāji
ir personas, kas izvēlas rīcības stratēģiju un
rīkojas saskaņā ar to. Industriālās organizācijas teorijā spēlētāji ir firmu īpašnieki un
menedžeri, darba ekonomikā — darba pircēji
un darba pārdevēji, transnacionālajā ekonomikā — valstu likumdevēji un uzņēmēji. Ja
par spēlētājiem uzlūkojam koalīcijas, piem.,
noziedzīgus grupējumus, valstu valdības,
koalīcijas parlamentos, tad rodas apakšuzdevums izprast lēmumu pieņemšanas mehānismu koalīcijā, kur savukārt norit spēle. Spēļu
teorija pēta situācijas, kas rodas atsevišķu
stratēģiju mijiedarbības rezultātā. Pozitīvisti
uzskata sarežģītu sociālekonomisku situāciju
par izprastu, ja izdevies identificēt Kurno-Neša līdzsvara situāciju vai Štakelberga līdzsvara situāciju un izprast līdzsvara dinamiku, ko
izraisa aģentu rīcības izraisītā ārējo apstākļu
maiņa un aģentu preferenču maiņa atgriezeniskās apstākļu ietekmes rezultātā. Līdzsvars
mainās, ja kāda iemesla dēļ mainās indivīdu
preferences vai ārpus sistēmas esoša vara
maina apstākļus, kādos indivīdi izvēlas savā
subjektīvajā vērtējumā labākās stratēģijas.
Sociālajās zinātnēs, piem., didaktikā, kriminālpasaules izpētē, veselības aizsardzībā,
militārajās zinātnēs, politoloģijā, socioloģijā,
kad sastopamies ar personas vai personu grupas alternatīvas stratēģijas izvēles problēmu
sociālā vidē ierobežojumu apstākļos, bez spēļu teorijas metodēm pētījumi ir primitīvi un

ASIMETRISKĀ INFORMĀCIJA UN ERROU TEORĒMA MIKROEKONOMIKĀ

vulgāri, toties ar spēļu teorijas palīdzību tūlīt
iegūstamas dramatiskas un dziļas atziņas.
Piem., kādā diskusijā izskanējusī tēze “Neeksistē globālu problēmu valstiski atrisinājumi” (Не бывает страновых решений для
глобальных проблем) ir triviāls secinājums
no spēļu teorijas. Spēļu teorijas ietvaros zinātniski apstiprinās apgalvojums “kad idejas
iekaro masas, tās kļūst par materiālu spēku”.
Tomēr zīmīgi, ka 1975. g. izdotajā grāmatā
Математика и кибернетика в экономике
(Matemātika un kibernētika ekonomikā)23
kļūdaini apgalvots: “Līdzsvars raksturojas ar
to, ka neviens no ekonomikas aģentiem nav
ieinteresēts tā mainīšanā ar līdzekļiem, kas
ir aģenta rīcībā.” Kļūda ir smalka un simptomātiska: tekstos, kas skar spēles jēdzienu,
kļūdas sastopamas bieži. Publiskās diskusijās skaidri redzams, ka vairums Latvijas ekonomistu, sociologu un politiķu spēļu teorijas
idejas neizprot. Zinātniskajās publikācijās
Latvijā ne reizi neesmu sastapis kompetentu
spēļu teorijas pielietojumu.

2.3. Entropijas palielināšanās mazākās
akcijas rezultātā

Līdzsvara jēdziens ir saistīts ar universālo
entropijas palielināšanās likumu. Entropijas —
no grieķu en (iekšā) + trope (pārvērtība)
jēdzienu lieto informātikā un termodinamikā sistēmas iekšējo pārvērtību kvantitatīvai
mērīšanai. Empīriski pārbaudīts, ka slēgtās
sistēmās entropija pieaug, kamēr, sasniedzot
maksimumu, iestājas absolūtais līdzsvars.
Sistēmas elementu tiekšanos uz līdzsvaru izskaidro universālais Leibnica-Mupartjē
mazākās akcijas princips: “Daba ir taupīga
visās tās akcijās (Nature is thrifty in all its
actions)”. Jau Eiklīds konstatēja, ka gaismas
stars atstarojas no spoguļa virsmas tādā pat
lenķī, kā krīt uz spoguli, lai veiktu visīsāko
ceļu. Kāpēc gaismas stars tā dara? Kāpēc
ūdens tiecas uz konstantu līmeni, gaiss — uz
konstantu spiedienu, elektrība — uz nulles
potenciālu starpību?
Karsta ūdens glāze molekulu mazākās

akcijas tieksmes dēļ tiecas uz līdzsvaru — tā
atdziest, bet pati sevi atdzisusī ūdens glāze
uzsildīt no jauna nespēj. Katra veida mežā iestājas atpazīstams līdzsvars; varam iztēloties
līdzsvaru priežu silā, līdzsvaru jauktā bērzu
un egļu mežā, līdzsvaru purvā. Meža līdzsvaru izjauc viesulis vai malkas cirtēja cirvis.
Lieldienu salu (Easter Islands) sociuma
vēsture uzskatāmi demonstrē postoša Neša
līdzsvara iestāšanos un dinamiku, kad cilvēki,
individuāli maksimizēdami īsā termiņa derīgumu un izvēlēdamies mazāko akciju, izcirta
mežus, noplicināja augsni. Iedzīvotāji prata
cirst kokus, medīt dzīvniekus, bet neprata
vadīt kopienas dzīvi un, nespēdams pašorganizēties, sociums no relatīvas labklājības ar
savdabīgas mākslas iedīgļiem likumsakarīgi
“attīstījās” līdz mežonīgam kanibālismam.24
Piemērs ir simptomātisks: tehnoloģiskā varēšana sociālās organizācijas mazspējas apstākļos ved pie posta. Vai mūsu zilo planētu
negaida Lieldienu salu liktenis?
Tāpat kā ūdens molekulu kopai glāzē, arī
sociuma entropijai piemīt dabiska tieksme
palielināties. Lai ūdens glāze neatdzistu, siltums tajā ir jāuztur, bet tas prasa ārēju enerģiju; lai ūdens atkal būtu karsts, ir jāpiešķir
kinētiskā enerģija atdzisuša ūdens “apātiskajām” molekulām. Arī sociuma entropijas
palielināšanos var apturēt vienīgi kādas varas griba, kas cilvēkus rosina veikt darbības
tagad, lai nākotnē derīgums nesamazinātos.
Sacītais asociējas ar Nīčes grāmatu Der Wille
zur Macht. Versuch einer Umwertung aller
Werte (Varas griba. Mēģinājums pārvērtēt
vērtības): “Esmu aptvēris — visos vērtējumos
runa ir par konkrētu perspektīvu — par kāda
indivīda, kādas kopienas, rases, valsts, baznīcas, ticības, kultūras saglabāšanu.”

2.4. Mazākās akcijas princips
un nākotnes produkta derīguma
diskontēšana

Pēdējā laikā zinātnieki daudzveidīgā kontekstā apspriež ilgtspējīgās attīstības problēmas.
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Kāda ir sociuma līdzsvara trajektorija:
ilgtspējīga attīstība vai hronoloģiska degradācija? Mikroanalīzes pamatpostulāts nosaka, ka katra indivīda pašreizējo izturēšanos
ietekmē indivīda preferences, salīdzinot dažāda laika labumu un ļaunumu grozus. Ekonomikas aģentu preferenču izplatīta īpašība
ir netālredzība: šodienas vērtējumā pašreizēja labumu groza derīgums ir augstāks nekā
tāda paša nākotnes labumu groza derīgums
un pašreizēja ļaunumu groza antiderīgums ir
augstāks nekā tāda paša nākotnes ļaunumu
groza antiderīgums. Diskontēšanas jēdzienu
saprotot vispārīgāk nekā to traktē finanšu
analīzē, laika faktora ietekmi uz cilvēku pašreizējo izturēšanos ļoti vispārīgi var raksturot
ar dažāda laika labumu un ļaunumu grozu
derīgumu diskontēšanas likmi (intertemporal utility rate, ставка межвременной
полезности). Nākotnes produkta derīguma
diskontēšana nozīmē tā derīguma vērtēšanu
no šodienas redzes punkta.
Ja cilvēks diskontē nākotnes produktu
derīgumu ar zemu likmi, laika faktora loma
tiek pazemināta. Šāds cilvēks tic nākotnei,
rūpējas par nākotni. Viņš labprāt atsakās no
derīguma tagad, lai derīgums būtu iegūstams
nākotnē. Kā pašreizējā derīguma investors
viņš nepretendē gūt nozīmīgus augļus. Tie
ir cilvēki, kas spēj uzupurēties nākotnes, pat
nākamo paaudžu vārdā. Sauksim šāda tipa
cilvēkus par hronoaltruistiem.
Diskontējot nākotnes produktu derīgumu
ar augstu likmi, laika faktora loma tiek paaugstināta. Cilvēks netic nākotnei, dzīvo šodienai; nākotnes derīgumam viņa skatījumā
nav lielas jēgas. Kā investors viņš atteiksies
no šodienas labumiem nākotnes vārdā tikai
tad, ja sagaida ievērojamus augļus no savas
investīcijas. Sauksim šāda tipa cilvēkus par
hronoegoistiem.
Diskontēšanas likmes izvēle raksturo cilvēku preferences. Pie tam mazākās akcijas
princips cilvēkus virza uz īsā termiņa vērtībām — cilvēkiem ir dabiska tieksme kļūt par
hronoegoistiem. Ļoti populārs piemērs ir tie
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daudzie debitoru miljoni, kas labprāt izmanto
uz parāda paņemtu naudu, lai gūtu derīgumu tūlīt, neraizējoties par derīguma zudumu
nākotnē.
Abstraktas galējības ir nulles diskonta likme un bezgalīgi liela diskontēšanas likme.
Populāra History pārraide par neandertāliešiem stāsta, ka šie senie cilvēki aizgāja
bojā, jo neveidoja pārtikas krājumus nākotnei.
Neandertālieši dzīvojuši šodienai, šodienas
skatījumā zemu vērtējot nākotnes labumus
vai ļaunumus. Varam sacīt, ka neandertālieši nākotnes produktu derīgumu diskontēja ar
bezgalīgi lielu likmi, viņiem labsajūta šodien
bija viss, rītdienas rūpes — nekas. Pretstatā neandertāliešiem ortodoksālā komunisma
ideoloģija šodienas labumus upurēja gaišās
nākotnes vārdā un nākotnes produktu derīgumus diskontēja ar nulles likmi. Šodienas
grūtības — nekas, gaišā nākotne — viss.
Cilvēku paradums nodrošināt savu nākotni attīstās lēni un nevienmērīgi. 1890. g. publicētajā Māršala izcilajā grāmatā Principles of
Economics (Ekonomikas principi) nodaļā par
bagātības augšanu analizēta dažādu cilvēku
dažādā attieksme pret nākotnes labumiem un
ļaunumiem. Aprakstītas ciltis, kas varētu dubultot savus resursus un patēriņu bez papildu
darba izlietojuma, ja cilšu locekļi izmantotu
nākotnei kaut nelielu daļu no labumiem, kas
ir to rīcībā konkrētajā brīdī un par kuru izmantošanu tiem ir pietiekamas zināšanas.
Piem., nelielu zemes gabalu ar pārtikas augiem nožogošana ļautu pasargāt tos no meža
zvēru kaitējuma un rudens ražu trīskāršotu,
tomēr cilvēki to nedara, jo pašreiz vēlas padejot un pagulēt, nevis būvēt žogu. Anglijā vīri,
smagi strādājot, pelna 2–3 mārciņas nedēļā,
bet laiku pa laikam cieš badu. Kad vīriem ir
darbs, viena šiliņa derīgums viņiem ir mazāks
par viena pensa derīgumu, kad viņiem nav
darba. Un tomēr šie cilvēki necenšas atlikt
kaut ko melnajām dienām. Māršals raksta:
“Viņi diskontē nākotnes labumus ar vairāku tūkstošu procentu gada likmi.” Cilvēku
attieksme pret bagātības uzkrāšanu ir krasi
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atšķirīga dažādās zemēs un dažādos laikos,
tā ir atšķirīga jebkuriem diviem etnosiem un
kalpo par zīmīgu personības raksturotāju.
Cilvēku attieksmi pret pašreizējās bagātības
uzkrāšanu nākotnes vajadzībām un pašreizējo labumu patērēšanu uz nākotnes labumu
rēķina ietekmē sociālās un reliģijas tradīcijas.
Tikko tradīciju ietekme mazinās, ģenētiskās
cilvēku atšķirības visstraujāk atklājas tieši nosliecēs taupīt vai izšķērdēt. Labumu patērēšana šodien un nevēlēšanās domāt par nākotni
daudzreiz ir bioloģiskais stereotips, kas radies
no pārliecības, ka ietaupītie labumi tiks atņemti. Cilvēka nākotnes drošība ir svarīgākais
priekšnoteikums tam, lai cilvēks šodien būtu
gatavs atteikties no labumiem nākotnes labumu vārdā. Protams, tas attiecas arī uz tām
izmaksām, kas šodienas neizmantoto iespēju
dēļ rodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas nolūkos. Spēcīgākais stimuls cilvēkam
rūpēties par nākotni ir vēlēšanās nodrošināt
labāku dzīvi bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Tomēr baudu ideoloģijas devīze “live fast, die soon” (dzīvo strauji, mirsti
agri), demogrāfiskā krīze, ģimenes saišu vājināšanās, homoseksuālisma un viendzimuma
laulību propaganda šo ilgtspējīgās attīstības
stimulu sagrauj. Politiķu “tuvredzība” primitīvi saistīta ar populismu un kārtējām vēlēšanām.

3. Vulgārā racionālisma
dialektiskais noliegums —
superracionālisms

Ekonomisti izprot, ka nesabiedriskais
sabiedriskums izraisa milzīgus mērāmus
labklājības zudumus, un meklē zinātniskus
risinājumus. Izkristalizējas superracionālisma
koncepcija, uzlūkojot superracionālismu par
vulgārā racionālisma dialektisku noliegumu.

3.1. Racionalitātes paradigmas
dialektika

Aplūkot ekonomiku izolēti no bioloģijas, psiholoģijas, ideoloģijas ir rupja kļūda.
Jau agrīnie ekonomisti nojauta neekonomis-

ku faktoru izšķirošo ietekmi uz ekonomiku.
Gandrīz visos izcilo domātāju darbos tādā
vai citādā formā pausta doma: pētot cilvēku
izturēšanos, aprobežoties tikai ar ekonomisko determinismu un ignorēt citus determinismus ir bīstami, jo lēmumi var izrādīties
graujoši ilgtspējīgai sociuma pastāvēšanai.
Māršals apgalvoja, ka ekonomistu svētnīcai
jābūt bioloģiskajai ekonomikai, proti, ekonomika jāuzlūko kā organisms, kas funkcionē
noteiktā vēsturiskā laikā un var būt vesels
(ilgtspējīgs), bet var arī saslimt. Ekonomikas
dziļākie jautājumi ir cilvēku objektīvā dažādība un ar to saistītā indivīdu un grupu savstarpējo attiecību dialektika — nesabiedriskais
sabiedriskums. Zinātne par kādu abstraktu
“ekonomikas cilvēku”, kas brīvs no morāles principiem, enerģiski un egoistiski rauš
naudu, pārlieku vienpusīgi apraksta dzīves
realitātes un neļauj izskaidrot atsevišķu valstu ekonomikas panākumus atsevišķos laika
periodos. Nedrīkst homo sapiens reducēt uz
homo economicus, kam ekonomika ir liktenis. Homo economicus ir tikai daļa no homo
sapiens. Zinātnieki pētījuši sociuma dzīves
kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas iespējas saistībā ar organonisko, ģeogrāfisko, ģenētisko, institucionālo
determinismu. Neoklasiskā tirgus teorija,
kurā tirgus skaidrots kā universāls un neitrāls
mehānisms, neatbilst īstenībai.
19. gs. beigās ekonomistu grupa parādīja,
ka ekonomikas raksturu, tās attīstības vektoru var diktēt nevis tirgus, bet valdošā vērtību
sistēma, kas saista sabiedrību. Radās jauns
virziens, ko nosauca par institucionālismu,
par tā pamatlicēju uzskata norvēģu tautības
ekonomistu Torstenu Veblenu (Torstein Bunde Veblen, 1857–1929) ar 1899. g. izdoto
grāmatu Theory of the Leisure Class (Laiskās klases (šķiras) teorija)25. Katrs politiķis,
kurš ar sirdssāpēm domā par savas tautas
likteni, kļūst institucionālists. Piem., Kārļa
Ulmaņa laikā no 1920. līdz 1937. g. Latvijā ļoti sekmīgi īstenotajā agrārajā reformā
no četriem motīviem trīs bija neekonomiski.
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Pirmais — viskvēlākais, patiesības un latvisku
mītu savijums, vēsturiskās taisnības motīvs,
neskatoties uz to, ka kapitālistiskā ekonomika un latviskie mīti ir absolūti nesavienojami jēdzieni. Otrais — nacionālpolitisks; dot
zemi brīvības cīnītājiem un likvidēt muižas kā
vācu kolonizācijas ekonomisko fundamentu.
Trešais — sociālpolitisks: apmierināt latviešu
bezzemnieku milzīgo masu, novērst cilvēkus
no komunisma ideoloģijas un sekmēt etnisko
solidaritāti. Agrārās reformas rezultātā Latvijas lauki burtiski mutuļoja jaunrades darbā —
zeme tika aparta kā nekad agrāk, cēlās jaunas ēkas, dzima skaisti sapņi (izmanti profesora Aivara Strangas spožie izteikumi26).
Nonkonformistu darbi jāstudē, izprotot
plašu kontekstu. Garets Hardins (Garrett
James Hardin, 1915−2003) pazīstams ar
tā saukto Hardina pirmo ekoloģijas likumu
(“Jaukie zēni finišē pēdējie (Nice guys finish
last)”) un pravietisko jēdzienu egoisma gēns
(selfish gene). Vides monitorings liecina,
ka Hardina rakstā The Tragedy of the Common (Komūnu traģēdija) izvirzītās problēmas
aktualitāte palielinās un prasa efektīvu risinājumu. Fundamentālās pretrunas ģenētisko interpretāciju piedāvā Ričards Davkins
( Richard Dawkins) grāmatā The Selfish
Gene (Egoisma gēns)27. Duglass Hofstadters
(Douglas Hofstadter) ievieš terminu “superracionalitāte” (superrationality), kas sasaucas
ar cilvēces vēsturē novērojamo racionālisma nolieguma nolieguma dialektisko spirāli.
Neils Fergusons (Niall Ferguson)28 detalizēti
izseko augļošanas attīstībai Eiropā, parādot
dažādu reliģiju attieksmi pret augļošanu, citējot gan Kristīgās baznīcas dokumentus,
gan Veco Derību. Kristīgā baznīca augļošanu nosodīja un augļotājus pasludināja par
ķeceriem. Savukārt Piektajā Mozus grāmatā
sacīts (23:20, 23:21 panti) 29: “Tev nebūs
prasīt augļus no sava brāļa: nedz augļus no
naudas, nedz augļus no pārtikas, nedz augļus
no visādām lietām, ko vien var uz augļiem
aizdot. No sveštautieša tu vari prasīt augļus,
bet savam brālim ne, lai Tas Kungs tavs Dievs
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tevi svētītu pie visa, ko tavas rokas dara tanī
zemē, uz kuru dodies, lai to iemantotu.” Eiropiešus darīja uzmanīgus Otrajā Mozus grāmatā atsegtie nodomi (23:27, 23:29, 23:30
panti)30: “Savas briesmas Es sūtīšu tev pa
priekšu un sacelšu izbailes ikvienā tautā, pie
kurām tu nāksi, un visiem taviem ienaidniekiem Es likšu bēgt. Es tos neizdzīšu vienā
gadā, lai zeme nebūtu izpostīta un nesavairojas lauka zvēri. Maz pamazām Es tos izdzīšu
ārā, līdz kamēr tu pieaugsi un varēsi iemantot
to zemi.” Stīvens Bellers (Steven Beller)31 interpretē antisemītisma pastiprināšanos Vācijā
19. gs. otrajā pusē ar racionalitātes paradigmas maiņu, kad vairumam cilvēku apriebās
augļošanas kapitālisma merkantilais racionālisms ar devīzi “nauda nesmird”. Darvina
prestižās evolucionārās bioloģijas ietekmē
eiropieši apzinājās savu identitāti un nonāca
pie augstāka racionālisma — superracionālisma. Tas noteica, ka patiesi racionāls ir nevis primitīvi racionālu indivīdu modelis, kurā
katrs velk deķi uz savu pusi, bet kolektīva
modelis, kurā nacionālai valstij un speciālistiem ir prioritāra loma sabiedrības vadīšanā.
Vērtējot racionāli, kas nav noķerts — nav zaglis. Vērtējot superracionāli, arī nenoķerts zaglis ir zaglis. Kolektīva modelis ļauj izvairīties
no tumsonīgā racionālisma, ko pieļauj savā
vaļā atstāti egoistiskie indivīdi. Superracionāli
ir sabradāt merkantilo vulgāro racionālismu.
Tas, kas likās racionāls, patiesībā ir māņticīgi
iracionāls; savukārt tas, kas likās iracionāls,
izrādās racionāls augstākā pakāpē!
Divdesmitā gs. vidū superracionālisms
tika noliegts un atkal iestājās vulgārā egoistiskā racionālisma ziedu laiki, kas drīz vien
likumsakarīgi izpaudās reālās ekonomikas
stagnācijā un morālā degradācijā. Parīzes
Politoloģijas institūta ekonomikas profesors
Žans Pols Fitusi (Jean Paul Fitoussi) rakstā
“Vai iespējama Eiropas ekonomiskā izaugsme?” jau pirms divdesmit gadiem pravietiski apgalvoja: “Eiropas rietumu daļa atrodas tumsībā. Eiropas ekonomiskā izaugsme
kopš Otrā pasaules kara ir uz viszemākās
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atzīmes. Lai patiešām izārstētu Eiropas kaites, politiķiem jāuzbrūk infekcijas avotam:
kreditoru kundzībai finanšu tirgos pār tiem,
kas aizņemas.” Francijas prezidenta Nikolā
Sarkozī runa liecina, ka 21. gs. sākumā atkal
iespējams vulgārā racionālisma noliegums
un atgriešanās pie superracionālisma jaunā
pakāpē. Pilnīgā saskaņā ar Bellera vēstures
analīzi un racionālisma paradigmas dialektiku, Frīdriha Eberta fonda deviņās Eiropas valstīs veiktais pētījums liecina, ka Eiropā strauji aug antisemītisms32. Arvien vairāk cilvēku
saprot, ka egoistiskā tuvredzīgā racionālisma
principi “katrs cilvēks sev pašam”, „svarīgs ir
tikai pašreizējais moments, bet nākotnei nav
nozīmes” ir ekonomiska, politiska un morāla
kļūda. Globalizācijas ideologiem neizdevās
likvidēt nacionālās robežas, krīzes apstākļos
pat transnacionālie transseksuāļi atcerējās,
ka viņiem ir tautība. Gijoms Fajs (Guillaume
Faye) grāmatā Le coup d etat mondial. Edition Laencre (Vispasaules apvērsums. Eseja
par jauno amerikāņu imperiālismu) 33 raksta:
“Nākotnes pasaule sastāvēs nevis no tīkliem,
bet no blokiem ar etnisku pamatu.” Hedžēti neautarkiski bloki ar etnisku vai ģenētisku
pamatu ļautu internalizēt eksternalitātes un
bloku ietvaros radītu liberālisma sinerģiju.
Turpmāk aplūkoti dramatiski nozīmīgi
stilizēti spēles piemēri, kuru struktūra, neskatoties uz galējo vienkāršošanu, satur vairumu no tiem elementiem, kas nepieciešami
sociālo līdzsvaru centrālo problēmu izpratnei,
dažu teorēmu formulēšanai un superracionālisma jēdziena definīcijai. Interpretācijas
pamatojas uz ekonomikas Nobela laureāta
Džeimsa Bjūhanena grāmatu. The Reason
of Rules: Constitutional Political Economy
(likumu cēlonis: konstitucionālā politekonomija) 34.

3.2. Racionālu indivīdu antisociālā
izturēšanās

Spēlē divi dalībnieki: Ansis un Basis. 1.
tabulā dota spēles vinnestu (derīgumu) bimatrica.

Anša stratēģijas ir matricas rindu numuri:
(1. rinda, 2. rinda), Baša stratēģijas — matricas kolonnu numuri: (1. kolonna, 2. kolonna).
Pieņemsim, piem., ka Ansis izvēlas 2. rindu,
Basis izvēlas 1. kolonnu un abi spēlētāji rīkojas saskaņā ar izvēlētajām stratēģijām. Tad
iestājas situācija (2. rinda; 1. kolonna). Anša
vinnests ir 10, Baša vinnests ir 0.
Basis
1. kolonna 2. kolonna
Ansis 1. rinda
6; 6
0; 10
2. rinda
10; 0
1; 1
1. tab. Sociālās dilemmas vinnestu bimatrica

Ievērosim, ka Ansim 2. rinda ir dominējoša stratēģija; Basim 2. kolonna ir dominējoša
stratēģija. Spēles Neša līdzsvars ir situācija
(2. rinda; 2. kolonna).
Ja stratēģijas līderis ir Ansis, bet Basis ir
stratēģijas sekotājs, tad iestājas Štakelberga
līdzsvara situācija (2. rinda; 2. kolonna). Ja
stratēģijas līderis ir Basis, bet Ansis ir stratēģijas sekotājs, arī tad iestājas Štakelberga
līdzsvara situācija (2. rinda; 2. kolonna).
Ansis un Basis ir racionāli cilvēki, tāpēc
situācija (2. rinda; 2. kolonna) ir stabila līdzsvara situācija un katrs no spēlētājiem saņem
vinnestu 1.
Acīmredzot, spēlētāji iegūtu vairāk, ja
Ansis izvēlētos 1. rindu un Basis izvēlētos
1. kolonnu. Tomēr, ja neeksistē kāds īpašs
noteikums vai vienošanās (kontrakts) starp
Ansi un Basi, kas diktē šādu izvēli, indivīdu
derīguma maksimizācija nenovēršami noved
pie situācijas (2. rinda, 2. kolonna).
Pieņemsim, ka spēlētāji vienojas: Ansis
izvēlēsies 1. rindu un Basis izvēlēsies 1. kolonnu, lai abiem ir liels vinnests. Kas notiek
tālāk? Basis cer, ka Ansis ievēros norunu
un tāpēc centīsies palielināt savu vinnestu,
izvēloties 2. kolonnu. Analoģiski arī Ansis,
būdams racionāls, centīsies palielināt savu
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vinnestu ar 2. rindas izvēli. Iestāsies nevēlamā situācija (2. rinda, 2. kolonna).
1. teorēma. Nekoordinēta racionālu indivīdu rīcība ved pie līdzsvara, kas var izrādīties
sociāli neefektīvs. Kontrakta noteikumu ievērošana, vispārīgi runājot, neļauj indivīdam
maksimizēt savu derīgumu, tāpēc jebkurš
kontrakts, kurš noved pie sociālas labklājības
(ja to ievēro visi spēles dalībnieki), viegli sagraujams dažu vai visu dalībnieku individuāli
racionālas antisociālas izturēšanās dēļ.
Pasvītrosim, ka indivīds, kurš neievēro
kontraktu un maksimizē savu individuālo
derīgumu, rīkojas racionāli, bet antisociāli.
Individuālā derīguma maksimizācijas un sociālās labklājības dilemma, kas izpaužas kā
racionālu indivīdu antisociālā izturēšanās, saskatāma pilnīgi visās sociālekonomiskajās un
politiskajās spēlēs. Vispārinājumos dilemma
iegūst sarežģītu struktūru. Paplašinot analīzi,
spēlē iekļauj patvaļīgu skaitu spēlētāju, kas
darbojas individuāli, grupās vai kolektīvas organizācijas formā ar valsts institūtu starpniecību, aplūko daudzveidīgus stratēģiju izvēles
variantus. Rezultātā veidojas praktiski neierobežots saturīgi interpretējamu spēļu skaits.
Piemēram izveidotā spēle uzskatāmi parāda indivīdu izturēšanās mehānismu, kura
darbības rezultātu pauž svarīgā sociālekonomiskā teorēma, kas cilvēkiem zināma kopš
senatnes. Lai indivīdu stratēģiju mijiedarbība vestu uz efektīvu līdzsvaru, vai nu indivīdu preferencēm jābūt homogēnām, vai arī
nepieciešama sociuma vadība, kas spēj realizēt sistēmpieeju. Ja spēles aģenti racionālus lēmumus pieņem bez koordinācijas, var
iestāties sociāli neefektīvs līdzsvars un tādējādi var izrādīties, ka liberālisma iespējas ir
izsmeltas. Teorēmas kontekstā ir likumsakarīga, piem., Latvijas sociālekonomisko procesu neefektivitāte, kad nozaru ministri valdībā
aizstāv nozares intereses, nevis valsts intereses, kad katra pašvaldība, katra pilsēta, katra
nozare visiem spēkiem cīnās par savām interesēm un rodas policentrija, kas savā centrā
savukārt ir policentriska vairākās pakāpēs.
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Globālā krīze piespiež cilvēku mainīt uzskatus — Frīdriha Eberta fonda pētījums liecina, ka gandrīz puse eiropiešu jau ilgojas pēc
“stingrās rokas”35, lai valsti vadītu cilvēks,
kuram nav īpaši jārēķinās ar parlamentu un
regulārām vēlēšanām.
Daudzreiz dzirdam aicinājumu: “Sāc no
sevis! Negaidi no citiem, bet rīkojies tikumīgi, un tad arī citi kļūs tikumīgi.” Cilvēki, kas
pauž šo aicinājumu, ir vai nu naivi, vai slīpēti
viltnieki. Sacītais attiecas, piem., uz Latvijā
pazīstamo ekonomistu Dr. Inesi Feiferu, kurš
2011. g. 10. februārī portālā www.nozare.lv
pauž daudzreiz dzirdēto skaitāmpantiņu: „Ja
godīgi paskatīsimies paši uz sevi, ieraudzīsim
briesmu lietas. Ja gribi, lai pasaule mainās,
maini pats sevi. Lai pašam nebūtu ar sevi jānodarbojas, vieglāk ir pateikt, ka visi citi ir
nelieši.” Dailes teātra režisors Kārlis Auškāps
intervijā Mārai Lapsai 2011. g. 28. februārī
NRA pielikumā Māja pamāca: “Lai sadziedētu šīs brūces un rētas, lai šķīstītos, katram
jāsāk pašam ar sevi. Tas nevar būt masveida pasākums, sak’, mīļie, tagad sadosimies
rokās un kopīgi atveseļosim tautas dvēseli.
Tā tautas dvēsele, redz, ir tas mans kripatiņš
un jūsu kripatiņš.” Citāti ir raksturīgi, jo cienījami latviešu inteliģenti domā apbrīnojami
vienkāršoti. Tas ļoti skaidri redzams stilizētajā
spēlē, jo Basis ar savu 2. kolonnu taisni to
vien grib, lai Ansis “sāk ar sevi” — ir “dievgosniņš”, kas prognozējami izvēlas 1. rindu.
Reālajā dzīvē ir pārāk daudz sāpīgu piemēru
latviešu sakāmvārdam: “Kur auni, tur cirpēji.”

3.3. Marka Tullija Cicerona
asimetriskās informācijas spēle

Mārketingā preci aplūko trīs līmeņos. Pirmajā līmenī: kādu prasību apmierināšanai
prece tiek pirkta? Piem., parfimērijas preču
veikals pārdod “cerību” kļūt pievilcīgākam.
Otrajā līmenī: ārējais noformējums, kvalitātes
līmenis, markas nosaukums un iesaiņojums.
Trešajā līmenī: prece tās reālajā izskatā kopā
ar to pavadošo papildu izdevīgumu, piem.,
bezmaksas piegādi, uzstādīšanu, montā-
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žu. Cilvēki pērk un patērē ne tikai labumus
(goods), bet arī ļaunumus (bads), piem., lieto alkoholu, ēd saindētu, vecu vai ģenētiski
modificētu pārtiku. Dažu preču, piemēram,
apģērba kvalitāti pircējs var pārbaudīt pirms
to nopirkšanas. Citos gadījumos par kvalitāti
var spriest tikai pēc tam, kad prece nopirkta (piem., konservi vai ēdiens restorānā).
Dažu preču kvalitāti nepārbauda pat pēc to
nopirkšanas (piem., stomatologa pakalpojumu). Šīs trīs preču grupas starptautiskajā
uzņēmējdarbības terminoloģijā angļu valodā atbilstoši nosauktas par search goods,
experience goods, credence goods. Krievu
valodā to tulko kā разыскиваемые товары,
проверяемые товары, товары на доверии,
bet latviešu valodā: meklējamās preces, pārbaudāmās preces, uzticēšanās preces.
Pieņemsim, ka ražotājs pārdod preci pircējam, ar kuru diezin vai sastapsies vēlreiz
(vienreizējs pirkšanas-pārdošanas akts), turklāt prece ir pārbaudāmā prece vai uzticēšanās prece, kuras kvalitāte nav tieši novērtējama. Preces kvalitāte saistīta ar ražošanas
izmaksām: jo zemāka kvalitāte, jo zemākas
vidējās izmaksas. Pieņemsim, ka ražotājs nedod garantiju preces kvalitātei un nevar tikt
sodīts par nekvalitatīvu preci. Tad ražotājam
ir spēcīgs stimuls pazemināt preces kvalitāti
līdz minimālam iespējamam līmenim, jo tirgus cena nereaģē uz latentu kvalitātes trūkumu. Tādējādi mārketingā iemiesotas slēptās
briesmas jeb morālais risks (moral hazard),
ko pircējam rada ražotājs. Savukārt apdrošināšanā latentās briesmas ir polises pārdevējam no polises pircēja puses. Var būt arī tā,
ka morālais risks ir divpusējs. Ideāli piemēri
asimetriskajai informācijai ir Cicerona testi
par nama neveselīgumu, ko zina pārdevējs,
bet nenojauš pircējs, un zeltu, ko pārdevējs
kļūdaini uzskata par misiņu, bet pircējs zina,
ka pērk zeltu. Turpinot Cicerona formulētās
problēmas izpēti, Nobela laureāts ekonomikā Džordžs Akerlofs (George Akerlof) ar modeļa „Plūmju un citronu tirgus” (The Market
for Plums and Lemons)36 palīdzību izskaid-

roja asimetriskās informācijas lomu tirgū.
Atzīmēsim, ka Bjūhanena egoisma epidēmijas modelis papildina izpratni par citronu
un plūmju tirgu. Saskatāma citronu vīrusa
epidēmija perfektas konkurences lietussargu
tirgū. Produkta cenu nosaka industrijas piedāvājuma un tirgus pieprasījuma līdzsvars.
Iedomāsimies Bašus kā produkta ražotājus
un pārdevējus. No izskata lietussargi-citroni nav atšķirami no lietussargiem-plūmēm.
Preces patiesā kvalitāte atklājas pēc viena
mēneša ilgas lietošanas vējainā laikā. Kas ir
izdevīgāk Basim?
A. Ražot labas kvalitātes lietussargus-plūmes ar augstām vidējām izmaksām?
B. Ražot zemas kvalitātes lietussarguscitronus ar zemām vidējām izmaksām?
Sākumā Baši pēc tradīcijas kā goda vīri
pieturas pie stratēģijas A. Tomēr drīz vien uzrodas daži Baši-egoisti, kas darbojas saskaņā
ar stratēģiju B. Pārējie Baši ievēro, ka egoisti
iegūst sev nepelnīti lielu peļņu. Rodas dabiska
pārestības sajūta un vēlēšanās “saņemt savu
daļu”. Kāpēc pūlēties izgatavot kvalitatīvas
preces, tām taču ir augstas vidējās izmaksas?
Citronu vīrusa epidēmija pārņem lietussargu
tirgu, un pēc kāda laika visi ražo citronus.
2. teorēma. Pieņemsim, ka perfektas
konkurences tirgū anonīms ražotājs anonīmam pircējam pārdod preci, kuras kvalitāte
nav tieši novērtējama; turklāt ražotājs nedod
garantiju preces kvalitātei un nevar tikt sodīts
par nekvalitatīvu preci. Tad racionāls ražotājs
pazemina preces kvalitāti līdz minimālam iespējamam līmenim. Spontānā interešu harmonija uzticēšanās preču tirgos nepastāv, un
transakciju izmaksas dramatiski pieaug.
“Plūmju un citronu” tirgus modelis ir
bagāts ar saturu un viegli atpazīstams konkrētās sociālekonomiskās situācijās (medikamentu tirgus, medicīnisko pakalpojumu
tirgus, juvelierizstrādājumu tirgus, darba
tirgus, izglītības tirgus, apdrošināšana un
citur), kad tā vai cita produkta tirgus degradācijas dziļākais cēlonis ir informācijas
asimetrija. 2010. g. Krievijas televīzijas
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žurnālisti veica sistemātiskus pētījumus par
asimetriskās informācijas ietekmi uz patēriņa preču tirgiem. Izrādās, ka krāpšana visbiežāk sastopama medikamentu, alkoholisko
dzērienu, parfimērijas tirgos. Izsmalcināta
krāpšana plaši izplatīta juvelierizstrādājumu
tirgū. Pircējs nezina arī nepatīkamo patiesību
par saldētajām zivīm un zivju filejām.
Citronu vīrusa epidēmijai tirgos ir pārāk
daudz reālu piemēru, patiesībā epidēmija ir
visur.
Dzīvokļu remontu meistari man ir vaļsirdīgi stāstījuši, ka viņiem neatmaksājas strādāt rūpīgi un kvalitatīvi, piem., nokasīt veco
krāsu, pirms triepj virsū jauno krāsu. Rūpīgs
darbs maksā dārgi. Remontu meistari, kas
strādā ātri un pavirši, var prasīt par sava
darba rezultātu mazāku maksu. Pircēji, dabiski, izvēlas lētāko meistaru pakalpojumus.
Lai izdzīvotu, krietnie meistari ar ģenētiski iedzimto darba tikumu kropļo savas personības
un kļūst par krāpniekiem, kas smagu sirdi
māna pakalpojuma pircējus. Tāpēc dzīvoklī
krāsa no griestiem jau krīt divus gadus pēc
remonta. Ekonomisti neizprot publisko tenderu absurdumu, ja tendera galvenais kritērijs
ir lētums.
Racionāls ārsts ignorē Hipokrāta zvērestu, lai maksimizētu savu derīgumu. No homo
economicus viedokļa zvērests ir pilnīga metafizika. Kāpēc pacientam injicēt dārgo encefalīta vakcīnu, ja var injicēt destilētu ūdeni?
Medijos ziņo, ka Ķīna pārmetot Rietumu žurnālistiem — tie safabricējot ziņas. Kāpēc gan
nefabricēt, ja var pārdot? Skaists asimetriskās informācijas piemērs! Saeimas deputāts
Artis Pabriks secinājis, ka neviens nevienam
netic un tāpēc vajadzīgi daudzi jo daudzi papīri. Bieži dzirdam spriedumu: „Ierēdņiem ir
mazas algas, tāpēc viņi ir korumpēti.” Tipiska
kļūda, jo īstenībā ierēdņiem ir mazas algas
tāpēc, ka eksistē korupcija. Pasaules Bankas
pētījumā37 konstatēts, ka Latvijā valsts nozagšanas indekss 2002. g. bija aptuveni 30%.
Tik augsts vai vēl augstāks valsts nozagšanas
indekss bija vienīgi Krievijā, Moldovā, Ukrai32

nā, Azerbaidžānā. „Dažas postkomunisma
valstis var dubultot vidējo iedzīvotāju algu,
efektīvi apkarojot korupciju un nostiprinot
likuma varu,” Pasaules Bankas eksperti paziņoja 2000. g. korupcijai veltītajā diskusijā Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules
Bankas pilnsapulcē Prāgā. Iznāk, ka Latvijas
valsts nozagšanas dēļ neizmantoto iespēju izmaksas gadā Pasaules Bankas pētītajā laika
posmā ir aptuveni 1,5 miljardi latu38.
Latvijas Bankas ekonomists Ivars Tillers
pašreizējo kreditēšanas apsīkumu saista ar
morālo risku, kas rodas asimetriskās informācijas dēļ. Tomēr zīmīga ir Ivara Tillera kļūda, kad viņš 2011. g. 18. janvārī prognozē:
“Pasaules ekonomikai pamazām nostājoties
uz noturīga izaugsmes ceļa un ārējos tirgos pieaugot pieprasījumam, Latvijas taut
saimniecībā morālais risks samazināsies, jo
peļņas gūšana produktīvā uzņēmējdarbībā
pamazām kļūs izdevīgāka par investoru kapitāla izkrāpšanu.” Patiesībā tieši krāpšanas
izplatība likumsakarīgi izraisīja globālo krīzi,
ne velti to dēvē par morālo krīzi un uzticēšanās krīzi. Darījumu izmaksas ir kļuvušas pārāk augstas. Un nevis ekonomikas atlabšana
mazinās morālos riskus, bet, otrādi, ekonomika var atlabt tikai tad, ja izdosies mazināt
morālos riskus.
Vērā ņemams asimetriskās informācijas
piemērs ir sociologu tik ļoti fetišizētās anketēšanas. Klausies manos vārdos, neskaties
manos darbos! Kad Bērza kungs strādāja par
algotu intervētāju, viņš daudzas anketas aizpildīja pats, lai saņemtu vairāk naudas. Rezultātā 60% nerespondenti plus 20% paša
intervētāja aizpildītas anketas un „zinātniski”
secinājumi ļoti akadēmiskos rakstos.
Katrs no mums sastapies ar padomu
nozīmīgus pirkumus izdarīt pie pazīstama
pārdevēja, par kuru saņemtas pozitīvas rekomendācijas. Pilsētnieki brauc pirkt medu
pie sirma zilacaina dravnieka, kurš atgādina
teiksmu Dieviņu, un ir pārliecināti, ka netiks
apkrāpti. Bet vai daži pilsētnieki neapkrāps
sirmo dravnieku?
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3.4. Egoisma epidēmija sabiedrībā

Bjūhanens ar spēles palīdzību izskaidro
Hobbsa sociālās mijiedarbības likumu par
to, ka sabiedrībā slikta izturēšanās izstumj
labu izturēšanos: proti, pat neliela skaita
pašlabuma tīkotāju klātbūtne cilvēku grupā
piespiež visus grupas locekļus izturēties egoistiski.
Aplūkosim piemēru. Ansis ir mērens alt
ruists, Basis ir egoists. 2. tabulā dota spēles
vinnestu (derīgumu) bimatrica. Ievērosim,
ka Ansim 2. rinda ir dominējoša stratēģija;
Basim 2. kolonna ir dominējoša stratēģija.
Spēles Neša līdzsvars ir situācija (2. rinda;
2. kolonna).
Ja stratēģijas līderis ir Ansis, bet Basis ir
stratēģijas sekotājs, tad iestājas Štakelberga
līdzsvara situācija (2. rinda; 2. kolonna). Ja
stratēģijas līderis ir Basis, bet Ansis ir stratēģijas sekotājs, tad iestājas Štakelberga līdzsvara situācija (2. rinda; 2. kolonna).
Visos variantos iestājas līdzsvara situācija
(2. rinda; 2. kolonna) un abiem spēlētājiem
klājas slikti, proti, katrs no spēlētājiem saņem vinnestu “−1”.
Ansis ir mērens altruists. Viņš nedzenas
pēc maksimālā pašlabuma, proti, 55 punktiem, bet izvēlas 1. rindu un dod mājienu Basim par vēlēšanos sadarboties.
Ja Basis būtu pretimnākošs un izvēlētos
1. kolonnu, iestātos situācija (1. rinda; 1. kolonna) un Ansis saņemtu 50, Basis saņemtu
10. Situācija (1. rinda; 1. kolonna) nozīmē
sabiedrisku izlīgumu: Basim jāsamierinās ar
to, ka viņš nespēj nopelnīt lielu vinnestu un
saņem 10 punktus, toties pieklājīgais un gudrais Ansis pelna 50 punktus.

Ansis 1. rinda
2. rinda

Basis
1. kolonna 2. kolonna
50; 10
−90; 80
55; −5
−1; −1

2. tab. Altruista un egoista spēles vinnestu
bimatrica

Basis ir bezkaunīgs cilvēks ar augstu pašnovērtējumu, kādus sastopam ik dienas. Apzīmēsim Basi kā egoistu. Basis pieradis, ka
cildenais Ansis prognozējami izvēlas 1. rindu,
Basim tas liekas jau kā pats par sevi saprotams. Bet kāpēc man, krutajam džekam Basim tikai 10 punkti? Spēlei atkārtojoties, Basis nolemj izvēlēties 2. kolonnu, kas sola 80
punktus. Nieks par to, ka Ansim būs — 90!
Altruists Ansis ir šokēts par egoista Baša izturēšanos. Baša izturēšanās mudina arī Ansi
izturēties egoistiski — vienkārši tāpēc, lai aizsargātu sevi no Baša egoisma. Ansis izvēlas 2.
rindu. Iestājas postu nesošais Neša līdzsvars.
3. teorēma. Cilvēku grupā sociālā mijiedarbībā funkcionē liels skaits cilvēku. Pieņemsim, ka dotajā grupā eksistē cilvēku
apakškopa, kas izturas egoistiski un ignorē
pārējo cilvēku intereses. Tad egoistu izturēšanās mudina arī pārējos spēlētājus izturēties
egoistiski — vienkārši tāpēc, lai aizsargātu
sevi no egoistiem.
Pasvītrosim, ka spēļu teorijā termini “alt
ruists”, “egoists” ir matematizēti, tātad uzlūkojami kā pozitīvās zinātnes jēdzieni.
3. teorēmas pamatā ir Hobbsa formulētais egoisma epidēmijas likums: “Lai gan
sabojātu cilvēku ir mazāk nekā labu cilvēku,
tomēr, tā kā mēs nevaram tos atšķirt, mums
visu laiku nākas turēt aizdomās, ieklausīties,
gaidīt nepatikšanas, pakļaut sevi, aizsargāt
sevi, — pat kontaktējoties ar pašiem godīgākajiem un cildenākajiem ļaudīm.” Ir vēl
papildu apstāklis, kas sekmē egoisma vīrusa izplatību. Spēlē “altruisti-egoisti” piedalās
liels skaits cilvēku. Daudzi altruisti ievēro, ka
egoisti iegūst sev nepelnīti lielus vinnestus.
Rodas dabiska pārestības sajūta un taisnīga
vēlēšanās “saņemt savu daļu”, kas kavē alt
ruistiskās izturēšanās izplatību. Pakāpeniski
daudzi tikumīgie cilvēki pārliecinās: “Dzīve ir
kā kartupeļu lauks — kurš lielāks cūka, tas
vairāk izrok.” Cilvēkus pārņem morālais nihilisms. Egoisma vīruss pielīp vairumam grupas
locekļu un altruisms iznīkst. “Sliktā cilvēku
kopība samaitā bērnus. Tagad mēs dzīvojam
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kopā, labie ir sajaukušies ar ļaunajiem, un
ļauno skaits ir daudz lielāks par labo skaitu. Ar ļauno piemēriem bērni tā aizraujas, ka
ļaunumu nīdējošās pamācības par tikumības
saglabāšanu vai nu zaudē jebkādu spēku, vai
arī dod maz labuma” (Jans Amoss Komenskis
(John Amos Comenius, 1592−1670))39.
Hobbss raksta, ka altruistiskas motivācijas, kas izriet no rūpēm par sabiedrības interesēm, ir plaši izplatītas 17. gs. sabiedrībās.
Tomēr šīs cildenās motivācijas ir maigi ziedi
un izšķiroša nozīme to ziedēšanai ir atbilstošu
institūtu eksistencei atbilstošā cilvēkvidē.

4. Demokrātiskā paralīze un
demokrātijas paralīze

Terminu “demokrātija” neapzināti un apzināti lieto vietā un nevietā. Londonas Ekonomikas skolas eksdirektors sers Ralfs Dārendorfs (Ralf Dahrendorf) portālā Project
Syndicate dod skaudru situācijas vērtējumu.
“Kas izraisījis centrālā demokrātijas institūta — parlamenta — acīmredzamo norietu?
Kāpēc tas vairs nav tā vieta, kurā tautas
pārstāvji debatē par tautai svarīgiem jautājumiem un pieprasa izpildvaras pārskatu? Vai
ir apdraudēta pati demokrātija? Var iedomāties vairākus parlamentu vājināšanās iemeslus. Viens no tiem ir globalizācija. Lēmumi
vairs netiek pieņemti tur, kur parlamenti tiek
vēlēti, bet gan attālās un bieži vien nezināmās vietās. Tās var būt gan kompāniju valdes
sēžu zāles, gan privātas līderu starptautiskās
tikšanās, gan vienkārši notikumu gaita, pār
kuru zaudēta jebkāda kontrole. Kā piemēru
var minēt “jaunās ekonomikas” sabrukumu,
bet, dīvainā kārtā, šādi tiks pieņemts lēmums
arī par iespējamo uzbrukumu Irākai. Pat ja
nacionālie parlamenti nopietni mēģinātu atrisināt šādus jautājumus, tie ciestu neveiksmi.
Otrs iemesls ir politiskās spēles atdalīšana no
tautas vairākuma dzīves un rūpēm. Partijas ir
kļuvušas par varas sadales mašīnām un nav
vairs struktūras, kuru uzdevums ir apkopot
un pārstāvēt pilsoņu intereses.”
Organizāciju tās iniciatori veido noteiktas
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programmas īstenošanai. Organizācijas ideja: novēršot grupas locekļu enerģijas izkliedi
individuālas brīvības rezultātā, maksimizēt
grupā apvienoto cilvēku konsolidētās iespējas
un panākt sinerģiju. Principiālas zinātniskas
grūtības sākas ar centieniem izprast lēmumu
pieņemšanu grupās. Benda40 citē pozitīvisma teorētiķi Augustu Kontu (August Comte,
1798−1857): “Personīgās brīvības dogma
svērs mazāk par salmiņu dienā, kad mēs
organizēsim īstu valsti.” Benda raksta, ka
organizācijas ideju vērtību virsotnē novietoja
fašistiskās, komunistiskās, monarhistiskās
ideoloģijas, kā arī demokrātiskās, bet pēdējās
jau iepriekš izrādījās uzvarētas, jo apgalvo,
aizstāv to principu brīvības vārdā, ar to, ka
viņu principi ir tās noliegums. Tiešām, organizācijas ideja pamatojas uz personības brīvības atcelšanu, jo brīvība ir pilnīgi negatīva
vērtība, ar kuru neko neuzcelsi. Denē Didro
(Denis Diderot, 1713−1784), rakstīja: “Likumi, kas atbilst iedzīvotāju vairākuma vajadzībām, nevar rēķināties ar atsevišķu cilvēku
īpatnībām. Lai tie būtu derīgi cilvēku vairākumam, tiem neizbēgami vajag ierobežot atsevišķu indivīdu intereses.”
Vai ir iespējams saliedēt indivīdu preferences, lai būtu iespējams pieņemt lēmumus
ar plašu demokrātisku vienotību, represējot
pēc iespējas mazu cilvēku skaitu?

4.1. Balsošanas paradokss

Demokrātijā grupu lēmumus pieņem balsojot. Mažoritārs (no franču majoritaire —
vairākums) ir tāds, kas attiecas uz balsu
vairākumu; tāds, kas atkarīgs no balsu vairākuma. Balsu vairākuma mehānisma funkcionēšanas formāli loģiskiem pētījumiem impulsu deva tā saucamais marķīza Kondorse
(M. Condorcet) 18. gs. balsošanas paradokss, kurš rāda, ka vienkāršā vairākuma
kārtula var radīt nepārvaramas pretrunas.
Trīs zēniem Ansim, Basim un Casim ir atšķirīgi priekšstati par trīs alternatīvām X, Y, Z
(ar simbolu “>” apzīmējam “labāk”):
Anša preferences ir X>Y>Z; Baša pre-
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ferences ir Z>X>Y; Caša preferences ir
Y>Z>X.
Kā demokrātiski izstrādāt kolektīvās preferences?
Lai ranžētu sarindotu alternatīvas, zēni
nolemj balsot. Balsošana notiek trīs atsevišķos balsojumos.
Vispirms viņi balso par to, kas ir labāk X
vai Y. Ansis un Basis balso par X>Y. Casis
balso par Y>X. Ar 2:1 pieņem zināšanai, ka
X>Y. Otrajā balsojumā viņi balso par to, kas
ir labāk Y vai Z. Ar 2:1 pieņem zināšanai, ka
Y>Z. Trešajā balsojumā viņi balso par to, kas
ir labāk Z vai X. Ar 2:1 pieņem zināšanai, ka
Z>X. Apkopojot balsojumu rezultātus, zēni
secina: X>Y>Z>X. Iegūts absurds! Grupai
ranžēt alternatīvas ar vienkāršā balsu vairākuma palīdzību neizdevās.
Jēdziens “demokrātiskā paralīze” nozīmē grupas nespēju rīkoties nevis tāpēc, ka
grupas locekļi negrib neko darīt, bet tāpēc,
ka grupai trūkst spējas pieņemt lēmumu par
vēlamo rīcību.
Publiskojot komunistu specdienestu arhīvus, atklājās, ka pēc Otrā pasaules kara okupētajās valstīs vietējiem varas orgāniem bija
uzdots dibināt visdažādākās komisijas, komitejas un padomes, lai vajadzības gadījumā
katru lēmumu varētu apglabāt nebeidzamās
daudzpakāpju apspriedēs un nobalsošanās.
Tiem, kas programmē procesu norisi, tā saucamā demokrātiskā balsošana ir efektīvs instruments totālai kontrolei pār lēmumiem un
rīcību, īpaši, ja komisijās, komitejās, padomēs, domēs, senātos un parlamentos iefiltrē
savu aģentūru un izveido koalīcijas. Vēsturiski dokumenti liecina: jau senos laikos cilvēki
saprata, ka lēmumu pieņemšana balsojot nesatur sevī nekādu saprātīgu ideju. Ja Ansis un
Basis domā vienu, bet Casis — citu, tas taču
nenozīmē, ka Ansis un Basis zina taisnību,
bet Casis to nezina.

4.2. Koalīciju vara mažoritārismā

Bjūhanena modelis, kas ilustrē mažoritārisma graujošās darbības likumu, ir pār-

steidzoši atbilstošs reālajiem sociālekonomiskajiem procesiem. Visu demokrātisko valstu
parlamentos eksistē koalīcijas. Transnacionālās korporācijās lēmumus pieņem tehnostruktūras41, kuru destruktīvā loma spilgti izpaudās Enron, Lehman Brothers, Fannie Mae,
Freddie Mac un citos megabankrotos. Katrā
darba kolektīvā sastopam administratoru
koalīciju, kas aizstāv savas intereses. Izplatīti
dažādi elitārie klubi, piem., Klubs 666, masonu organizācijas, īpatnējs plaši sastopams
un sociālekonomiski nozīmīgs koalīcijas saišu
paveids ir mednieku draudzība. Bjūhanens
brīdina: koalīciju vara un koalīciju radītie sabiedrības zaudējumi signalizē, ka bez esošās
politiskās spēles noteikumu radikālas maiņas
pašreizējās tā saucamās demokrātiskās sabiedrības virzās uz pašiznīcināšanos.
Aplūkosim augstākā mērā abstraktu
vienkāršā vairākuma modeli. Pieņemsim, ka
sabiedrību veido trīs personas: Ansis, Basis, Casis. Runāsim par ienākumu sadalījumu sabiedrībā — kortežu (a, b, c), kur a ir
Anša ienākumi, b ir Baša ienākumi, c ir Caša
ienākumi.
Pieņemsim, ka “brīvā tirgus” rezultātā noformējies sadalījums (a0, b0, c0), kas atspoguļo indivīdu dažādās ražošanas iespējas, gatavību uzņemties risku, tieksmi tērēt vai uzkrāt,
atšķirības indivīdu iepriekšējā dzīvē un pat
atšķirības indivīdu senču dzīvē. Summa m =
a0 + b0 + c0 raksturo sabiedrības bagātību.
Pieņemsim, ka sabiedrībā iedibina bagātības transfertu (saprastu kā vienas personas
īpašuma nodošanu citas personas īpašumā
bez atlīdzības) institūtu, kura vienīgais imperatīvs transferta leģitimitātei ir vienkāršs balsu vairākums. Visi trīs balso par dotas naudas
summas sadalīšanu starp trīs spēlētājiem,
altruisms neeksistē un visi trīs cenšas maksimizēt savus personīgos ienākumus. Laika
periods ir vienāds ar laika periodu starp balsošanu, tādējādi katrā periodā notiek viena
balsošana.
Pieņemsim, ka pirmajā balsošanā Basis
un Casis izveido koalīciju pret Ansi. Baša un
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Caša racionāls lēmums ir Anša bagātības piesavināšanās. Tiešām, kāpēc atstāt Ansim labumus, ja tos var likumīgi atsavināt? Tādējādi
pēc pirmā spēles akta bagātības sadalījums
ir (0, b1, c1), kur b1 + c1 = m, b1 > b0 ,
c1 > c0 .
Ievērosim, ka šāda situācija ir nestabila.
Sadalījums (0, b1, c1) var tikt izmainīts nākamajā balsošanā. Ja nākamajā balsošanā koalīciju veido, piem., Ansis un Basis, tas noved
pie situācijas (a2, b2, 0), kur a2 > 0, b2 >
b1, a2 + b2 = m. Ja koalīciju veido Ansis un
Casis, tad iestājas situācija (a2, 0, c2), kur
a2 > 0, c2 > c1, a2 + c2 = m.
Līdzīgi varam spriest par trešās balsošanas iznākumu. Katrā spēles gājienā eksistē
koalīcija, ar kuras palīdzību divi no trim spēlētājiem palielina savu bagātību. Secinājumu
vispārinām teorēmas veidā.
4. teorēma. Mažoritārisma graujošās darbības likums. Demokrātiskā mažoritārisma
apstākļos katrā sociālekonomiskā situācijā
eksistē koalīcija, ar kuras palīdzību leģitīma
transferta ceļā vairums no aģentiem palielina
savu derīgumu. Ar koalīciju pārgrupēšanās
palīdzību katra situācija ar balsu vairākumu
tiks sagrauta par labu kādai citai situācijai,
tāpēc neviena situācija nav stabila.
Mažoritārisms visos laikos ir ticis izmantots situāciju stabilitātes graušanai. Viegli atpazīt balsu vairākuma principa ieinteresētos
aizstāvjus mūsdienu pasaulē.
Personām, kas veido koalīciju kārtējā balsošanā, ir stimuls slēgt papildu vienošanos
par koalīcijas saglabāšanu nākotnē. Vienošanās tomēr nav stabila, jo katram koalīcijas loceklim ir vilinājums lauzt vienošanos
un veidot koalīciju ar iepriekšējā spēles aktā
nabadzībā iedzīto personu, prasot par to sev
vairāk naudas. Koalīciju stabilitāte atkarīga
no to indivīdu preferenču sistēmām, kas veido koalīciju. Ja koalīcijas locekļu preferences
saskan, koalīcija ir organiska un stabila bez
īpašiem zvērastiem. Parādi man savus draugus, es pateikšu, kas tu esi! Populārā formula
“Pret ko draudzēsimies?” apliecina, ka blē36

dīgu cilvēku koalīcijas veidojas dabiskāk un
vieglāk nekā godīgo cilvēku koalīcijas. Savukārt moralizētāji grūtsirdīgi nopūšas: “Ak,
kaut labie cilvēki varētu būt tikpat vienoti, cik
vienoti ir ļaundari!”
Noturīgas koalīcijas ved pie tā, ka koalīcijai nepiederošie cilvēki ilgstoši tiek pakļauti
konfiscējošai labumu pārdales politikai. Sacīto daudzreiz vērojam darba kolektīvos, valstī,
pasaulē. Koalīcijai nepiederošie cilvēki visu
mūžu un pat vairākās paaudzēs saņem niecīgus ienākumus, neskatoties uz centīgu talantīgu darbu un augstām morālajām īpašībām.
Atšķirības darba ražīgumā, tieksme taupīt vai
izšķērdēt, attieksme pret risku neatstāj nekādu ietekmi uz bagātības sadalījumu mažoritārā sabiedrībā. Bagātības iegūšanā nozīme
ir tikai mākai veidot koalīciju un ilgstoši piederēt koalīcijai. Pieņēmums par to, ka bagātības transfertu rezultātā summārā bagātība
nesamazinās, ir nereālistisks. Summārā sabiedrības labklājība neizbēgami samazinās
gan īpašnieku maiņas rezultātā, gan noturīgu
administratīvu koalīciju mažoritārās varmācības rezultātā. Mažoritārā institucionālā struktūra koalīcijas locekļiem rada legālu iespēju
gūt labumu rentes veidā, izmantojot administratīvo resursu, bez ražošanas pieauguma
(administrative rent seeking). Visļaunākais
ir tas, ka noturīga administratīvās koalīcijas vara vājina cilvēku stimulus paaugstināt
kvalifikāciju ar mērķi palielināt sava darba
produktivitāti. Svarīgāka par profesionalitāti
kļūst spēja komunicēt, tusoties, čomoties.
Par Baša karstāko mērķi kļūst vēlēšanās piederēt koalīcijai, piedalīties politiskajā procesā
un, izmantojot balsu vairākumu, izdabūt tādus valdības lēmumus, kas koalīcijas locekļiem garantē derīguma renti uz sabiedrības
rēķina. Politiskā rentes meklēšana (political
rent seeking) ir cenšanās iegūt derīguma renti ar politisku procesu palīdzību. Tāpēc Basis
izkopj savus iztapības, melošanas, demagoģijas, liekulības talantus un savu laiku, enerģiju
un līdzekļus izlieto, lai iekļūtu koalīcijā.
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4.3. Imanuela Kanta sestā tēze

Cilvēka dabiska tieksme ir sekot savām
individuālajām interesēm, kas liberālajā ateistisku patērētāju sabiedrībā parasti ir baudkāri egoistiskas. Kad indivīdi cenšas maksimizēt savus derīgumus, atsevišķu indivīdu
izturēšanās rezultāts formējas sabiedriskā
mijiedarbībā gan gadījumā, ja nekādu noteikumu nav, gan arī tad, kad spēlētāji vienojušies par kādu reglamentu. Ja ir panākta
vispārēja saskaņa jautājumā par vienošanās
nepieciešamību ar mērķi paaugstināt katra
indivīda labklājību, rodas nepieciešamība
konstruēt sociālu represiju mehānismu, ar
kura palīdzību var piespiest spēles dalībniekus ievērot reglamentu. Ja nav izveidotas
efektīvas sociālo represiju metodes, ar kuru
palīdzību indivīdus piespiež ievērot noteikumus, tad racionāli indivīdi noteikumus neievēro. Protams, aģents kontrolei un represijām
var pakļauties, bet var arī nepakļauties. Sekojot Makiavelli padomam, valdniekam jāprot
sastādīt tādus spēles noteikumus, lai indivīdi
labprātīgi darītu to, ko valdnieks ieprogrammējis. Iluzoras autonomijas radīšana ne vien
novērš spontānas nepakļaušanās riskus, bet
arī paaugstina darbības aktivitāti, jo cilvēkam
liekas, ka viņš pats izvēlas rīcības stratēģiju,
nevis pilda ārēju pavēli. Liktos, ka racionālu
indivīdu antisociālā izturēšanās novēršama ar
gudri sastādītu spēles noteikumu un represiju
sistēmas palīdzību, jo spēles kvalitāte vairāk
atkarīga no spēles noteikumu kvalitātes nekā
no spēlētāju meistarības. Tomēr te rodas vēl
grūtāka problēma: spēles noteikumu sastādīšana ir politiķu kompetencē, bet politiskajā
tirgū spēlētāju egoistiskā tieksme sekot savām individuālajām interesēm, ignorējot sociālās intereses, ir vēl izteiktāka. „Augstāko
cenu par varu institucionālās sistēmās, kā
likums, piedāvā cilvēki, kuru personīgie projekti prasa panākt ievērojamas citu cilvēku izturēšanās izmaiņas. Tāpēc cilvēkiem ir racionāls pamats sagaidīt, ka institucionālā vara
tiks izmantota neatbilstoši cilvēku vairuma
interesēm.”42

Kā rodas likumi? Ja mēs izpētītu vienalga
kāda likuma vienalga kādā valstī rašanos, tad
nonāktu pie politiskas spēles, kurā kāda no
aģentu koalīcijām panākusi sev vēlamo situāciju. Likums par nacionāla īpašuma privatizāciju vai likums par privāta īpašuma nacionalizāciju, likums pret homoseksuālistiem vai
likums par viendzimuma laulībām — visos
tajos izpaužas tās vai citas koalīcijas preferences. Ir likumi, kas iemieso tā saucamās
“vispārcilvēciskās morāles normas”, tomēr
pat baušļus komunisma teorētiķi interpretēja šķiriski. Tā, piem., bausli “tev nebūs zagt”
esot sacerējuši brangi apzagušies indivīdi,
lai pasargātu sazagto mantu no nozagšanas.
Savukārt apdziedātais tautas varonis Robins Huds aicināja laupīt salaupīto un zagt
sazagto. Kam ticēt: Vecās Derības bauslim
vai romantiskajam Robinam Hudam? Ja pāri
visiem nav absolūtās atskaites sistēmas, tad
dominē relatīvisms, ko trāpīgi raksturo naivais jautājums: „Kas kontrolē tos kontrolierus, kas kontrolē kontrolierus?”
Imanuels Kants (Immanuel Kant,
1724−1804), apzinādamies pretrunas dialektisko raksturu, izteiksmīgā formā runā par
cilvēku nesabiedrisko sabiedriskumu. Darbā
“Ideja par vispārīgu vēsturi kosmopolītiskā
aspektā”43 formulētā sestā tēze šo rindu autoram deva stingru parliecību par problēmas
mūžseno nozīmīgumu un referējamā pētījuma virzības pamatotību. Sestā tēze skan
šādi: “Šī problēma ir visgrūtākā un vienlaikus
tāda, kuru cilvēkdzimums atrisinās visvēlāk. Grūtība, ko uzrāda jau šāda uzdevuma
ideja, ir šāda: cilvēks ir dzīvnieks, kam, ja
dzīvo starp citiem savas dzimtas locekļiem,
nepieciešams kāds kungs. Jo viņš, protams,
savu brīvību izmanto nelietīgi attiecībā pret
sev līdzīgajiem un, kaut arī kā prātīgs radījums vēlas likumu, kas visiem noteic brīvības
robežas, tomēr savtīgā dzīvnieciskā tieksme
vedina, kur vien iespējams, uzskatīt sevi par
izņēmumu. Tātad viņam ir vajadzīgs kungs,
kas salauztu viņa paša gribu un piespiestu
paklausīt vispārnozīmīgai gribai, kurā turklāt
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ikviens varētu justies brīvs. Bet kur lai viņš
atrod tādu kungu? Nekur citur kā vien cilvēkdzimtā. Taču tas tāpat ir dzīvnieks, kam
nepieciešams kungs. Tātad viņš var sākt, kā
viņš vēlas; nav paredzams, kā viņš varētu iegūt sev publiskā taisnīguma galvu, kas pati
būtu taisnīga; viņš var to meklēt atsevišķā
personā vai arī daudzu šim nolūkam izraudzītu personu sabiedrībā. Jo ikviens no viņiem
vienmēr izmantos savu brīvību nelietīgi, ja
virs viņa nav neviena cita, kam pēc likumiem
ir vara pār viņu. Taču augstākajai varai jābūt
taisnīgai pašai par sevi un tomēr — cilvēkam.
Tāpēc šis uzdevums ir visgrūtākais; jā, pilnīgs
tā atrisinājums nav iespējams: no tik greiza
koka, no kāda darināts cilvēks, nevar pagatavot neko gluži taisnu.”
Analizējot politiskās spēles, apbrīnojami
loģiskais Bjūhanens ietērpj zinātniskā formā
latviešu tautas gudrību “zivs pūst no galvas”
un 1985. g. pravietiski raksta: “Mums jāpiekrīt, ka bez esošo politiskās spēles noteikumu
maiņas pašreizējās demokrātiskās sabiedrības virzās uz pašsagrāvi — iespējams, lēni,
bet noteikti. ... Mēs aicinām, ne vairāk, ne
mazāk, mainīt sociālekonomiskās un politiskās spēles pamatnosacījumus — nosacījumus, kas darbojās daudzas desmitgades. ...
Paužam cerību, ka mēs atrodamies uz ceļa,
kas ved pie jaunas „pilsoniskās reliģijas” rašanās, reliģijas, kas daļēji atgriezīs mūs pie
18. gs. raksturīgās skeptiskās attieksmes pret
politisko darbību un valdībām.”
5. teorēma. Konkrētas sociālekonomiskas spēles noteikumu un represiju sistēmas
izstrādāšana ir augstāka līmeņa spēle, kurā
piedalās indivīdi ar savām preferencēm. Šai
augstāka līmeņa spēlei savukārt nepieciešami noteikumi un represiju sistēma, kas var
tikt izstrādāti vēl augstāka līmeņa spēlē. Tādējādi problēmai par “sociāli optimālu” spēles noteikumu un represiju sistēmas izstrādāšanu nav absolūta atrisinājuma.
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5. Homogenitāte — grupas
preferenču konsolidācijas
nepieciešams nosacījums
5.1. Indivīdu superracionālas
izturēšanās definīcija

Izmantosim augstāk aplūkotās stilizētās
sociālekonomiskās spēles “Racionālu indivīdu antisociālā izturēšanās” un “Egoisma epidēmija”, lai formāli definētu indivīdu superracionālu izturēšanos, pretstatot to vulgārajam
racionālismam. Sekojot Kantam, pieņemsim,
ka eksistē divu veidu derīgumi: pragmatiskais
un sociālais.
Derīguma funkcijas, kas noteica Anša
un Baša izturēšanos aplūkotajās spēlēs, nosauksim par pragmatiskajiem derīgumiem un
apzīmēsim atbilstoši ar a(i, j), b(i, j), kur i
ir Anša izvēlētās stratēģijas-rindas numurs,
j ir Baša izvēlētās stratēģijas-kolonnas numurs. Piem., 1. tab. pragmatiskie derīgumi ir
a(2, 1) = 10, b(2, 1) = 0.
Definēsim Anša un Baša sociālos derīgumus, ko apzīmēsim atbilstoši ar A[a(i, j),
b(i, j)] un B[a(i, j), b(i, j)], kur i ir Anša izvēlētās stratēģijas-rindas numurs, j ir Baša
izvēlētās stratēģijas-kolonnas numurs.
Paskaidrojums. Konkrētai spēles situācijai (i, j) atbilst konkrēts pragmatiskā derīguma sadalījums [a(i, j), b(i, j)]. Indivīda
(Anša vai Baša) sociālais derīgums mēra tās
vai citas situācijas (i, j) pragmatisko derīgumu sadalījuma [a(i, j), b(i, j)] metaderīgumu
indivīda subjektīvajā skatījumā. Populāri runājot, pragmatiskais derīgums atbilst pamācībai “neskaiti naudu cita kabatā”, turpretī
sociālais derīgums paredz vērtēt naudu ne
tikai savā, bet arī citu sabiedrības locekļu
kabatā.
Definīcija. Sacīsim, ka indivīdi izturas superracionāli, ja to sociālais derīgums eliminē
pragmatiskā derīguma radītu antisociālu izturēšanos un novērš egoisma epidēmiju.
Situāciju pragmatiskā derīguma vērtējums dzīvniekos un cilvēkos ir pašas dabas
ieprogrammēts, tā pamatā ir pirmatnējie
izdzīvošanas un vajadzību apmierināšanas
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instinkti. Ir daudz piemēru, kad dzīvnieki un
cilvēki rīkojas saskaņā ar sociālā derīguma
funkciju un superracionālajām preferencēm.
Superracionālas izturēšanās jēdziens ir visu
laiku domātāju svarīgākais pētījumu objekts.

5.2. Kenneta Errou teorēma
par diktatoru

Bez pārspīlējuma var teikt, ka gandrīz
visu filozofu mērķis ir izprast cilvēku dažādās izturēšanās cēloņus, cilvēku naida cēloņus, cilvēku vienotības dziļākos cēloņus, atrast fundamentālos personību atribūtus, kas
rada savrupību, naidu, saskaņu, vienotību.
1983. g. Maskavā izdotajā filozofijas enciklopēdiskajā vārdnīcā atbilstoši tā laika atlasei
stāstīts par 2500 ievērojamiem filozofiem
un nav stāstīts par ļoti daudziem citiem ievērojamiem domātājiem. Grāmatu ir ļoti, ļoti
daudz, izteikto domu dziļums un daudzveidība saviļņo līdz katarsei, bet vienlaicīgi arī
pārsteidz šo domātāju darbu zemā praktiskā
sociālekonomiskā rezultativitāte. Inženiera
Ferdinanda Poršes patentētie izgudrojumi
uzlabo visas pasaules cilvēku dzīvi, cilvēku
zinātniskās un tehniskās iespējas ir kļuvušas
fantastiskas. Turpretī cilvēku attiecību “attīstības” rezultāts ir tāds, ka liela daļa pasaules
grimst tumšā morālā krīzē, kas noteikti skars
arī tavu dzīvi. Ik nedēļu uzzinām sliktas ziņas,
par kādām agrāk nebijām dzirdējuši. Filozofu, ideologu, politiķu sarakstītās grāmatas pasaules attīstībai devušas daudz par maz, par
ko liecina miljoniem traģisku faktu, piem.,
futbols ar cilvēku galvām un cilvēku vivisekcija orgānu tirdzniecībai mūsdienās Eiropas
centrā. Tāpēc likumsakarīgi, ka cilvēku naida
un vienotības problēmu ar zinātniskām metodēm cenšas risināt pozitīvisti. Kā jau sacīts,
principiāli novatorisku ieguldījumu sociālekonomisko līdzsvaru izpratnei devuši spēļu teorijas radītāji Kurno un Štakelbergs.
Labklājības ekonomikas teorija cenšas
konstruēt agregēto derīguma funkciju, kas
ļautu pieņemamā veidā sintezēt atsevišķu
indivīdu derīgumu funkcijas. Sekojot ekono-

mikas Nobela laureātam Kennetam Errou,
meklēsim kolektīvo preferenču izstrādāšanas
universālu mehānismu. Vēlamies, lai mehānisms darbotos katrā indivīdu grupā, kur
indivīdiem ir preferences, kas apmierina preferenču trīs aksiomas:
1) preferences ir saistītas, proti, katrs indivīds spēj ar “man patīk labāk”, “man
patīk sliktāk”, “man vienalga” attieksmi
saistīt jebkuras divas alternatīvas;
2) preferences ir refleksīvas;
3) preferences ir tranzitīvas.
Turklāt ar sintēzes mehānisma palīdzību
konstruētās grupas jeb kolektīvās preferences
apmierina divus nosacījumus:
1) ja katrs grupas loceklis alternatīvai X dod
priekšroku salīdzinājumā ar alternatīvu Y,
tad arī kolektīva preferences alternatīvai X
dod priekšroku salīdzinājumā ar alternatīvu Y;
2) kolektīvā attieksme starp alternatīvām X,
Y ir atkarīga tikai no tā, kā grupas locekļi
ranžē alternatīvas X, Y un nav atkarīga no
tā, kā grupas locekļi ranžē citas alternatīvas.
Errou teorēma par diktatoru44 apgalvo,
ka ar individuālo preferenču sintēzes mehānisma palīdzību iegūtā kolektīvā preferenču
sistēma vienmēr ir kāda atsevišķa grupas locekļa individuālā preferenču sistēma.
Errou teorēma šokēja laikabiedrus — izrādās, ka vispārīgā gadījumā grupas preferences iespējamas tikai kā diktatora preferences.
Teorēma pierāda, ka kolektīva preferenču
eksistence nav savienojama ar pārlieku lielu
indivīdu preferenču daudzveidību. To saprata
Cicerons: “Tādēļ pilsonis, kurš ar varu un likumā paredzētiem sodiem visus piespiež uz
to, par ko filosofi ar runām spēj pārliecināt
tikai dažus, ir augstāk vērtējams nekā skolotāji, kas par šīm lietām strīdas.” Vadonība ne
vienmēr nozīmē represijas. Ja grupa ir pietiekami homogēna un vadonis pauž katra grupas locekļa intereses, tad vadoņa preferences
var kalpot par grupas kopīgajām metapreferencēm.
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Vajadzīga pātaga, burkāns, ilūzijas, ideāli.
Karaspēka vienības sastāvā ir ļoti dažādi cilvēki, kuru preferenču sistēmas principiāli atšķirīgas. Kā panākt daudzveidīgo indivīdu preferenču ātru saliedēšanu kolektīvā preferenču
sistēmā? Pilnīgā saskaņā ar Errou teorēmu
vienīgā iespējamā kolektīvo preferenču konstrukcija ir diktatora likums. Jau senatnē cilvēki saprata, ka karaspēka vienība ir rīcībspējīga
tikai un vienīgi ar vienvaldības un hierarhiskas
stipras disciplīnas ieviešanu cilvēku grupā.
Tomēr karavadoņi saprata, ka ar disciplīnu ir
par maz, vajadzīgas balvas par uzvaru, tāpēc
karavīriem tika atļauts laupīt, izvarot, dzīrot
iekarotajā pilsētā. Gudrākie karavadoņi īpašu
nozīmi piešķir spēcīgai ideoloģijai, kuru tad
parasti saista ar tēvzemes un savas tautas
mīlestību, ar vadoņa kultu. Ar disciplīnu un
soda nenovēršamību, ar gaidāmās uzvaras
reibumu, ar iluzoriem un varbūt pat patiesiem
ideāliem motīviem karavadonis panāk to, ka
karavīru gatavība pakļauties pavēlēm ir Neša
līdzsvars un karaspēka vienība ir monolīta.
Ekonomikas teorija nespēj būt tīri pozitīva
un spiesta normatīvi vērtēt indivīdu subjektīvās preferences. Lai sociumā nodrošinātu indivīdu daudzveidīgo preferenču „labu, gudru,
taisnīgu, saprātīgu” konsolidāciju, nepieciešami pamudinājumi, paternalitāte un represiju mehānismi, kurus tad nodibina, sekojot
baušļiem, tradīcijām, valdošo koalīciju preferencēm. Nerunājot nemaz par cietumiem
un nāves sodiem, varas ļaunums nepieciešams arī tirgus regulēšanā. Paternalistiskais
liberālisms izpaužas, piem., ASV valdības
realizētajā pārtikas talonu (food stamps)
programmā, kad varas pārstāvji nabagiem
neizsniedz skaidru naudu, jo neuzticas saprātīgam naudas izlietojumam, bet izsniedz
pārtikas talonus, par kuriem atļauts brīvi izvēlēties dienišķu pārtiku bērniem. Lai samazinātu sabiedrības zudumus, valdība ar varu
ierobežo monopolu brīvību, lai varētu ražot
sabiedriskos labumus un bezbiļetnieki (zaķi)
nevarētu izvairīties no maksājumiem, valdība
varmācīgi iekasē nodokļus.
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5.3. Ideālistiskās pozīcijas pozitīvisma
nervs

Ideālistiskajai skolai raksturīga pārliecība,
ka nepieciešams atšķirt indivīda vēlēšanās
un preferences konkrētajā laika momentā,
konkrētajā situācijā un apstākļos no augstāka
līmeņa metagribas, kas kopīga visiem cilvēkiem vai vismaz tās vai citas homogēnas grupas indivīdiem. Īstenībā ir iespējamas atšķirības starp indivīda preferencēm, ko formējusi
apkārtējā vide, un indivīda patieso vispārīgo
gribu. Piem., Fjodors Dostojevskis (Федор
Михайлович Достоевский) raksta, ka konkrētās ikdienas lietās krievu cilvēki var grēkot,
toties sirds dziļumos viņi lolo svētumu. Nīče
ar lielu pārliecību apgalvoja, ka īstai kultūrai
arvien ir dziļākas saknes nekā tiešā lietderībā
vai ar prātu fiksējamos, aprēķināmos nosacījumos. Kāda tauta tikai tad sasniedz augstu
kultūras līmeni, kad tai ir kādi svētumi, kad
tai ir kaut kas, ko visi tās locekļi godbijībā
pielūdz, kam sirsnīgi tic, ko visi dziļi dvēselē sajūt, par to tomēr nerunādami. Tikai tad,
kad visa tauta siltā pietātē, klusu ciešot, atzīst šādus svētumus, kad šo svētumu kopējā
apziņa tos vada, tad, un tikai tad visā tautas
dzīvē nodibinās skaista kārtība un saskaņa,
tikai tad tiek pārvarēts pirmatnējais haoss un
sākas gara valdība. Edvarts Virza rakstīja, ka
“vecā latviešu stāja bij dibināta uz divām lietām, uz zemē dusošo senču kultu, no kura
radās Tēvija, un uz ģimenes un cilts gara virsrocības pār individuālo garu”.
Ideālistiskā doktrīna uzskata kopīgās metagribas eksistenci par sociuma eksistences
pamatu. Kants runā par trīs imperatīviem —
tehnisko, pragmatisko un morālo. Tehniskais
imperatīvs ļauj indivīdam konkrētajā vidē
izvēlēties iespējamos veidus, kā sasniegt
mērķi. Pragmatiskais imperatīvs saistīts ar
indivīda cenšanos sasniegt laimi. Šiem diviem imperatīviem raksturīgs spontānums un
nejaušība, ar tiem relatīvi viegli manipulēt.
Morālā imperatīva saturs izriet no tā kategoriskās dabas. Kategoriskā imperatīva likums
paredz pieņemt tādus izturēšanās principus,
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kas nerada iekšējas pretrunas: rīkojies saskaņā ar tādām preferencēm, par kurām tu
vēlētos, lai tās kļūst par grupas preferencēm.
Kategoriskais imperatīvs Kanta ētikā raksturo
objektīvo morāles likumu un satur sevī pozitīvisma un normatīvās pieejas pretrunu: tas,
kam jābūt, ir dialektiskā pretrunā ar to, kas
ir. Tomēr jau Hēgelis atzīmēja, ka pieņēmums
par morālā imperatīva identiskumu dažādiem
indivīdiem ir nereālistisks. Visticamāk, Kants
domā par ārisko rasi, to īpaši neakcentējot.
Naits apgalvoja, ka morālo imperatīvu nav
nepieciešams pasludināt par metafizisku absolūtu, kas vieno visu cilvēci. Metaderīguma
ideāli ir grupas kultūras sociāli ētisko normu
pamatā un reāli piemīt pietiekami homogēnu cilvēku grupu indivīdiem konkrētajā valstī konkrētajā laikā. „Mēs pastāvam ne tikai
uz to, ka tādi ideāli indivīdiem reāli piemīt,
bet arī uz to, ka tie ir mūsu kultūras daļa un
ka tie ir pietiekami vienveidīgi un objektīvi,
lai varētu noformulēt darbojošos standartus
dotajai valstij dotajā laikā.”45 Tādējādi morālo imperatīvu konsolidācijas iespējamību
grupas ietvaros nav nepieciešams pamatot
ar vispārcilvēcisku metafizisku absolūtu, bet
to var pamatot ar homogēnās grupas sociāli
ētisko normu ģenētisko un institucionālo izplatību, kas nekavējoties ļauj izskaidrot konkrētas ekonomiskas problēmas un fenomenus. Ja homogēnās grupas indivīdi racionāli
izturas atbilstoši sociāli ētiskajām normām,
var runāt par superracionālismu. Papildinot
premisu teorēmai par diktatoru, Errou pierāda citu teorēmu, kas dod zinātnisku izpratni
par indivīdu preferenču reālas konsolidācijas
iespējamību. Teorēmā izteiktais apgalvojums
asociējas ar Nīčes un Naita agrāk izteiktām
atziņām, tāpēc teorēmu sauksim Nīčes un
Naita vārdā.
Fridriha Nīčes un Frenka Naita teorēma.
Kolektīvās preferenču sistēmas eksistences
nosacījums. Ja grupas locekļu preferenču
sistēmas ir nepretrunīgas kādos svarīgu alternatīvu salīdzinājumos, tad teorēma par diktatoru nav spēkā — eksistē kolektīvā vērtību

sistēma, ar kuru katrs grupas loceklis jūtas
brīvs, labprātīgi atbalstot sociālo nepieciešamību.

5.4. Eksternalitāšu internalizācija
preferenču ekvivalences klasēs

Sociālekonomiskās neefektivitātes un sociumu degradācijas dziļākais objektīvais cēlonis ir cilvēku atšķirīgās preferences un objektīvā preferenču konsolidācijas neiespējamība,
kas noved pie racionālu indivīdu antisociālas
izturēšanās. Ekonomikas teorijas attīstībai
principiāli svarīgi, ka Errou teorēma un NīčesNaita teorēma zinātniski atrisina vissvarīgāko
cilvēku grupu organizācijas problēmu. Errou
teorēma pierāda, ka daudzveidīgu personību
gadījumā kolektīva preferences iespējamas
tikai kā diktatora preferences. Tieši to rūgtās
pieredzes iespaidā un katastrofālās nākotnes priekšnojautās pašreiz sāk uzdrošināties
saprast Eiropas vadošie politiķi. Turpretī homogēnā grupā sociāli ētisko normu ģenētiskās un institucionālās izplatības dēļ grupas
locekļu preferences saskan atsevišķos būtisku
alternatīvu salīdzinājumos un tāpēc saskaņā
ar Nīčes-Naita teorēmu ir iespējams izstrādāt
praktiski pielietojamus kopīgus standartus
alternatīvu salīdzināšanai, proti, izstrādāt
grupas preferenču sistēmu. Šī “jaunā” atziņa,
protams, ir labi aizmirsta mūžsenā atziņa, ko
pauž, piem., latviešu folklora.
Teorēmas rāda ceļu pielietojumiem teorētiskos pētījumos un praktiskā vadībā: svarīgākais ekonomikas teorētisko pētījumu un praktiskās sociālekonomiskās vadības uzdevums
ir bez aizspriedumiem zinātniski klasificēt
būtiskos cilvēku preferenču atribūtus un katrai sociāli nozīmīgai sociālekonomiskai spēlei definēt atbilstošu preferenču ekvivalences
jēdzienu, kas preferenču ekvivalences klasē
ļautu konstruēt kolektīvo preferenču sistēmu.
Preferenču ekvivalences klasi nepieciešams
zināmā nozīmē nožogot (hedžēt) (hedging
against)46 — “uzcelt mūri, lai pasargātos
no sirotājiem”. Tad ekvivalences klase spēs
internalizēt eksternalitātes, izvairīties no
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zaudējumiem, aizstāvēt liberālisma eksistences iespējamību un nožogotās neautarķiskās
grupās radīsies saskaņas sinerģija. Atzīmēsim, ka žogs jeb mūris var tikt arī uzcelts
vārda tiešā nozīmē (nožogota vasarnīcas teritorija, Berlīnes siena, Lielais Ķīnas mūris,
žogs starp Izraēlu un palestīniešu apdzīvoto
teritoriju, Lielā Meksikas sēta, kas samazina
nelegālo imigrāciju no Meksikas uz ASV par
40%).
6. teorēma. Preferenču ekvivalences
klasē, nožogojoties pret47 dezorganizējošām
eksternalitātēm, ir iespējams izstrādāt praktiski pielietojamus kopīgus standartus alternatīvu salīdzināšanai, proti, iespējams konsolidēt indivīdu preferences. Nesabiedrisko
sabiedriskumu iespējams novērst ar individuālo derīgumu un antiderīgumu internalizācijas palīdzību. Preferenču ekvivalences klasē
indivīdu spontānā interešu harmonija rada
saskaņas sinerģiju.
Eksternalitāšu internalizācijas dialektika detalizēti aplūkota autora jau grāmatā
publicētā rakstā48. Neskaitāmi piemēri apliecina sociālekonomisko aktivitāšu neefektivitāti pretrunīgu preferenču apstākļos un
pārsteidzoši augsto efektivitāti indivīdu preferenču ekvivalences klasēs eksternalitāšu
internalizācijas apstākļos, kad nesabiedrisko
sabiedriskumu koriģē individuālo derīgumu
un antiderīgumu internalizācija. Mikroekonomikā apskata, piem., izmaksu internalizāciju
perfektas konkurences tirgū, transakciju internalizāciju kā stimulu horizontālai un vertikālai integrācijai, ražošanas ārējo ļaunumu
internalizāciju (mēroga ekonomija, darbības
sfēras ekonomija). Firmā Steel & Fish upes
piesārņojums pēc firmu apvienošanās tiek internalizēts un apvienotā firma gan palielina
peļņu, gan rūpējas par ļaunuma samazināšanu. Viena no pašām svarīgākajām un sociāli
nozīmīgākajām ekonomikas likumsakarībām
ir tā, ka potenciālās salīdzinošās priekšrocības (comparative advantages) izpaužas to
internalizācijas rezultātā49. Spilgta ilustrācija ir komparatīvo priekšrocību internalizācija
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Robinsona Kruzo un Piektdieņa (Robinson
Crusoe & Friday) ekonomikā. Cienījamo Garetu Hardinu pārliecina individuālo derīgumu
internalizācija traģiskajā komūnā Pasture.
Pastāv spēcīgas informācijas asimetrijas samazināšanas metodes, kas iekļaujas universālajā eksternalitāšu internalizācijas shēmā,
piem., risku internalizācijas forma ir juridiskā
simetrizācija. Internalizējot eksternalitātes,
ārējais antiderīgums ir internalizēts un pieviltā cilvēka sāpes kļūst par pievīlēja sāpēm.
Vēsture liecina, ka to iespējams izdarīt, tomēr
asimetriskās informācijas internalizācija norit
dialektiski. Internalizācijas procesam kvantitatīvi paplašinoties, cilvēku atšķirību dēļ integrētajā sistēmā arvien vairāk uzkrājas tādi
faktori, kas netiek internalizēti un dialektiski
pārvēršas par eksternalitātēm attiecībā pret
saliedēto kodolu. Naidīgās eksternalitātes
cenšas izpostīt sasniegto internalizāciju ar
iekšēju destrukciju (piektā kolonna) un ārēju
agresiju, sekojot senajam padomam “skaldi
un valdi”.
Nīčes-Naita teorēmas praktiskais pielietojums nav jauns, eksistē daudz ļoti pārliecinošu piemēru.
Populāri piemēri. Laulību aģentūras
cenšas klientam piemeklēt saderīgu partneri. Psihologi sekmīgi klasificē pretendentu
preferenču atribūtus un komplektē augstākā
mērā saderīgu kosmonautu grupas. Ievērosim, neviens nesaka, ka grupā iekļauti “labi”
cilvēki; tie ir noteiktā nozīmē saderīgi cilvēki. Komandierim, komplektējot izlūku grupu,
jābūt labam cilvēku pazinējam. Ir gadījumi,
kad izlūku grupu veiksmīgi nokomplektē no
noziedzniekiem, bet, pasvītrosim, saderīgiem
cilvēkiem. Grupā viens cīnās par visiem un
visi — par vienu. Futbola treneris cenšas
piemeklēt tādas egoistiskas zvaigznes, ko iespējams saliedēt vienā aptverē. Ja kāds ļoti
talantīgs futbolists nespēj saplūst ar komandu vienā veselā, viņu izraida. Kuru no mums
gan nesajūsmina Tālavas taurētāja pārliecība:
“Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas
gods!”
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Antropoloģijas piemēri. Nacionālās aristokrātijas pastāv genofonda saglabāšanas
interesēs. Indijas kastas un Japānas samuraju dinastijas daudzās paaudzēs ģenerējušas
izcilākos nācijas pārstāvjus. Ne velti ievērojamākais Darvina sekotājs vācu zinātnes pasaulē Ernsts Hekels (Ernst Heinrich Philipp
August Haeckel) apgalvoja, ka politika ir lietišķā bioloģija.

5.5. Sociālekonomiskās izturēšanās
regulēšanas teorijas aktuālākais
uzdevums — preferenču spektrālanalīze

Sākot no izcilā Galileo Galileja (Galileo
Galilei, 1564−1642), zinātniskās teorijas
balstās uz paradigmu par primāru pamatfaktoru pastāvēšanu, kuru dažādās kombinācijas dažādās intensitātēs rada parādību nebeidzami daudzveidīgas sekundāras izpausmes.
Zinātnes uzdevums ir, izmantojot empīrisko
un analītisko rezolūciju (latīņu resolutio —
izšķiršana), noteikt primāros faktorus. Tālāk
ar sintētiski deduktīvo kompozīcijas metodi izprast potenciāli iespējamās sekundārās
izpausmes, lai prognozētu un vadītu reālus
procesus. Galileja tēze spoži apstiprinās visur,
piem., Ņūtona (Isaac Newton) gaismas spektra teorijā, Mendeļejeva (Дмитрий Иванович
Менделеев) ķīmisko elementu periodiskuma teorijā, Furjē (Jean Babtiste Joseph de
Fourier) rindu teorijā, kas ļāva izprast skaņas
primāros pamatfaktorus, Džeimsa Vatsona
(James Dewey Watson) genotipa-fenotipa
teorijā, kad gēnu kombinācijas rada tādas vai
citādas indivīda novērojamas fiziskas un garīgas īpašības.
Pilnīgā saskaņā ar Galileja zinātniskās
teorijas paradigmu angļu psihologs un antropologs Frensis Galtons (Francis Galton,
1822−1911) radīja diferenciālo psiholoģiju — mācību par cilvēku psiholoģiskajām
atšķirībām. Izmantojot lielu skaitu empīrisku
testu un apsteidzot ģenētikas atklājumus par
200 gadiem, Galtons ar matemātiskās statistikas metodēm pierādīja, ka cilvēku psiholoģiskās atšķirības dziļākajā būtībā ir latento

iedzimtības faktoru jeb genotipa noteiktas.
Cilvēka iedzimto psiholoģisko fundamentu
nejaušā veidā ietekmē vide. Galtons radīja
eigēniku — mācību par ģenētikas atziņu izmantošanu cilvēku populāciju iedzimtu īpašību uzlabošanā (grieķu eugenēs - dižciltīgs,
labas sugas), kura 20. gs. sākumā kļuva populāra ASV. Mūsdienu ģenētiskā izturēšanās
teorija (behavioural genetics) turpina Galtona iesākto kā moderna zinātne, kas pēta
dzīvnieku un cilvēku izturēšanās ģenētiskos
cēloņus, izturēšanās paradumu iedzimtību.
No ģenētikas atklājumiem izriet, ka šķietami
iracionāli personības atribūti kā homoseksuālisms, altruisms, reliģiozitāte patiesībā
ir ģenētiski ieprogrammēti. ASV Nacionālā
Veselības institūta ģenētikas speciālists Dīns
Hemers (Dean Hamer) 2003. g. izskaidroja
vīriešu homoseksualitāti ar gēna Xq28 esamību. Gadu vēlāk Hemers publicēja sensacionālu grāmatu50, kurā izteica hipotēzi, ka cilvēka
reliģiozitāti nosaka viens gēns VMAT2 —
Dieva gēns. Salīdzinājis vairāk nekā divus
tūkstošus DNS paraugu, zinātnieks secināja,
ka cilvēka spēja ticēt Dievam un tieksme uz
garīgumu ir ģenētiski determinēta. Ģenētiķu
interesi piesaistījis altruisms: vai altruisms ir
cilvēku gēnos, vai arī tiek iemācīts kā kulturālās evolūcijas produkts. Baltijas valstu
iedzīvotājiem aktuāla ir diskusija par baltu
gēnu. Pilnīgi droši var apgalvot, ka vistuvākajā nākotnē sagaidāma biheivioristiskās
ģenētikas atklājumu lavīna. Tomēr atklājumi,
kas apstiprina un izskaidro ģenētiskā determinisma postulātus, ir ļoti slepeni, jo var izraisīt teorētiskā rasisma atdzimšanu. Piem.,
plašu rezonansi izraisīja Nobela laureāta
psiholoģijā un medicīnā Džeimsa Vatsona
2007. g. žurnālā The Times izteiktās bažas
par Āfrikas attīstības iespējām: “[I am] inherently gloomy about the prospect of Africa
[because] all our social policies are based
on the fact that their itelligence is the same
as ours — whereas all the testing says not
really”. Sniegto paziņojumu iztulkoja kā rasistisku, un Vatsons tika atlaists no darba.
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Šī incidenta sakarā rodas principiāli jautājumi: “Kam ir jādod priekšroka — zinātniskai patiesībai vai metafiziskam politkorektumam? Kura ir tā “modrā acs”, kas seko, lai
mēs visi būtu politkorekti un kas ir tas latentais spēks, kas rīt liks izmest tevi no darba, ja
šodien būsi bijis politnekorekts?” Atzīstos, ka
es atbildi nezinu, un, patiesību sakot, baidos
rakstīt visu, ko domāju.
Ģenētiskā determinisma loma indivīda
preferenču formēšanā ir ievērojama, tomēr šis
faktors noteikti nav vienīgais, jo, piem., valsts
likumu sistēma neapšaubāmi ietekmē cilvēku
preferences. Kā apgalvoja Galtons, cilvēka
iedzimto psiholoģisko fundamentu ietekmē
vide. Tāpēc sociālekonomiskās izturēšanās
skolas trīskārtējās spirāles — gēni, organisms
un vide (The Triple Helix: Gene, Organism,
and Environment) aktuālākais uzdevums ir,
izmantojot empīrisko un analītisko rezolūciju,
noteikt preferenču daudzveidības primāros
faktorus un klasificēt preferenču būtiskās īpašības — sastādīt preferenču īpašību katalogu
(izprast baltās gaismas pilno spektru). Tālāk
ar sintētiski deduktīvo kompozīcijas metodi
noteikt indivīda izturēšanās izpausmes, kas
izriet no preferenču īpašību kopuma. Iegūtās
zināšanas praksē ļaus sekmīgi komplektēt
harmoniskas grupas — tam nolūkam pietiek
veikt konkrēto indivīdu preferenču zinātnisku
spektrālanalīzi un prognozēt tā vai cita konkrēta indivīda izturēšanos.
Sacītais jau izsenis plaši tiek realizēts
praksē. Tiešām, ir neskaitāmi piemēri idejas sekmīgiem pielietojumiem. Atsevišķos
periodos pieņemšanai darbā būtiska nozīme
bija personu raksturojumiem kā primitīvai
preferenču spektrālanalīzei: “raksturs līdzsvarots un nordisks — īstens ārietis”, “politiski izglītots, morāli noturīgs”. Tagad firmu
personāldaļās psihologi vērtē pretendenta
spēju “strādāt komandā”. Baņķieri slepeni
vāc informāciju par potenciālo debitoru noslieci uz krāpšanu, deponenti savukārt kā no
velna baidās no blēdīgiem baņķieriem. Futbola treneris, karaspēka daļas komandieris,
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firmas īpašnieks prasmīgi izmanto potenciālo
komandas locekļu preferenču spektrālanalīzi.
Laiku pa laikam uzzinām fragmentāras detaļas par sociālekonomiskās izturēšanās teorijas
rezultātu izmantošanu specdienestu darbā.
Žēl, ka publiska sistemātiska trīskārtējās
spirāles zinātniskā pētniecība nenotiek un ir
tāda kā nelegāla. Skolās joprojām bezcerīgi
eksperimentē ar apdāvinātu un neapdāvinātu
bērnu integrāciju, jo bērnu separācija rezonējošās sinerģijas grupās ir aizliegta.

5.6. Grupas locekļu preferenču
koriģēšana

Līdzīgi kā ar daudzveidīgiem mārketinga
paņēmieniem panāk firmas peļņas pieaugumu, tā ar grupas indivīdu preferenču koriģēšanu var panākt grupas labklājības strauju
pieaugumu. Pastāv iespēja cilvēku preferences transformēt grupas konsolidācijas vajadzībām piemērotā veidā ar suģestijas, reliģijas, spēcīgas ideoloģijas, pamudināšanas,
paternalisma vai bargu represiju palīdzību.
Vēsturiski tā ir noticis daudz reižu un notiek
joprojām. Kaut arī šāds ceļš ir pretrunā ar
indivīda brīvību un tiesībām būt atšķirīgam,
tomēr superracionālisma paradigma to attaisno. Ir vispārzināmi sekmīgi grupu konsolidācijas pasākumi, kas pamatojas uz etnisko
solidaritāti. Piem., nav šaubu, ka somu tautas sociālekonomiskie panākumi izskaidrojami ar indivīdu preferenču homogenitāti, kas
saglabāta, pat atrodoties Krievijas impērijas
sastāvā. Esmu lasījis par ķīniešu etnisko solidaritāti. Aleksandrs Solžeņicins (Александр
Исаевич Солженицын) ievērojamajā grāmatā Двести лет вместе. 1795−1995 (Divsimt gadu kopā. 1795−1995)51 raksta par
ebreju tautas visu laiku etnisko solidaritāti,
kas tiem dod noteiktas priekšrocības. Tomēr
daudzās valstīs, tai skaitā Latvijā, notikusi
etnosu metizācija un, vispārīgi runājot, pēc
“asiņu balss” konsolidēt latvijiešu preferences
kļuvis neiespējami.
Katrs cilvēks ir tāds, kā ir, un nevienam
nav tiesību varmācīgi ar ģenētiskās inženieri-
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jas, bioķīmijas vai kastrācijas palīdzību transformēt cilvēka preferences. Turklāt cilvēku
ģenētiski determinētās īpašības pārveidot nav
pat iespējams, jo “suns spalvu met, tikumu
nemet”. Kā vienīgo politkorekto pozitīvo risinājumu rekomendējam cilvēkiem atbilstoši
preferenču spektram apzināti pašorganizēties
homogēnās grupās, lai būtu iespējami labprātīgi noturīgi sociālie kontrakti un savstarpēja
uzticēšanās. Homogēnās grupas ietvaros, indivīdiem maksimizējot derīgumu, automātiski
tiek eliminēta indivīdu antisociālā izturēšanās
un krāpšana asimetriskās informācijas dēļ,
novērsta egoisma epidēmija. Rezultātā kļūst
iespējams tā sauktais nožogotais (hedžētais)
liberālisms. Saliedētās grupas lieluma ziņā
var būt dažādas atbilstoši sociālekonomiskās
spēles mērogam. Grupa var būt zemnieku kooperatīvs, kas apsaimnieko divus tūkstošus
hektāru zemes un kopīgi svin Līgo svētkus.
Tā var būt matemātikā apdāvinātu intravertu skolēnu klase, kurā divi neiederīgi dauzoņas tūlīt sagrauj komfortablo un produktīvo
mācību gaisotni. Ja deviņstāvu mājā vienas
kāpņu telpas iedzīvotāji nespēj vienoties par
kārtības uzturēšanu, jāatrod ģimeņu pārgrupēšanas praktiski realizējami mehānismi. Tā
nav diskriminācija, gluži vienkārši respektējam, ka dažiem cilvēkiem patīk tīras grīdas
un neaprakstītas sienas, citiem patīk justies
brīviem un negribas „būt pedantiem”.
Homogēno grupu raksturo latviešu sakāmvārds “Parādi man savus draugus un es
pateikšu, kas tu esi”. Nožogošanās humāno
saturu pauž dialektiskais latviešu sakāmvārds
“Jo augstāks žogs, jo mīļāki kaimiņi”. Mēs
kategoriski atsakāmies vērtēt vienus cilvēkus
par labākiem salīdzinājumā ar citiem, bet apgalvojam, ka cilvēki ir atšķirīgi, un pastāvam
uz to, ka labklājība principā nav sasniedzama
neviendabīgās grupās. Leģendārais Bābeles
tornis un dokumentētā vēsture atkal un atkal apstiprina sacīto. Piem., Latvijas vēstures
pētnieki 52 Latvijas ekonomikas straujo attīstību Rīgā, Vidzemē, Kurzemē laikā no 1900.
līdz 1913. g., vispārīgi runājot, izskaidro

ar latviešu un vāciešu dominanti. Savukārt
“mazattīstītajās Latgales pilsētās, kur dominēja ebreji, pastāvēja šaurs darba tirgus un
vietējie lauku iedzīvotāji devās darbā uz Krievijas guberņām un Rīgu”. Ja Beļģijā flāmiem
un valoņiem preferences principiāli atšķirīgas, labāk dzīvot atsevišķi, nekā konfliktēt.
Cilvēki to saprot un tā arī notiks. Lai pastāv
kinoteātri, kur atļauts ēst, dzert, smēķēt un
piekopt seksu, bet lai pastāv arī kinoteātri,
kur tas ir aizliegts.
Trīspusējās komisijas (Trilateral Commission) ietekmīgs loceklis Zbigņevs Bžežinskis
(Zbigniew Brzezinski) raksturo pašreizējo
nacionālas valsts un globalizētās pasaules
savstarpējo attiecību dialektiku: “Valsts-nācija kā cilvēka dzīves organizācijas fundamentāla vienība pārstājusi būt galvenais radošais
spēks: starptautiskās bankas un multinacionālās korporācijas darbojas un plāno terminos, kas tālu apsteidz valstu-nāciju politiskās
koncepcijas.” Tomēr Samjuels P. Hantingtons
(Samuel Phillips Huntington, 1927–2008)
darbā Clash of Civilizations (Civilizāciju sadursme)53 pietuvojies Nīčes sacītajam, prognozējot, ka 21. gs. politiku noteiks kultūru
sadursme, bet ekonomiskajiem un ideoloģiskajiem faktoriem nebūs izšķiroša loma. Notikumi liecina, ka neautarķisko grupu savstarpējās attiecības transformējas eksternalitāšu
internalizācijas virzienā. Piem., 2011. g. septembrī Nīderlande ierosināja, lai Eiropas Komisija pārņem savā tiešā kontrolē lēmumus
par dziļos parādos nonākušo valstu budžeta
veidošanu, kas līdz šim, dabiski, bija nacionālo valdību prerogatīva. Pilnīgā saskaņā ar
autora paustajām prognozēm izskan ideja par
nordisko valstu konfederāciju.

6. Nobeigums

Visās sistēmās entropija pieaug, ja vien
kādi ārēji faktori nerada entropijas samazināšanos vai vismaz neuztur to nemainīgu. Attiecinot uz cilvēku grupām, entropijas
palielināšanās likums nozīmē: katrā cilvēku grupā likumsakarīgi pieaug egoistiski
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racionālais individuālisms, ja vien kāda augstāka vara to neaptur. Egoistiski racionāls
indivīds, kas pazaudējis bioloģiskos sugas
izdzīvošanas instinktus, apzinās tikai savas
personīgās vajadzības un ignorē grupas intereses, kaut gan pats var eksistēt tikai grupā.
Ja grupā nerodas stratēģijas līderi, kas ar
pārliecināšanu, paternalitāti un represijām
kā “nepieciešamo ļaunumu” (necessary evil)
spēj ietekmēt egoistiski racionālo indivīdu
izturēšanos un īstenot ilgtermiņa stratēģiju,
grupas struktūra degradējas un iestājas negatīvā harmonija. Robežgadījumā indivīdu
mijiedarbības rezultātā iestājas līdzsvara situācija, kas traktējama kā sociuma struktūras
pilnīgs sairums pēc Lieldienu salu parauga.
Ekonomikas teorija nespēj būt tīri pozitīva un
spiesta normatīvi vērtēt indivīdu subjektīvās
preferences, paredzēt represiju mehānismus
un manipulācijas. Džūlians Benda 1927. g.
analizēja sociālekonomisko spēļu noteikumu formēšanas paradigmas maiņu Vācijā,
Itālijā, Francijā. Toreiz intelektuāļi masveidā
pieņēma reālistisko doktrīnu, jo vēlējās pielikt punktu garīgajam apjukumam, ko izraisīja filozofiskās sistēmas, “kas neviena nedod
drošas zināšanas, bet drūzmējas, slavinot savus pretrunīgos absolūtus”. Intelektuāļi vīlās
savos priekšgājējos — garīgajos skolotājos,
kas ticēja, ka taisnīgums un mīlestība pēkšņi kļūs par tautu dvēseles būtību. Vilšanos
pastiprināja milzīgais kontrasts starp ideālistiskajiem pareģojumiem un notikumiem, kas
sekoja. Tagad vilšanos pastiprina milzīgais
kontrasts starp tehnoloģiskajām iespējām
un sociālekonomisko procesu ilgstošo galējo
neefektivitāti, pamatotu izmisumu rada pareģojumi par notikumiem, kas sekos. Eiropā ir
sākusies sociālekonomisko spēļu noteikumu
formēšanas un aģentu selekcijas paradigmas
maiņa, kas spoži apstiprina Hēgeļa dialektikas nolieguma nolieguma likumu. Iedzimtu
ģenētisku atšķirību, iedzimtu bioloģisku instinktu un cilts ilgstošā priekšvēsturē radušos
stereotipu dēļ cilvēku preferences ir dažādas,
bet absolūtas metapreferences, kas ļauj ran46

žēt indivīdu preferences, neeksistē, tāpēc formulējumi “labāks cilvēks”, “sliktāks cilvēks”
var būt tikai metafiziski. Mēs kategoriski atsakāmies no formulas “cilvēks A ir labāks par
cilvēku B”, tomēr akceptējam formulu “cilvēka A preferences atšķiras no cilvēka B preferencēm”. Autora izstrādātie eksternalitāšu
internalizācijas, internalitāšu eksternalizācijas un preferenču ekvivalences klašu jēdzieni
dod iespēju izvairīties no nepieciešamības
ranžēt indivīdu preferences. Centrālais konstruktīvais jēdziens ir homogēna indivīdu grupa — cilvēku grupa, kas raksturojas ar preferenču sistēmu galveno komponenšu aprioru
saskaņu atbilstoši formulai “mēs te visi esam
tādi”. Matemātiski pierādāms, ka šādā grupā
eksistē kolektīva vērtību sistēma, kas sintezē individuālās vērtību sistēmas, un tādējādi
iespējams konsensuss lēmumu pieņemšanā,
iespējami noturīgi sociālie kontrakti — iespējama indivīdu superracionāla izturēšanās un
nožogots liberālisms. Ģenētiskā izturēšanās
teorija pēta grupu homogenitātes nosacījumus — saderīgu “astronautu grupu” veidošanas principus, kad eksternalitāšu internalizācijas rezultātā individuālo centienu rezonanse
rada grupas locekļu mijiedarbības sinerģiju.
Kritiski jāatzīst, ka dotā pieeja nespēj pilnībā izslēgt metafiziskos faktorus, ja materiālo
pasauli saistām ar garīgo pasauli, tomēr tā
pārnes metafiziku uz fundamentāliem pirmpostulātiem un tādējādi ļauj universitāšu
akadēmiskajās programmās mikroekonomiku
veidot kā pozitīvu zinātni.
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ASIMETRISKĀ INFORMĀCIJA UN ERROU TEORĒMA MIKROEKONOMIKĀ

ASYMMETRIC INFORMATION AND ARROW'S THEOREM IN MICROECONOMICS
Andrejs Jaunzems

Summary
Key words: market, preferences of individuals, asymmetric information, game, rationality,
superrationality, hedged liberalism
The global crisis of confidence creates huge transaction costs because of asymmetric information in markets due to egoistical rationale decisions of individuals leading to the antisocial
Nash equilibrium. The famous spontaneous harmony of liberalism does not work in extremely
inhomogeneous societies. The Arrows' theorem proves the impossibility to consolidate preferences of individuals in order to get solidarily accepted social choices generally. The economists
and politicians discuss muscular liberalism, libertarian paternalism, and even the moral component in economics. But morality as a metaphysical category does not fit in microeconomics
that tends to be a positive science! In order to justify the positive character of liberalism, we
introduce the concept of equivalence classes of preferences. In such classes hedged against
undesirable externalities it is possible to construct solidarily accepted social preferences. The
resolution of compatible individuals is based on behavioural genetics and Triple Helix: gene,
organism, and environment.
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Sociāli kulturālie faktori
un to ietekme uz valsts
konkurētspēju
Madara Apsalone
Ērika Šumilo
Atslēgas vārdi: sociāli kulturālie faktori, valsts starptautiskā konkurētspēja, ekonomikas
attīstība
Sociāli kulturālie faktori — sabiedrībā dominējošās vērtības, normas un attieksmes — ir
maz pētīts, bet nozīmīgs valsts konkurētspējas avots. Sociāli kulturālie faktori ir pastāvīgāki
nekā ekonomiskie faktori, un to iekļaušana konkurētspējas stratēģijas izstrādē, analīzē un
pilnveidošanā ļauj izvēlēties valsts ekonomiskās attīstības modeli, kurš visvairāk atbilst sabiedrības stiprajām pusēm un prioritātēm. Latvijā sociāli kulturālie faktori ir maz analizēti.
Rakstā sniegtas ziņas par pētījumu, kas veikts, lai apzinātu sociāli kulturālo faktoru ietekmi
uz globālo konkurētspēju un definētu sociāli kulturālos faktorus Latvijā starptautiskās konkurētspējas kontekstā. Analizējot piecus globālus pētījumus un 400 vērtību un attieksmju
rādītājus 37 valstīs, pierādīta sociāli kulturālo faktoru ietekme uz valsts konkurētspēju un
noteikti Latvijas konkurētspēju veicinošie un bremzējošie sociāli kulturālie faktori.

Ievads

Globalizācijas apstākļos starptautiskā
konkurētspēja ietekmē valsts ekonomikas
stāvokli un nākotnes attīstības potenciālu.
Valsts starptautisko konkurētspēju novērtē,
analizējot dažādus rādītājus — starptautisko
tirdzniecību (eksportspēju)1, resursu produktivitāti2 vai vispārējās infrastruktūras, institūciju un makroekonomikas vides attīstības
pakāpi3.
Starptautiskās konkurētspējas avoti klasiskā izpratnē ir valstī pieejamais ekonomiskais kapitāls, cilvēkkapitāls, tehnoloģijas
un zināšanas, kā arī dabas resursi. Konkurētspēju ietekmē arī faktoru grupa, ko varētu saukt par sociāli kulturālajiem faktoriem
(SKF) — vērtības, normas un attieksmes.
Skatīti atsevišķi, klasiskie faktori valsts ilgtermiņa konkurētspēju atspoguļo nepilnīgi.
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Valstī var, piem., atļaut nesamērīgi izmantot
dabas resursus, manipulēt ar valūtas kursu,
aizsargāt noteiktas nozares un uzņēmumus,
lai veicinātu īstermiņa konkurētspēju. Klasiskos faktorus ietekmē ekonomikas ciklu
un konjunktūras maiņa. Īstermiņa ekonomikas rādītāju izmaiņas ātri atspoguļojas valsts
konkurētspējas rādītājos, ne vienmēr norādot
uz ilgtermiņa konkurētspējas izmaiņām. SKF,
raksturojot sabiedrības prioritātes, ir pastāvīgāki pret mainīgiem ārējās vides apstākļiem.
SKF iekļaušana stratēģijas izstrādē, analīzē
un pilnveidošanā ļauj izvēlēties valsts ekonomikas attīstības modeli, kurš visvairāk atbilst
sabiedrības stiprajām pusēm un prioritātēm.
SKF ietekme uz valsts starptautiskās
konkurētspējas aspektiem — ārējo tirdzniecību, uzņēmējdarbību, inovācijām un zināšanu pārnesi, produktivitāti un starptautisko
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sadarbību (sk. 1. att.) — ir novērota daudzos
pētījumos. Ekonomiskā attīstība ietekmē kultūru dažādos veidos — pastiprinot vai mazinot SKF ietekmi.4
SKF ietekme uz starptautisko tirdzniecību apstiprināta vairākos pētījumos. Pētot
ASV un Latīņamerikas pircēju un pārdevēju
attiecības, Kellijs Hevetts (Kelly Hewett) noskaidroja, ka valstī pastāvošā kultūra ietekmē
starptautisko tirdzniecību.5 Līdzīgā pētījumā
Sīns Dvjers (Sean Dwyer) noteica SKF ietekmi uz starptautisko produktu izplatīšanu.6
Džeimss Gonsaless (Jaime Humberto Sierra
González) atklāja, ka valstī pastāvošā kultūra
ietekmē tās eksportspēju.7
Pētot SKF ietekmi uz uzņēmējdarbību,
Aleksandrs Stajkovics (Alexander Stajkovic)
atklāja, ka valstī pastāvošās kultūras un ētikas normas ietekmē uzņēmējdarbības ētiku8.
Skots Šeins (Scott Shane)9 un Džastins Tans
(Justin Tan)10 dažādos pētījumos noskaidroja, ka valstī pastāvošā kultūra ietekmē uzņēmējdarbību ar attieksmi pret neatkarību,
risku, varas sadali.
SKF ietekmi uz inovācijām un zināšanu
pārnesi raksturo Viljama Kinga (William R.
King) pētījums, kurā noskaidrots, ka sabiedrības ilgtermiņa mērķi un spējas uzņemties

riskus un individuālo atbildību paaugstina tās
inovatīvo veiktspēju.11
SKF ietekmi uz produktivitāti atklājuši
vairāki pētnieki. Kultūras pētnieks Deivids
Trosbijs (David Throsby) pētījumā “Ekonomika un kultūra” pamato, kā kultūra ietekmē produktivitāti ar sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas procesu, attieksmi pret
jaunievedumiem un spēju pielāgoties ekonomikas izmaiņām, sabiedrības vienlīdzību un
mērķiem12. Līdzīgi Roberts Hauss (Robert
J. House) un Mansjērs Džavidāns (Mansour
Javidan) atklāja atsevišķu kultūras vērtību
saistību ar sabiedrības efektivitāti, produktivitāti un labklājību13. Džordžs Halkoss
(George E. Halkos)14 un Edgars Šeins (Edgar
Schein)15 novēroja valsts kultūras ietekmi
pat uz valstī izvietotu starptautisku korporāciju efektivitāti.
Arī SKF ietekme uz starptautisko sadarbību ir pētīta. Gērts Hofštede (Geert Hofstede)
uzskata, ka sociālā kultūra nosaka, cik sabiedrība piekrīt ieguldīt ekonomikas un sociālā attīstībā un cik atvērta tā ir starptautiskai
sadarbībai16. Arī Mārtins Gannons (Martin J.
Gannon) pētījumā par kultūras un globalizācijas paradoksiem analizē kultūras ietekmi
uz sabiedrības spēju sadarboties ar citām

Vide:

ekonomika
likumdošana
sociālā infrastruktūra
institucionālā infrastruktūra

Sociāli
kulturālie
faktori

Valsts konkurētspējas
faktori:
starptautiskā tirdzniecība
uzņēmējdarbība
inovācijas
produktivitāte
starptautiskā sadarbība

Valsts
starptautiskā
konkurētspēja

1. att. Sociāli kulturālo faktoru un valsts konkurētspējas sakarību modelis
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kultūrām.17 Autors uzskata, ka reģionālās integrācijas rezultātā valstis, kas ietilpst reģionālās savienībās, kļūst atvērtākas. Atkarībā
no sabiedrības kultūras, starptautiskā sadarbība var kļūt par valstu savstarpējās uzticēšanās, vai gluži pretēji — konfliktu cēloni.

galvenokārt akcentējot starpkultūru sadarbības aspektus;
n	Pasaules vērtību aptauja, kurā ietverti 87
valstu dati par dzīves uztveri un attieksmi
pret ģimeni, darbu, vidi un sabiedrību —
kopumā izmantoti 350 dažādi rādītāji.

Metodoloģija

SKF ietekme uz valsts starptautisko konkurētspēju pētīta, izmantojot starptautiskās
konkurētspējas rādītājus: Pasaules Ekonomikas foruma (PEF) Globālās konkurētspējas
indeksu (GKI) un tā apakšindeksus, Šveices
Starptautiskā Vadības attīstības institūta
(IMD) pasaules konkurētspējas indeksu un
tā apakšindeksus, darbaspēka produktivitāti kā starptautiski pieejamu un salīdzināmu
produktivitātes rādītāju, Pasaules Bankas uzņēmējdarbības vides indeksu, “Transparency
International” korupcijas uztveres indeksu un
Politiskās Riska grupas valsts riska indeksu.
SKF ietekme uz minētājiem konkurētspējas
rādītājiem noteikta, izmantojot korelācijas un
daudzfaktoru regresijas analīzes.
Ņemot vērā faktoru un rādītāju skaitu, kā
arī atšķirīgi definētu, bet būtībā līdzīgu vērtību un attieksmju atkārtošanos dažādu autoru
novērojumos, šajā pētījumā minētie faktori
un rādītāji integrēti sešos pamatfaktoros pēc
2. att. izskaidrotās metodoloģijas:
n no Pasaules vērtību aptaujas 350 rādītājiem atlases un grupēšanas ceļā iegūti
pieci savstarpēji nesaistīti SKF, kuri ietekmē valsts konkurētspējas rādītājus;
n	Pasaules vērtību aptaujas indeksi izvēlēti,
ņemot vērā korelāciju ar konkurētspējas
rādītājiem,
n SKF no Globe, Hofštedes, Trompenāra un
KOI pētījumiem izvēlēti, ņemot vērā saistību ar konkurētspējas rādītājiem;
n ar konkurētspējas rādītājiem saistītie SKF
apvienoti sešos pamatfaktoros, izmantojot galveno sastāvdaļu analīzi.

Pētījums veikts, lai apzinātu SKF ietekmi
uz globālo konkurētspēju un definētu Latvijas
SKF starptautiskās konkurētspējas kontekstā.
Tā pirmajā daļā noteikti SKF — aplūkotas
sabiedrībā dominējošās vērtības un normas,
kuras ir novērtējamas skaitliski un ļauj salīdzināt valstis. Nacionālajai kultūrai ir arī īpašas kultūrvēsturiskas, tikai tai piemītošas vērtības, kas šī pētījuma ietvaros nav aplūkotas.
Pētījumā pieņemts, ka kultūras vērtības un
normas ir kopīgas visai sabiedrībai, neatkarīgi
no nacionālās piederības. Šādu pieņēmumu
var pamatot ar Pravīna K. Parboti (Praveen
K. Parboteeah) un Džona B. Kullena (John
B. Cullen) 2003. g. veikto pētījumu, kurā
noskaidrots, ka kopīgas sociālās sistēmas,
piem., izglītība un ekonomika, ietekmē indivīdu vērtības un attieksmes vairāk nekā etniskā
piederība18.
Lai pētītu SKF ietekmi, izmantoti globālu pētījumu dati par salīdzināmiem SKF (t.i.,
par tādiem sociāli kulturāliem aspektiem, ko
iespējams kvantitatīvi novērtēt dažādās valstīs):
n Hofštedes valstu un organizāciju kultūras
pētījums, kurā izvirzīti un novērtēti pieci
SKF 64 valstīs;
n Hausa un Džavidāna pētījums Globe,
kurā izvirzīti un novērtēti deviņi SKF 58
valstīs, īpaši pētot ietekmi uz vadības stilu un produktivitāti;
n	Alfonsa Trompenāra (Alfons Trompenaars) starpkultūru pētījums, kurā novērtēti septiņi SKF 51 valstī, pētot ietekmi
uz organizāciju sistēmām un pārvaldības
modeļiem;
n	TMC Kultūras orientācijas indikators
(KOI), kurā analizēti 22 SKF 55 valstīs,
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Galveno sastāvdaļu analīze (GSA) izvēlēta, lai nebūtu jāizdara pieņēmumi par datu
struktūru atšķirīgo SKF definīciju un globālo
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pētījumu konteksta dēļ. GSA izmantošanai izdarīti pieņēmumi par linearitāti, vidējā un kovariācijas statistisku nozīmīgumu. Pētījumos
iekļauto valstu un respondentu skaits ļauj
izdarīt pieņēmumu par izlases pietiekamību,
un valstu vidējo datu izmantošana ļauj izdarīt pieņēmumu par noviržu nozīmīgumu. SKF
rotēti, izmantojot varimax un direct oblimin
metodes, lai faktorus tālāk izmantotu regresijas analīzē. Pamatfaktoru skaits noteikts,
izmantojot Kaizera (īpašvērtības 1) kritēriju,
atbirumu testu, variācijas samēra testu un interpretācijas kritēriju.
Ņemot vērā, ka Latvijā SKF maz pētīti
starptautiski salīdzināmā formā (no pētījumā lietotajiem avotiem, Latvija iekļauta tikai
Pasaules vērtību aptaujā), dati Latvijas SKF

aprēķinam iegūti, izmantojot kvantitatīvu aptauju. Aptauja veikta tiešsaistē no 2011. g.
8. aprīļa līdz 24. aprīlim, aptaujājot 150 uzņēmējus, dažādu līmeņu vadītājus un vadības zinību maģistrantūras studentus no vairāk nekā 30 valstīm — skaitliski visvairāk no
Latvijas (79), Amerikas Savienotajām Valstīm
(63) un Indijas (39). Šāda respondentu izlase izvēlēta, lai salīdzinātu Latvijas datus ar
minētajiem globāliem SKF pētījumiem, kuros
galvenokārt aptaujāti uzņēmēji un vadītāji.
Aptaujas respondenti novērtēja 17 apgalvojumus par savas sabiedrības vērtībām un
attieksmēm, izmantojot Likerta skalu ar vērtībām no viena (pilnīgi nepiekrītu) līdz septiņi
(pilnīgi piekrītu)19. Apgalvojumi izstrādāti, lai
atbilstu pētījumā aplūkotajiem SKF. Aptauja

Globe pējums – 9 faktori

Hofštedes pētījums
(papildina datus)
Trompenāra pētījums – 7
faktori

Atbilstības analīze ar
konkurētspējas faktoriem
(korelācija)

KOI – 23 faktori

16 faktori

Pasaules vērtību aptauja – 350 rādītāji

datu pietiekamība un korelācija ar
konkurētspējas rādītājiem – 20 faktori
Galveno sastāvdaļu analīze – 8
pamatfaktori, korelācija ar konkurētspējas
rādītajiem – 5 pamatfaktori
Autonomijas, reliģijas, materiālisma
un pašizpausmes indeksi – 4 indeksi

Galveno sastāvdaļu analīze:
6 sociāli kulturālie pamatfaktori

2. att. Sociāli kulturālo faktoru apkopošanas un analīzes metodoloģija
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veikta latviešu un angļu valodā — 17 apgalvojumi iekļauti abās valodās, bet anketā
latviešu valodā, kas nosūtīta tikai respondentiem no Latvijas, iekļauts papildjautājums
par tautību, lai novērtētu, vai tautība ietekmē
Latvijas iedzīvotāju vērtības un attieksmes.
Šāda ietekme nav novērota.
Analizēta aptaujā iegūtā sabiedrības vērtību un attieksmju novērtējuma sakarība ar
iepriekš aprēķinātajiem SKF. Latvijas SKF noteikti ar lineāro daudzfaktoru regresijas analīzi, izmantojot pētījumā veiktās aptaujas un
Pasaules vērtību aptaujas rādītājus kā neatkarīgos mainīgos un aprēķinātos starptautiskos SKF kā atkarīgos mainīgos.

Sociāli kulturālie faktori

Lielāko daļu salīdzināmo SKF konceptuāli definēja Talkots Pārsons (Talcott Parsons),
Edvards Halls (Edward T. Hall) un Gērts Hof
štede.
Amerikāņu sociologs Pārsons 20. gs. 50.
gados definēja piecus attiecību faktorus, kurus nacionālo kultūru pētījumā 90. gados
izmantoja Nīderlandes pētnieks Trompenārs:
n individuālisms vai kolektīvisms raksturo
sabiedrības integrācijas pakāpi — katrs
indivīds ir neatkarīgs un atbildīgs par sevi
vai indivīdi gaida, lai sabiedrība par viņiem rūpētos;
n vispārēja vai īpaša pieeja (universalism
vs. particularism) atspoguļo sabiedrības
tieksmi paļauties uz vispārējiem likumiem
un normām vai izvērtēt katru situāciju atšķirīgi;
n emocionalitāte — sabiedrības locekļu
tieksme izrādīt vai slēpt emocijas;
n vispārīga vai konkrēta pieeja (diffuse vs.
specific) raksturo cilvēku iesaisti attiecībās. Sabiedrībā, kurā pārsvarā ir konkrēta
pieeja, indivīdi veido attiecības katram
dzīves aspektam atsevišķi, piem., darba
attiecības ir svarīgas tikai darbavietā, un
nav vajadzības veidot vispārīgas attiecības ar kolēģiem;
n sasniegts vai piešķirts statuss raksturo
54

sabiedrības hierarhijas uzbūvi. Dažās
sabiedrībās indivīda statuss atspoguļo
sasniegumus, citās sabiedrība “piešķir”
indivīdiem statusu pēc viņu vecuma, dzimuma un sociālās piederības.
Antropologs un starpkultūru attiecību pētnieks Halls 1976. g. publicēja darbu “Aiz kultūras”, kurā definēja trīs SKF20:
n augsts vai zems konteksts — augsta
konteksta sabiedrībās indivīdi sazinās,
izmantojot netiešu izteiksmes veidu, un
sagaida, ka saziņas partneri sapratīs galveno būtību, zema konteksta sabiedrībā
tiek izmantota tieša valoda;
n monohroniskas un polihroniskas kultū
ras — monohroniska jeb lineāra kultūra
prioritizē uzdevumus un noteiktā laikā
koncentrējas tikai uz vienu noteiktu mērķi, polihroniska jeb sistēmiska kultūra
koncentrējas uz daudziem mērķiem vienlaicīgi,
n attieksme pret vietu un vidi — komu
nikācijas distance.
Hofštede 20. gs. 80. gados veica vienu
no lielākajiem valstu un organizāciju kultūras
pētījumiem pasaulē, aptaujājot 116 tūkstošus IBM darbinieku. Viņš izmantoja individuālisma vai kolektīvisma faktoru un definēja
vēl četrus SKF:
n varas distance — atspoguļo sabiedrības
atbalstu nevienmērīgai ietekmes sadalei
vai iebildumus pret to. Varas distance
nosaka hierarhiju struktūru sabiedrībā un
organizācijās;
n vīrišķība vai sievišķība atspoguļo sabiedrības īpašības. Sievišķīgā sabiedrībā tiek
augstu vērtēta vēlme palīdzēt vājākajiem
indivīdiem. Vīrišķīgā sabiedrībā tiek augstu vērtēta pārliecība, mērķtiecīgums un
efektivitāte;
n tieksme izvairīties no nenoteiktības atspoguļo sabiedrības tieksmi paļauties uz
nejaušību vai plānot nākotni. Sabiedrībā,
kur indivīdi izvairās no nenoteiktības,
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izveidojas augsti attīstītas institūcijas,
likumi un standarti, kuri mazina nenoteiktības risku. Valstīs, kurās ir augsta ārējo
faktoru mainība, sabiedrībai raksturīga
spēja ātri reaģēt uz izmaiņām;
n orientācija uz ilgtermiņa mērķiem —
nosaka sabiedrības attieksmi pret ilgtermiņa mērķiem vai īstermiņa ieguvumu
prioritāti.
Šie SKF ir daudzkārt pilnveidoti un pārveidoti vēlākos pētījumos.
Cits skatījums piedāvāts Pasaules vērtību aptaujā — izrādās, ka 70% visu pasaules
kultūru atšķirību izskaidro divas pamatdimensijas — sabiedrības reliģiskā pārliecība
(cik reliģioza vai sekulāra ir sabiedrība) un
izdzīvošana — pašizpausme (cik lielā mērā
sabiedrības locekļi uzskata izdzīvošanu par
pašsaprotamu un koncentrējas uz dzīves
kvalitātes uzlabošanu). Izdzīvošanas–pašizpausmes un individuālisma vai kolektīvisma dimensijas ir loģiski saistītas. Sabiedrības reliģiozitāte ekonomikas un vadības
kontekstā starpkultūru pētījumos aplūkota
ļoti reti.

Sociāli kulturālo faktoru
aprēķināšana
Pasaules vērtību aptaujas rādītāju
apvienošana

Pasaules vērtību aptaujas rādītāji tika
atlasīti no pēdējo trīs periodu (1994–2008)
pētījumiem, ņemot vērā tematisko atbilstību
pētījumam, datu pietiekamību (vismaz 30%
no 222732 respondentiem), datu pietiekamību valstu dalījumā un sakarību ar starptautiskās konkurētspējas rādītājiem. Iegūtie
divdesmit vērtību rādītāji tika pārrēķināti
SKF, apvienojot līdzīgas vērtības ar GSA. Lai
iegūtu faktorus, kuri nav saistīti savā starpā
(multikolinearitātes novēršanai), lietota varimax rotācija, analīzē iegūtas astoņas sastāvdaļas, no kurām pēc interpretācijas kritērija
izvēlētas piecas — reliģiozitāte un uzticēša-

nās sabiedrībai, kolektīvisms, darba attiecību
nozīme, cilvēkorientācija un orientācija uz
ekonomikas mērķiem.

Pasaules vērtību aptaujas indeksu
izvēle

Pasaules vērtību aptaujā aprēķināti četri
indeksi:
n materiālisma–postmateriālisma indekss
raksturo postmateriālistisko vērtību lomu
sabiedrības apziņā. Materiālisma vērtības
ir tieši saistītas ar materiālo labklājību,
postmateriālisma vērtības ir saistītas ar
pašizteiksmi;
n tradicionālo un laicīgi racionālo vērtību
indekss atspoguļo reliģijas un paražu
lomu sabiedrības vērtību apziņā;
n izdzīvošanas–pašizpausmes indekss rāda,
cik lielā mērā sabiedrībai raksturīgas pašizpausmes vērtības. Šis indekss balstīts
uz pieņēmumu, ka sabiedrībai sākotnēji ir
būtiskākas ekonomikas un fiziskās drošības vajadzības. Kad šīs vajadzības ir apmierinātas, kļūst aktuālas pašizpausmes
vajadzības un dzīves kvalitāte;
n autonomijas indekss — indivīdu neatkarības pakāpe sabiedrībā.
Visi četri indeksi ir nozīmīgi un saistīti ar
konkurētspējas rādītājiem un iekļauti tālākā
analīzē.

Globālos kultūras pētījumos noteikto
SKF atlase

Ņemot vērā datu pieejamību un korelāciju
ar konkurētspējas rādītājiem, turpmākai analīzei tika izvēlēti 16 faktori:
n Globe pētījums: grupu kolektīvisms, institucionālais kolektīvisms, nākotnes orientācija, sasniegumu orientācija, varas distance, tieksme izvairīties no nenoteiktības;
n KOI pētījums: vispārējs mērķis, polihronisms, darbības orientācija, konteksts,
emocionalitāte, privātums un publiskums, varas distance (hierarhija), vispārēja pieeja, elastība, lineāra vai sistēmiska pieeja.
55

0,54** 0,60** 0,57**
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Orientācija uz
ekonomikas
mērķiem

Sabiedrības
struktūra

0,43** 0,49** 0,54**

0,34

0,33

0,56** 0,45**

0,12

IMD

0,66**

0,38*

0,51**

0,18
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-0,32

0,59**

0,46**

0,40*

0,17

0,78**
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Valsts risks

Uzņēmējdarbības
vide

Korupcijas uztvere

Darbasp. Prod.
0,28

0,34*

-0,41* 0,54**

0,41*

0,30

0,56** -0,41* 0,53**

-0,21

Avoti: GKI un apakšindeksi — Pasaules Ekonomikas forums; IMD un apakšindeksi — IMD, darbaspēka produktivitāte — Euromonitor International;
Korupcijas uztveres indekss — Transparency International; Uzņēmējdarbības vides indekss — Pasaules Banka; Valsts risks — PRS

0,38*

0,61** 0,49** 0,48**

0,55** 0,48** 0,51** -0,40* 0,48**

0,52**

0,49** 0,47** 0,52** -0,44** 0,49**

-0,62** -0,77** -0,77** 0,59** -0,59**

Infrastruktūra

*Korelācija nozīmīga pie p=0.05 (asimptotiskā). **Korelācija nozīmīga pie p= 0.01 (asimptotiskā - 2-tailed).
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Monohronisms
un racionalitāte

0,38*

0,52** 0,53** 0,46** 0,51**

GKI

Pašizpausme

Pamatprasības

0,57**

Efektivitāte

Nākotnes,
sadarbības un
sasniegumu
orientācija

IMD

-0,62** -0,61** -0,63** -0,62** -0,46** -0,15

Ekon. efektivit.

Kolektīvisms un
hierarhija

Inovācijas

Pasaules Ekonomikas forums

Valdības
efektivit.
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1. tab. GSA iegūto sociāli kulturālo pamatfaktoru saistība ar konkurētspējas rādītājiem

raksti
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Sociāli kulturālo faktoru
apvienošana

Faktorus, kuri iegūti, apkopojot pasaules
vērtību aptaujas rādītājus, tajā dotos indeksus, kā arī kultūras pētījumus, apvieno, izmantojot GSA ar direct oblimin21 rotācijas
metodi, iegūstot sešus pamatfaktorus, kas izskaidro 81% kopējās kultūras variāciju. SKF
aprēķinu un valstu rezultātus sk. 1. pielikumā.
Analīzes rezultātā iegūti šādi SKF:
n kolektīvisms un hierarhija nosaka sabiedrības integrācijas pakāpi un varas distanci. Sabiedrībā ar izteiktu kolektīvismu ir
liela nozīme savstarpējo attiecību veidošanai un hierarhijai. Negatīvas kolektīvisma vērtības norāda uz individuālismu —
sabiedrības locekļu vienlīdzību, tiešu komunikāciju un precīzu laika izpratni. Kolektīvisms un hierarhija raksturīgi Āfrikā
un Tuvos Austrumos, Āzijā un Centrālaustrumeiropā (visaugtākais Marokā, Ķīnā,
Taivānā un Bangladešā). Šis faktors nav
raksturīgs Rietumu kultūrām — anglosakšu, ģermāņu un Skandināvijas valstīs22
(viszemākais Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā,
Nīderlandē un Somijā);
n nākotnes, sadarbības un sasniegumu
orientācija norāda uz nākotnes mērķu
prioritāti, tieksmi novērst nenoteiktību,
ticību valsts un sabiedrības institūcijām
un ļoti lielu komandas darba nozīmi. Šīs
orientācijas trūkums norāda uz ikdienas
jautājumu risināšanas prioritāti, zemu nākotnes plānošanas un sabiedrības sadarbības pakāpi. Augsta nākotnes, sadarbības un sasniegumu orientācija raksturīga
Skandināvijas valstīm un Konfūcija Āzijai.
Šis faktors ir visizteiktākais Singapūrā,
Šveicē, Japānā un Ķīnā. Zema nākotnes
un sasniegumu orientācija raksturīga
Centrālaustrumeiropā, Latīņu Eiropā un
Latīņamerikā;
n pašizpausme liecina par indivīdu tendenci
būt neatkarīgiem, kā arī par uzticību starp
sabiedrības locekļiem. Negatīvas vērtības
norāda uz zemu indivīdu autonomiju, re-

liģisku un tradicionālu vērtību dominanti,
zemu indivīdu savstarpējo uzticēšanos.
Augsta pašizpausme raksturīga Skandināvijas valstīs, Centrālaustrumeiropā,
Konfūcija Āzijā, zema — Āfrikā, Tuvajos
Austrumos un Latīņamerikā;
n monohronisms un racionalitāte — indivīdiem monohroniskās sabiedrībās ir tendence prioritizēt risināmos jautājumus un
dot priekšroku racionālam vērtējumam.
Indivīdi polihroniskās sabiedrībās cenšas sasniegt daudzus mērķus vienlaicīgi
un izmanto emocijas nostājas demonstrēšanai. Monohronisms un racionalitāte
ir raksturīgi anglosakšu valstīs, Centrālaustrumeiropā un Skandināvijas valstīs
(visaugstākie rezultāti novēroti ASV, Austrālijā, Krievijā un Jaunzēlandē), bet nav
raksturīgi Dienvidāzijā un latīņu valstīs
(viszemākās vērtības Dienvidkorejā, Spānijā, Indijā un Itālijā);
n orientācija uz ekonomikas mērķiem liecina par ekonomikas mērķu prioritāti un
tendenci sasniegt rezultātus. Šādas orientācijas trūkums norāda, ka attiecību saglabāšana ir nozīmīgāka nekā rezultātu
sasniegšana. Orientācija uz ekonomikas
mērķiem ir raksturīga ģermāņu valstīm un
Zviedrijai, bet nav izteikta Latīņamerikā,
Konfūcija Āzijā un Centrālaustrumeiropā;
n sabiedrības struktūra raksturo vides sakārtotību, bet tās trūkums norāda uz individuālu pieeju katram atsevišķam gadījumam. Ģermāņu, anglosakšu un Konfūcija
Āzijas valstīm raksturīga attīstītas sabiedrības struktūra. Visattīstītākā sabiedrības
struktūra ir Vācijā, Čīlē, Indijā, Taivānā un
Šveicē. Sabiedrības struktūra nav attīstīta Āfrikā, Tuvajos Austrumos un latīņu
kultūras valstīs, īpaši Turcijā, Vjetnamā,
Bangladešā, Meksikā un Itālijā.

Ietekme uz starptautiskās
konkurētspējas rādītājiem

Lai pārbaudītu SKF ietekmi uz konkurētspējas rādītājiem, izmantota daudzfaktoru
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raksti

Kolektīvisms un hierarhija

Nākotnes un sasniegumu orientācija

Pašizpausme

Monohronisms un racionalitāte

Orientācija uz ekonomikas mērķiem

Sabiedrības struktūra

3. att. SKF reģionu dalījumā (avots 1. pielikums)
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regresijas analīze ar pakāpenisku faktoru iekļaušanu regresijas modelī.

arī monohronisms un racionalitāte izskaidro
83% no GKI mainības. Faktors orientācija uz
ekonomikas mērķiem modelī nav iekļauts,
jo faktors nav statistiski nozīmīgs. Iekļauto
faktoru savstarpējā saistība nav liela (Durbina–Vatsona tests ∈{0; 4} = 2.2) un regresijas
analīze ir statistiski nozīmīga.

Globālās konkurētspējas indekss

GKI vislabāk izskaidro piecu faktoru regresijas modelis23. Kolektīvisms, sabiedrības
struktūra, nākotnes, sadarbības un sasniegumu orientācija, pašizpausmes tendence, kā

Standart- kļūda

Determinācijas
koef. izmaiņa

F Izmaiņa

df1

df2

F izmaiņas
nozīmība

Durbina–Vatsona
tests

5 ,913e ,834

Statistiskās izmaiņas

Pielāgo
tais determin. koef.

Determin. koef.

R

modelis

2. tab. GKI regresijas modeļu kopsavilkums

,807

,2726479

,045

8,497

1

31

,007

2,225

e. Mainīgie: (konstante); kolektīvisms un hierarhija; sabiedrības struktūra; nākotnes, sadarbības un sasniegumu
orientācija; pašizpausme; monohronisms un racionalitāte; f. Rezultatīvais mainīgais: Globālās konkurētspējas indekss

Valsts konkurētspējas rādītājus pozitīvi ietekmē visi modelī iekļautie SKF, izņemot kolektīvismu.
3. tab. GKI piektā regresijas modeļa koeficienti

5

Sigma

95,0% B konfidences intervāls

103,820 ,000

Augstākā
robeža

,045

t

Beta

Standartizētie
koeficienti

Zemākā
robeža

Konstante
4,654
Kolektīvisms un
-,208
hierarhija
Sabiedrības struktūra ,180
Nākotnes, sadarbības
un sasniegumu
,197
orientācija
Pašizpausme
,170
Monohronisms un
,147
racionalitāte

Standartkļūda

B

Modelis

Nestandartizētie
koeficienti

4,562

4,745

,051

-,334

-4,087

,000

-,311

-,104

,050

,291

3,577

,001

,078

,283

,049

,317

4,004

,000

,097

,297

,048

,274

3,550

,001

,073

,268

,051

,237

2,915

,007

,044

,250

a. Rezultatīvais mainīgais: Globālās konkurētspējas indekss
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raksti

IMD Pasaules konkurētspējas indekss

spējas indeksa vērtību nozīmīgi neietekmē.
Iekļauto faktoru savstarpējā saistība nav liela
(Durbina–Vatsona tests ∈{0; 4} = 18) un regresijas analīze ir statistiski nozīmīga.

IMD pasaules konkurētspējas indeksu
vislabāk izskaidro trīs faktoru regresijas modelis24. Nākotnes un sasniegumu orientācija,
monohronisms un racionalitāte, kā arī orientācija uz ekonomikas mērķiem izskaidro 77%
no IMD Pasaules konkurētspējas indeksa
mainības. Kolektīvisma, pašizpausmes un
sabiedrības struktūras faktori IMD konkurēt-

Latvijas sociāli kulturālo faktoru
analīze

Latviešus nereti raksturo kā atturīgus un
formālus profesionāļus darba attiecībās, bet

3 ,879c ,773

,749

,049

6,244

1

29

,018

Durbina–Vatsona t.

F izmaiņas
noz.

df1

F Izmaiņa

Determinācijas
koef. izmaiņa

Standart- kļūda
9,1039788

df2

Statistiskās izmaiņas

Pielāgotais determ.
koef.

Determin. koef.

R

Modelis

4. tab. IMD regresijas modeļu kopsavilkums

1,821

c. Mainīgie: (konstante); nākotnes, sadarbības un sasniegumu orientācija; monohronisms un racionalitāte, orientācija uz ekonomikas mērķiem. d. Rezultatīvais mainīgais: IMD Pasaules konkurētspējas indekss

Visi daudzfaktoru regresijas modelī iekļautie SKF valsts konkurētspējas rādītājus ietekmē
labvēlīgi.
5. tab. IMD trešā regresijas modeļa koeficenti

Modelis

Nestandartizētie
koeficienti
B

Standartizētie
koeficienti

Standartkļūda
Beta

43,830

Sig.

Zemākā Augstākā
robeža robeža

Konstante

70,051

1,598

Nākotnes,
sadarbības un
sasniegumu
3 orientācija

10,271

1,602

,588 6,411

,000 6,994

13,547

7,471

1,693

,415 4,414

,000 4,009

10,933

Orientācija uz
ekonomikas mērķiem 4,226

1,691

,242 2,499

,018 ,767

7,684

Monohronisms un
racionalitāte

a: Rezultatīvais mainīgais: IMD Pasaules konkurētspējas indekss
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uzticamus draugus un ģimenes cilvēkus.25
Latvijas biznesa videi piemīt gan rietumeiropiešiem raksturīgā precizitāte, gan austrum
eiropiešu uzskati par ilgtermiņa attiecību
veidošanu starp biznesa partneriem. Latvijas uzņēmējdarbības kultūrā valda dzimumu
vienlīdzība. Tai raksturīga hierarhiska lēmumu pieņemšana.26 Pasaules vērtību aptaujas
dati liecina, ka Latvijas sabiedrībai nozīmīgas
ir materiālās un ekonomikas vērtības, kā arī
personīgā neatkarība. Reliģiskās vērtības nespēlē nozīmīgu lomu.
2007. g. rudenī vīzijas “Latvija 2030”
izstrādāšanas darba grupa piedāvāja Latvijas
ilgtspējīgu attīstību balstīt uz piecām pamatvērtībām: cieņu, izcilību, zināšanām, iesakņotību un bērniem27. Cieņu rada pilnvērtīga
iesaiste saimnieciskajā dzīvē, sabiedrībā,
lepnums un savu mērķu piepildījums. Izcilību
raksturo darbīgums un centība, to nostiprina izglītība, papildina tehnoloģija un vainago kultūra. Zināšanas ir konkurētspējas un
arī sabiedrības integrācijas līdzeklis — tikai
gudra un izglītota sabiedrība spēj valdīt pār
tehnoloģiju un tirgu, un nodrošināt ilgtspē-

ju. Iesakņotība dod unikalitāti un piederības
apziņu. Bērni ir sabiedrības nākotnes potenciāls. Lai gan pilnvērtīga iesaiste un izcilība
šī pētījuma kontekstā ir vairāk vēlamas nākotnes vērtības nekā šodienas sabiedrības
raksturlielumi, vīzijā izklāstītais skatījums
saskan ar šī pētījuma nostāju — valstis ir
daudzfaktoru sistēmas, kuru centrā ir cilvēki,
padarot SKF par sabiedrības atšķirības un izcilības rādītājiem.
Šajā pētījumā pēc iepriekš aprakstītās
metodoloģijas, izmantojot Pasaules vērtību
aptaujas un pētījuma ietvaros veiktās aptaujas datus, iegūti seši Latvijas SKF. Pieci faktori — kolektīvisms un hierarhija, nākotnes,
sadarbības un sasniegumu orientācija, pašizpausme, orientācija uz ekonomikas mērķiem
un sabiedrības struktūra noteikti ar lineāro
daudzfaktoru regresijas analīzi, izmantojot
aprēķinātos starptautiskos SKF kā atkarīgos
mainīgos. Sestais Latvijas faktors — monohronisms un racionalitāte — aprēķināts, izmantojot loģiski saistītus aptaujas apgalvojumus — izpratni par laiku, saziņas tiešumu un
emocionalitāti (2. pielikums).

4. att. Latvijas SKF. Avoti: 1. un 2. pielikums
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raksti
Latvijā sabiedrībai vairāk raksturīgs
kolektīvisms un hierarhija, nevis individuālisms. Novērtējums nav saistīts ar piederību
noteiktām kopienām, bet gan ar nevienmērīgu varas sadali28 un materiālo vērtību pārsvaru pār postmateriālām vērtībām. Piem.,
Latvijas uzņēmēji atbalsta apgalvojumu, ka
hierarhiskas organizācijas strādā labāk, par
ko nereti pretējs viedoklis ir Rietumeiropas
un Ziemeļamerikas uzņēmējiem. Hierarhiska
biznesa kultūra Latvijā izveidojusies straujas
ārējo faktoru mainības dēļ. Latvijā arī statuss
ir nozīmīgāks nekā Skandināvijas un dažās
ģermāņu valstīs, kurās statusa, it īpaši materiālās labklājības, izrādīšana var tikt uztverta negatīvi. Zems postmateriālisma indekss,
savukārt, norāda, ka indivīdus vairāk motivē
materiālas vērtības. Šajā kontekstā jāmin sakarība, ka postmateriālisma indekss ir tieši
saistīts ar valsts labklājības līmeni29 — lielākajā daļā sabiedrību postmateriālās vajadzības kļūst aktuālas tikai tad, kad apmierinātas
pamata materiālās vajadzības. Materiālo vajadzību prioritāte paaugstina tādus rādītājus
kā orientācija uz ekonomikas mērķiem, bet
negatīvi ietekmē rādītājus, kas raksturo radošumu, uzņēmējdarbību un jaunradi.
Svarīgi atzīmēt, ka, lai gan sabiedrības,
kurās dominē tradicionālās vērtības, vidēji
ir mazāk konkurētspējīgas, ne visas tradicionālās vērtības pazemina konkurētspēju.
Piem., ģimeniskums ir uzskatāms par tradicionālu vērtību, bet ģimenes veido neformālu
atbalsta struktūru sabiedrībā. Pārlieku liels
nacionālisms negatīvi ietekmē starptautisko
sadarbību, taču nacionālisms paaugstina sabiedrības kopīgo atbildību par valsts ekonomikas attīstību. Vērtības var ierobežot vai arī
atbalstīt sabiedrības attīstību. Kolektīvisms
negatīvi ietekmē konkurētspēju, ja ierobežo
sabiedrības attīstību, indivīdu rīcībspēju un
mērķtiecību.
Latvijas sabiedrībai raksturīga zema nākotnes, sadarbības un sasniegumu orientācija. Šādu novērtējumu, pirmkārt, izskaidro
ārējās vides mainība — Latvijas uzņēmēj62

darbības un ekonomikas vide mainījusies ļoti
strauji. Kamēr ārējie faktori nav mainījušies,
Latvijā ir svarīgi nodrošināt īstermiņa rezultātus. Latvijas uzņēmēji arī piekrīt, ka sabiedrība vairāk koncentrējas uz šodienas problēmu
risināšanu, nevis nākotnes jautājumu plānošanu.
Otrkārt, Latvijā raksturīga zema ticība
valsts struktūrām. Latvijas uzņēmēji, pretēji
Japānas, Kanādas un Vācijas uzņēmējiem,
uzskata, ka Latvijas ekonomikas sistēma
nenodrošina sabiedrības interešu pārsvaru
pār atsevišķu indivīdu interesēm. Pētījuma
“Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam ziņojums ekonomikā” autori
uzskata, ka valsts institūciju un sabiedrības
sadarbības trūkums radies no Padomju Savienības sociālā kapitāla “savējie” — kopienas
intereses pret valsts interesēm30. Neuzticības
plaisa starp sabiedrību, no vienas, un institūcijām un politiķiem, no otras puses, nav
radījusi Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību
sabiedrības struktūru veidošanā. Kā minēts
Latvijas ilgtspējīgas attīstības pētījumā “Cilvēks–sabiedrība–valsts”, Latvijas iedzīvotāju
zemā ticība valstij un nepietiekamā iesaiste
tās pilnveidošanā kavē nacionālā pašlepnuma attīstību un mazina ticību nākotnei, indivīdi kļūst pasīvi vai ciniski, meklē citur to, ko
nevar rast Latvijā.31
Treškārt, indivīdu tieksme uz sasniegumiem un izcilību lielā mērā veicina konkurētspējas un produktivitātes pieaugumu. Kā
piemēru var minēt Singapūru, kuras sabiedrībai izcilības aspekts ir ļoti svarīgs. Aptaujājot Latvijas uzņēmējus, atklāta Latvijas
sabiedrības salīdzinoši zemā tieksme pēc
sasniegumiem — pēc respondentu domām,
Latvijas sabiedrībai ir raksturīgs apzīmējums
“pietiekami labs” — tātad nav būtiski pilnveidot preces un pakalpojumus vairāk nekā
nepieciešams.32
Latvijas sabiedrībai raksturīga augsta
pašizpausmes tendence, kas novērota Centrālaustrumeiropā, Skandināvijas valstīs un
Konfūcija Āzijā. Lai gan Latvijā un citās bi-
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jušās Padomju Savienības valstīs izdzīvošanas–pašizpausmes indeksa rādītāji nav tik
augsti kā Skandināvijas un Konfūcija Āzijas
valstīs, Centrālaustrumeiropai ir raksturīga
neatkarības tendence (autonomijas indekss)
un, ar izņēmumiem, zema reliģisko vērtību
dominante.
Autonomija liek cilvēkiem uzņemties atbildību par savas dzīves uzlabošanu, tādējādi
veicinot valsts starptautisko konkurētspēju.
Lai gan Latvijas sabiedrībai kopumā nav raksturīga sasniegumu un izcilības orientācija,
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pārskatā par tautas attīstību sabiedrībā
novērojama individuālās atbildības tendenču
pieaugšana33. Pašizpausmes tendences palielina ekonomikas konkurētspējas faktoru —
savstarpējo uzticēšanos, kas ir būtisks sabiedrības locekļu savstarpējās sadarbības
priekšnosacījums.
Ņemot vērā arī Culture Grams un Global
Road Warrior Latvijas uzņēmējdarbības kultūras raksturojumus, var secināt, ka Latvijas
respondentiem nav ļoti izteikta monohronisma vai polihronisma orientācija. Latvijas biznesa videi raksturīga racionāla komunikācija
un lēmumu pieņemšana, bet cilvēki ir emocionāli personīgajā saziņā.
Latvijas sabiedrībai raksturīga orientācija
uz ekonomikas mērķiem, kas ir vairāk izteikta
nekā citās Centrālaustrumeiropas valstīs, bet
mazāk izteikta nekā ģermāņu valstīs, Kanādā
un ASV. Ekonomikas orientācija nozīmē, ka
Latvijas sabiedrība priekšroku dod ekonomikas mērķiem salīdzinājumā ar citiem valsts
mērķiem.
Sestais faktors — sabiedrības struktūra —
norāda, cik lielā mērā valstij raksturīga augsti
attīstīta un precīzi noteikta struktūra. Latvijā nav ļoti izteiktas sabiedrības struktūras,
tomēr tā ir daudz vairāk noteikta kā, piem.,
Krievijā. Sabiedrības struktūra ir cieši saistīta
ar diviem aspektiem — sabiedrības tieksmi
novērst nenoteiktību nākotnē un sabiedrības
locekļu vienlīdzību. Latvijas sabiedrībā tiek
nodrošināta salīdzinoši vienlīdzīga pieeja,

taču tai ir raksturīga nenoteiktība, ko rada
strauja ārējās vides maiņa.

Secinājumi

SKF ir nozīmīgi konkurētspējas rādītāji, jo
ietekmē sabiedrības prioritātes un domāšanas veidu, spēju sadarboties un atvērtību pasaulei. Seši pētījumā definētie un aprēķinātie
SKF — kolektīvisms un hierarhija, nākotnes,
sadarbības un sasniegumu orientācija, pašizpausme, monohronisms un racionalitāte,
orientācija uz ekonomikas mērķiem un sabiedrības struktūra — pamato 83% PEF GKI
izmaiņu un 77% IMD Pasaules konkurētspējas indeksa izmaiņu. Kolektīvisms un hierarhija valsts konkurētspējas rādītājus ietekmē
negatīvi, visu pārējo faktoru ietekme ir labvēlīga.
Latvijas sabiedrībai raksturīgi šādi SKF
novērtējumi: augsta pašizpausme un orientācija uz ekonomikas mērķiem, samazināta
nākotnes, sadarbības un sasniegumu orientācija. Līdzīgi SKF novērtējumi raksturīgi arī
citās Centrālaustrumeiropas valstīs.
Latvijas starptautiskā konkurētspēja ir
atkarīga no valsts rīcībpolitikas, tomēr galvenie konkurētspējas faktori nav tikai Latvijas
kontrolē pastiprinātas ekonomikas integrācijas dēļ. Latvijas starptautisko konkurētspēju
nosaka tirdzniecības partneru ekonomiskais
stāvoklis, citu reģiona valstu investīciju piesaistes prioritātes, ekonomikas reitingu un ārvalstu investoru priekšstats par ekonomikas
vidi Latvijā, ES ekonomikas attīstības un citas
prioritātes. Līdz ar to Latvijas SKF kļūst ļoti
nozīmīgi globālās ekonomikas tendenču kontekstā. Valsts konkurētspējas veicināšanai ir
nozīmīgi veidot Latvijas ilgtermiņa konkurētspējas stratēģiju saskaņā ar Latvijas sabiedrības vērtībām un attieksmēm.
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raksti

Ekon.
orientācija

Sabiedrības
struktūra

-0.7067

0.2747

-1.1475

1.7450

1.2909

0.1763

Latīņamerika

-0.2860

-1.3532

-0.4782

-0.9297

-0.6105

-1.2903

Austrālija

Anglosakšu valstis

-0.9666

0.3790

-0.5667

1.3855

0.2713

0.9927

Bangladeša

Dienvidāzija

1.2015

0.4869

-0.8088

-0.3721

0.4640

-1.5162

Brazīlija

Latīņamerika

0.2169

-0.4710

-1.0534

-0.7147

-0.7928

-0.4396

Čehija

Centrālaustrumeiropa

0.0462

-1.3212

1.1648

0.4701

-0.2935

0.9332

Čīle

Latīņamerika

0.1015

-0.8465

-1.2343

0.0391

-0.4367

1.1524

Dānija

Skandināvijas valstis

-1.8550

1.0414

1.2279

0.4528

0.6937

0.2719

Dienvidāfrika

Āfrika un Tuvie Austrumi

0.5137

0.8379

-1.0271

-0.6289

-0.5015

1.1133

Dienvidkoreja

Konfūcija Āzija

0.8279

0.5892

1.1900

-1.9163

0.0607

0.8287

Filipīnas

Dienvidāzija

0.7091

0.9340

-0.6585

-0.7449

-1.1329

-0.7014

Indija

Dienvidāzija

1.1650

0.3613

-0.3526

-1.3937

0.2946

1.1223

Indonēzija

Dienvidāzija

1.1972

0.1186

-0.3086

-1.2456

0.1987

0.8529

Itālija

Latīņu Eiropa

-0.2380

-1.1904

0.0536

-1.2651

0.0982

-1.3436

Japāna

Konfūcija Āzija

-0.6434

0.9359

2.3257

-1.3969

-0.6019

-0.1842

Jaunzēlande

Anglosakšu valstis

-1.0041

0.3266

0.2711

1.1324

0.7941

0.6048

Kanāda

Anglosakšu valstis

-1.0208

0.7435

-0.3822

0.9917

0.7979

0.8460

Ķīna

Konfūcija Āzija

1.2954

1.0254

1.6785

0.7731

-1.5647

0.1798

Kolumbija

Latīņamerika

-0.6040

-0.9690

-1.6109

-0.3479

-3.0333

-0.9174

Krievija

Centrālaustrumeiropa

0.8997

-1.6271

1.4155

1.2992

-1.2365

-0.8401

Maroka

Āfrika un Tuvie Austrumi

1.3519

-0.9716

-0.6850

-1.4017

0.2382

-0.0477

Meksika

Latīņamerika

0.1107

0.0276

-0.7896

-0.0687

-0.7341

-1.4675

Nīderlande

Ģermāņu valstis

-1.4263

0.8122

0.2968

0.7344

1.3866

1.0973

Nigērija

Āfrika un Tuvie Austrumi

1.1471

-0.0598

-1.5857

-1.0263

0.8678

-1.1644

Norvēģija

Skandināvijas valstis

-1.8366

0.6650

1.2179

0.5537

0.2509

0.3345

Polija

Centrālaustrumeiropa

0.1369

-1.1398

-0.2693

0.5686

-0.5593

-1.3091

Singapūra

Konfūcija Āzija

0.7608

2.4982

-0.6506

0.5863

-0.4842

0.8622

Somija

Skandināvijas valstis

-1.3942

0.3884

0.6787

0.9862

0.1367

0.5312

Spānija

Latīņu Eiropa

-0.1272

-0.7658

0.1476

-1.5130

-0.9335

-0.0475

Šveice

Ģermāņu valstis

-1.0360

1.2847

0.0963

0.5693

1.5055

1.0871

Taivāna

Konfūcija Āzija

1.2866

0.6070

1.1738

1.1287

-0.7853

1.1855

Turcija

Āfrika un Tuvie Austrumi

0.6092

-0.3503

-0.7593

0.0475

0.1400

-2.0622

Ungārija

Centrālaustrumeiropa

0.7563

-2.3259

0.5354

1.0198

0.5722

0.5554

Vācija

Ģermāņu valstis

-0.9408

-0.2036

0.4759

0.8212

1.6878

1.2087

Venecuēla

Latīņamerika

0.3466

-1.2596

-1.1220

-1.0915

-0.5987

-0.3924

Vjetnama

Dienvidāzija

1.1084

-0.3101

0.1658

0.0873

0.4551

-1.7651

Zviedrija

Skandināvijas valstis

-1.7025

0.8273

1.3750

0.6650

2.0945

-0.4475
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Pašnoteikš.

Anglosakšu valstis

Argentīna

Nākotnes un
sasniegumu
orientācija

ASV

Reģions

Kolektīvisms
un hierarhija

Monohron. un
racionalitāte

1. pielikums. Sociāli kulturālie faktori — valstu rezultāti
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Sabiedrības struktūra —
no regresijas

Sabiedrības struktūra

Ekonomikas orientācija —
no regresijas

Ekonomikas orientācija

Monohronisms un
racionalitāte —
no regresijas

Monohronisms un
racionalitāte

Pašizpausme —
no regresijas

Pašizpausme

Nākotnes, sadarbības un
sasniegumu orientācija
— no regresijas

Nākotnes, sadarbības un
sasniegumu orientācija

Kolektīvisms — no
regresijas

Kolektīvisms

2. pielikums. SKF aprēķināšana, izmantojot pētījumā veiktās aptaujas datus

ASV

-0.707 -0.721 0.275 0.118

-1.148 -1.098 1.745 0.522 1.291 1.429 0.176 1.290

Čīle

0.102 0.215 -0.847 -0.597

-1.234 -0.828 0.039 -0.082 -0.437 -0.942 1.152 0.596

Dienvidkoreja

0.828 0.726 0.589 0.195

1.190 1.085 -1.916 0.441 0.061 -0.298 0.829 0.884

Indija

1.165 1.088 0.361 0.167

-0.353 -0.144 -1.394 -0.251 0.295 -0.197 1.122 0.342

Itālija

-0.238 -0.225 -1.190 -1.204

0.054 -0.276 -1.265 -0.955 0.098 -0.053 -1.344 -0.744

Japāna

-0.643 -0.673 0.936 0.975

2.326 1.687 -1.397 -0.228 -0.602 -0.471 -0.184 0.252

Kanāda

-1.021 -0.975 0.744 0.800

-0.382 -0.565 0.992 0.982 0.798 0.753 0.846 0.431

Ķīna

1.295 1.185 1.025 0.739

1.679 1.731 0.773 -0.257 -1.565 -0.638 0.180 -0.223

Krievija

0.900 0.955 -1.627 -1.406

1.416 1.090 1.299 -0.082 -1.237 -1.109 -0.840 -0.909

Latvija

0.438

-0.802

1.514

-0.117

0.517

-0.040

Nīderlande

-1.426 -1.439 0.812 0.832

0.297 0.573 0.734 0.982 1.387 1.366 1.097 0.274

Šveice

-1.036 -1.069 1.285 1.336

0.096 0.455 0.569 0.598 1.506 1.895 1.087 1.708

Taivāna

1.287 1.457 0.607 1.124

1.174 1.303 1.129 0.092 -0.785 -0.361 1.186 0.565

Turcija

0.609 0.547 -0.350 -0.384

-0.759 -1.235 0.048 0.208 0.140 0.100 -2.062 -1.232

Vācija

-0.941 -0.899 -0.204 -0.279

0.476 1.051 0.821 0.208 1.688 1.161 1.209 1.219
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Socio-cultural Factors and National Competitiveness
Madara Apsalone
Ērika Šumilo

Summary
Key words: socio-cultural factors, national competitiveness, economic development
Socio-cultural factors — shared values, norms and attitudes are significant, but less acknowledged sources of national competitiveness. Previous studies have found socio-cultural
factors positively affecting various aspects of national competitiveness — export capacity, entrepreneurship, innovation, productivity and international cooperation. These factors are more
sustainable and, in comparison with the traditional factors, less affected by external environment changes. Socio-cultural factors provide countries an opportunity to develop competitiveness strategies based on their unique advantages.
This research aims to explore the impact of socio-cultural factors on national competiveness in small, open economies. Analyzing the relationship between 400 socio-cultural indicators defined and assessed by Geert Hofstede, Alfons Trompenaars, the project Globe, TMC
Cultural Orientations Indicator and the World Values Survey and competitiveness indicators
such as productivity, economic development, business and government efficiency, innovation
capacity and infrastructure in 37 countries, six socio-cultural factors have emerged: Collectivism and Hierarchy; Future, Cooperation and Performance Orientation, Self-expression,
Monochronism and Rationality, Economic Orientation and Social Structure.
Collectivism and Hierarchy determine the degree of social integration and the power distance. Collectivism emphasizes group membership as a defining characteristic of identity, and
hierarchy determines to what extent people accept power distance and differentiated hierarchical structures. We find Collectivism and Hierarchy predominantly in Africa, Middle East,
Asia and Central Eastern Europe, while societies of Western cultures — Anglo and Germanic
Europe, and Scandinavian countries — value individualism and equality.
Future, Cooperation and Performance Orientation indicates the priority of future objectives, tendency towards improvement and excellence, propensity to avoid uncertainty and the
so-called Institutional Collectivism — confidence in public structures and institutions, and
team orientation. We observe this factor mainly in Scandinavian countries and Confucian Asia.
Self-expression indicates the tendency towards independence and the level to which eco67
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nomic and physical security needs have been satisfied, thus society emphasizes well-being,
self-expression and quality of life. We find Self-expression characterizing Scandinavian countries, Central Eastern Europe and Confucian Asia.
Monochronism and Rationality define single-focus orientation towards time and instrumental rather than expressive communication style. Monochronism and Rationality are observed in Scandinavian countries, Anglo Europe and Eastern Europe.
Economic Orientation defines the priority of economic aims. This factor mainly applies to
Scandinavian countries and Germanic Europe.
The last factor, Social Structure, determines the tendency towards universal approach, order and sophistication of the institutional structures. Countries in Germanic and Anglo Europe
and Confucian Asia have a strong Social Structure.
We develop two models to explain the impact of the aforementioned six factors on national
competitiveness. We find that socio-cultural factors explain 83 per cent of the variation of the
Global Competitiveness Index developed by the World Economic Forum and 77 per cent of
the variation of the World Competitiveness Index developed by the IMD Business School. Collectivism and Hierarchy — tends to reduce the national competitiveness; the other five affect
it positively.
We further explore the impact of the six socio-cultural factors on the competitiveness of
Latvia, comparing them to the factors in other Central Eastern European countries. We find
that Self-expression and Economic Orientation affect the national competitiveness of Latvia
positively, while a very low level of Future, Cooperation and Performance Orientation poses
challenges to it. We conclude that it is very important to develop the long-term national competitiveness strategy of Latvia according to the values, norms and attitudes of the society.
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JĀNIS MISIŅŠ UN MISIŅA BIBLIOTĒKA

Jānis Misiņš un Misiņa bibliotēka
Jānim Misiņam — 150
Gunta Jaunmuktāne
LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja
Atslēgas vārdi: Jānis Misiņš, grāmata, grāmatu un citu izdevumu krājējs, “Krāces”,
Misiņa bibliotēka, bibliogrāfija, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs
Misiņa bibliotēkas dibinātājs, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš ir
dzimis 1862. g. 25. aprīlī Tirzas pagasta “Krācēs”.
J. Misiņš bija viens no pirmajiem, kas mācīja mīlēt, cienīt un godāt latviešu grāmatu, latviešu
rakstīto un drukāto vārdu, un uztvert to kā lielu, paliekošu kultūras vērtību, kas droši var
pastāvēt līdzās citu tautu garīgajām bagātībām.
Grāmatnieks J. Misiņš bija ļoti enerģisks un darbojās daudzās ar grāmatniecību saistītās
jomās — viņš bija grāmatu vācējs, krājējs, grāmatsējējs, grāmatu tirgotājs, izdevējs,
literatūras pētnieks, bibliotekārs un bibliogrāfs.
J. Misiņa lielākie un nozīmīgākie devumi latviešu kultūrā ir pirmās latviešu zinātniskās
grāmatu krātuves — bibliotēkas izveidošana un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas divsējuma
pamatdarba „Latviešu rakstniecības rādītāja” sarakstīšana.
J. Misiņš miris 1945. gada 17. janvārī Rīgā, apbedīts Meža kapos.
(Vecos vietu nosaukumus dodam atbilstoši mūsdienu rakstībai.)

“Prasat, ar ko tad viņš ir apmierināts?
Ne ar ko, jo visur tak saskatāmi tādi vai citādi cilvēcīgi trūkumi. Viņa dabā šī dziņa
pēc pilnības, pēc pareizības līdz vissīkākiem
sīkumiem, ir tomēr viena no tām pozitīvām
rosinātājām īpašībām, par kuru mēs varam
tikai priecāties. Tā nav ļāvusi viņam palikt
pusceļā, ir sargājusi no paviršības, kuru viņš
necieš, mudinājusi sakrāt vispilnīgāko latvisko bibliotēku, sastādīt vispamatīgāko grāmatu rādītāju,”1 tā par grāmatu vācēju, krājēju,
grāmatsējēju, grāmatu tirgotāju, izdevēju, literatūras pētnieku, Misiņa bibliotēkas dibinātāju, bibliotekāru un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēju Jāni Misiņu 1925. g.
rakstīja literatūrvēsturnieks Kārlis Egle
(1887–1974).

Vecākajai un pilnīgākajai latviešu grāmatu
krātuvei gadu gaitā mainījušies nosaukumi:
n Jāņa Misiņa bibliotēka
1885–1925
n Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka		
		
1925–1946
n Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Jāņa
Misiņa bibliotēka
1946–1954
n Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa
Latviešu literatūras nodaļa 1954–1992
n Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa
bibliotēka		
1992– 30.09.2009
n LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa
bibliotēka		
kopš 01.10.2009
Tomēr laika ritumā nav mainījusies šīs
bibliotēkas misija — nodrošināt latviešu
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nacionālās kultūras, mākslas, valodas, literatūras, folkloras, tradīciju un zinātnes saglabāšanu, veidojot krājumu atbilstoši vēsturiskās,
1885. g. dibinātās Misiņa bibliotēkas pamatmērķim — komplektēt visus:
n Latvijā izdotos iespieddarbus jebkurā valodā;
n iespieddarbus, kas uzrakstīti latviešu valodā un izdoti jebkurā pasaules
vietā;
n iespieddarbus, kas uzrakstīti par Latviju
un latviešiem jebkurā valodā un izdoti
jebkurā pasaules vietā, arī latviešu autoru
darbu tulkojumus svešvalodās.
“Vecais Misiņš savā mūžā ir krājis un
krāj grāmatu pie grāmatas, un gan jau
katra no tām noderēs savā reizē tiem, kas
“meklē rakstos”,”2 tā Misiņa paveikto darbu
rezumēja rakstnieks Kārlis Dziļleja (1891–
1963). “Kam, kādai vajadzībai? Gan jau nākamībā viss noderēs.”3
Un nākamībā viss noder, pat ļoti noder.
Bez Misiņa bibliotēkas grāmatu krātuves,
bez nenovērtējamā nacionālo kultūrvērtību
krājuma grūti iedomāties Latvijas zinātnes
un kultūras darbu. Izmantojot unikālo fondu,
izstrādāti daudzi kapitāli pētījumi vēsturē,
literatūrzinātnē, valodniecībā, ekonomikā,
filozofijā, mākslas un citās zinātnēs, sagatavoti gan latviešu literatūras, gan Latvijas vēstures akadēmiskie izdevumi, radušies daudzi
zinātniskie pētījumi, izstrādātas disertācijas, sarakstīti neskaitāmi publicējumi presē,
iegūtas daždažādākās izziņas. Arī skolēnu un
studentu zinātniskie darbi, referāti, bakalaura
un maģistra darbi bieži vien tapuši, pateicoties Misiņa bibliotēkas materiāliem. Zīmētais
uzraksts ar aicinājumu “Meklējiet rakstos!”
vienmēr atrodas pie sienas bibliotēkas visredzamākajā vietā un uzmundrina apmeklētājus.
No publiskās bibliotēkas “Krācēs” Misiņa
bibliotēka izaugusi par pirmo latviešu zinātnisko bibliotēku, kurā radoši strādājuši un
kuru par savām otrajām mājām saukuši ļoti
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daudzi Latvijas rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki, zinātnieki un kultūras darbinieki. Un
ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas,
Krievijas, Anglijas, Austrālijas, ASV un citām
valstīm.
Vai ir daudz bibliotēku un to dibinātāju,
kuriem rakstīti slavinājumi? J. Misiņam un
Misiņa bibliotēkai ar veltījuma ierakstiem dāvinātas apmēram 800 grāmatas. Visbiežāk
lietotie veltījumi Jānim Misiņam — “Mūsu
gaismaspils sargam” (Aspazija, 1920), “Kultūras nesējam Misiņa kungam” (Aspazija,
1923), “Latviešu literatūras krājējam, kārtotājam un sargam” (Teodors Zeiferts, 1925),
“Latvju literatūras mecenātam, mūsu cēlākajam bibliogrāfam, augsti cienītam Misiņa
tēvam” (stenogrāfs Jānis Roze, 1924), “Grāmatniecības krīvam Misiņtēvam” (Valts Grēviņš, 1944) un citi.
Neskaitāmas grāmatas un raksti tapuši
tieši Misiņa bibliotēkā, izmantojot ne tikai
tās bagāto materiālu krājumu, bet arī baudot
īpašo gaisotni, tāpēc savos veltījuma ierakstos rakstnieki un pētnieki lieto daudz jauku
apzīmējumu bibliotēkai un tās darbiniekiem,
piem., “Šai svētnīcā allaž esmu ienācis ar
lielu godbijību un cieņu un viņu atstājis garā
bagātāks” (Āronu Matīss, 1924), “Misiņa
bibliotēkai saglabāt latviešu kultūru Eiropas
nākotnei” (Velta Rūķe-Draviņa, 1988), “Zināšanu avotam — Misiņa bibliotēkai” (Ilgonis
Bērsons, 1991), “Misiņa — zelta bibliotēkai”
(Māra Zālīte, 1997), “Misiņa bibliotēkai, bez
kuras nekas nav iesākams” (Jānis Liepiņš,
1999), “Misiņa bibliotēkai — iedvesmas
bibliotēkai” (Arturs Heniņš, 2005), “Grāmatu zelta graudu krātuvei Misiņa bibliotēkai”
(Andris caune, 2007) un daudzi citi. Kur nu
vēl skaistāki vārdi un precīzāks vērtējums kā
1965. g. literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona
(1931) rakstītais: “Misiņa nodaļa ir daudzu literātu otrās mājas.” Kā visu veltījuma
ierakstu apkopojums minams rakstnieka Zigmunda Skujiņa (1926) ieraksts: “Parastam
mirstīgam laime ir tad, ja pēc nāves viņš
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nonāk paradīzē un nevis ellē. Latviešu rakstnieks var būt laimīgs jau dzīves laikā, ja viņa
darbi glabājas Misiņa bibliotēkā.” (1994).
Vai vēl kādam latviešu kultūras darbiniekam
un kultūras iestādei ir parādīta tik liela cieņa
un mīlestība?
Jānis Misiņš bija viens no pirmajiem, kas
mācīja mīlēt, cienīt un godāt latviešu grāmatu, latviešu rakstīto un drukāto vārdu, un uztvert to kā lielu, paliekošu kultūras vērtību,
kas droši var pastāvēt līdzās citu tautu garīgajām bagātībām. Viņš ticēja latviešu tautas
kultūras nākamībai. Misiņa ieguldījumu pamatoti var salīdzināt ar lielo folkloristu Krišjāņa Barona (1835–1923) un Anša LerhaPuškaiša (1859–1903) devumu. Tikai jāņem
vērā, ka gan tautas dziesmas, gan pasakas
un teikas palīdzēja vākt visa sabiedrība, bet
savu grāmatu krājumu J. Misiņš sarūpēja viens pats saviem spēkiem un ar saviem
līdzekļiem.
J. Misiņa dzīve un darbība, Misiņa bibliotēkas attīstība atspoguļota vairākās grāmatās, piem., “Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka.
1885–1935”4, “Jānis Misiņš. Izlase”5, “Jānis
Misiņš un viņa bibliotēka”6, “Grāmatas un
grāmatnieki”7, “Svēts mantojums Rīgai”8 un
ļoti daudzos rakstos.

Bērnība un skolas laiks

J. Misiņš dzimis saimnieka ģimenē. Savās atmiņās9 viņš atceras, ka tēvs pratis gan
lasīt, gan rakstīt, kaut arī skolā nebija gājis.
Tēvs esot pratis pagatavot tinti un rakstīt
mācījies uz bērza tāss, jo tolaik papīrs bijis
grūti sadabūjams. “.. mans tēvs, bet vēl jo
vairāk māte, zināja tik daudz tautas dziesmu,
ka katrā gadījumā notikuma vai parādības
uztvere un apcere izpaudās tautas dziesmu
vārdos.”10 Tāpēc arī likumsakarīgi, ka pirmais
iespiestais J. Misiņa raksts bija “Kāds vārdiņš par tautas dziesmām”.11 Ar pseidonīmu
“Aizkrācnieks” to nodrukāja 1888. g. žurnālā
“Austrums”.
Agri iemācījies lasīt, zēns lasīja visu, ko
vien varēja atrast. Viņam palīdzēja tēva brālis

Andrievs, pēc amata kalējs, vēlāk mašīnists,
kurš bija gājis draudzes skolā un, būdams
liels grāmatu mīļotājs, deva lasīt grāmatas arī
mazajam zēnam.
1869. g. pēc sausā gada bija bada gads.
Ziemā izslimotais šarlaks atstāja smagas
sekas — grūti dziedināmu kaiti kājā, tāpēc
slimības dēļ zinātkārais puisēns nevarēja apmeklēt skolu. “1873/74. g. ziemā tēvs gan
mani mēģināja vadāt uz Tirzas pagastskolu,
taču tajā pat ziemā skolas mācības bija jāpārtrauc. Nākamajā ziemā atkal mēģināju
atjaunot skolas gaitas, bet tās bija drīz vien
jāpārtrauc uz visiem laikiem. Kā no skolas liecībām redzams, 1873/74. g. ziemā esmu sabijis skolā 9 nedēļas, bet nākamajā ziemā —
no 11. novembra līdz 14. decembrim, tātad
vienu mēnesi.”12
Centīgajam un enerģiskajam jaunietim
izglītība bija jāiegūst pašmācības ceļā, kas
prasīja daudz pūļu, milzīgu enerģiju un stipru
un nelokāmu gribu. Tā viņš iemācījās ne vien
rakstīt un rēķināt, bet apguva arī krievu, vācu
un vēlāk arī nedaudz latīņu valodu.
Vienīgais mierinājums bija grāmatas, un
zēns lasīja visu, ko vien tuvējā apkārtnē varēja sadabūt — Tirzas un Velēnas draudzes
mācītāja Paula Emīla Šaca (Schatz) (1807–
1862) “Pirmo lasīšanas grāmatu”, Suntažu
mācītāja Johana Teodora Bērenta (Berent)
(1784–1866) rediģētā “Vidzemes kalendāra” vecos gada gājumus, Gaujienas mācītāja
Ludviga Hērvāgena (Heerwagen) (1817–
1899) sastādīto “Skolas maizi” un tulkoto
K. H. Kaspari stāstu “Skolmeisteris un viņa
dēls”, rakstnieka Jura Neikena (1826–1868)
stāstus un daudzus citu autoru darbus.
No visām bērnībā izlasītajām grāmatām
tomēr vislielāko iespaidu atstāja skolotāja un
rakstnieka Ernesta Dinsberga (1816–1902)
latviskotais stāstiņš “Valentīns Divāls” (1849),
kurā tēlotais ganu zēns kļuva par viņa ideālu.
Tas ir stāsts par nabaga bārenīti — ganu zēnu,
kas ļoti mīl grāmatas un krāj tās, dažādos veidos piepelnīdamies, līdz iegūst plašu izglītību
un kļūst par ievērojamu zinātnieku.
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Valentīns Divāls13 (1695–1775) ir reāla
vēsturiska persona. Viņš piedzimis nabadzīgā
Artonē ciema zemnieku ģimenē un, spītējot
smagai slimībai un grūtam darbam, kļuvis
par akadēmijas profesoru Linevilē un pēc tam
par ilggadēju Vīnes monētu krātuves pārzini.
J. Misiņš atmiņās rakstīja: “Es nu arī gribēju kļūt par zēnu, kas “prātīgi valkā” savu
no tēva dabūtu grasi. Dažās kaimiņu mājās
jau sāka “turēt” avīzes. Izlūdzies no tēva
naudu, es gada beigās atpirku vecās avīzes.
Kopā ar savāktajiem kalendāriem tā radās
jau kaut kas bibliotēkai līdzīgs. Tirzas gada
tirgū nopirku par savu kabatas naudu arī pirmo grāmatu – “Kārlis un Anniņa”14, toreiz ļoti
populāro sentimentālo “ziņģi”. Šo grāmatiņas
pirkumu tad arī uzskatu par pirmo pamatakmeni manai grāmatu krātuvei.”15

Darbs aptiekā, vaļasprieki

1876. g. par Tirzas un Velēnas draudzes
ārstu kļuva ļoti enerģiskais Dr. med. Aleksandrs Šummers (1839–1883), kas “strādāja neapnicis līdzcilvēku labā”16, negaidīdams
īpašu pateicību. Viņš doktorātā iekārtoja nelielu lauku slimnīciņu, kur kā vienu no saviem
pirmajiem pacientiem pieņēma četrpadsmitgadīgo Jāni Misiņu. Misiņš šo ārstu atcerējās ne tikai kā savu dzīvības glābēju (pirms
Ziemassvētkiem veiktā operācija, kad slimās
vietas tika izkodinātas līdz pat pašam kaulam, slimību apstādināja), bet arī kā cilvēku,
ar ko viņš nostrādāja kopā piecus gan smaga
darba, gan neatlaidīgas mācīšanās gadus.
Interesantas ir ārsta vecākās meitas atmiņas17 par “jauno latvieti”, kurš pēc operācijas
dzīvoja ģimenē. Viņas raksturojumā zēns bijis
kluss, kautrīgs, ļoti kaislīgs grāmatu lasītājs,
uzcītīgs mācībās, ļoti labs zīmētājs, tik labs,
ka tēvocis, Rīgas amatniecības skolas direktors, gribējis zēnu ņemt līdzi uz Rīgu tālākai
izglītošanai, apbrīnojami izdarīgs, kurš pratis
rūpīgi iesiet grāmatas un notis.
Par šo laika posmu savās atmiņās rakstīja arī Misiņš: “Kādu gadu mācījos pie
Dr. Šummera aptiekāra praksi un paliku tur72

pat par aptiekāru. (..) Rītos, pirms vēl sanāca
slimnieki no ārienes, man bija jāapkopj tie,
kas atradās mājas slimnīcā, pēc tam līdz pusdienai daždien kādiem 20 un arī vairāk slimniekiem katram jāsagatavo zāles pēc 2–3 receptēm. Tad vēl pa vidu bija operācijas — pie
lielākajām es hloroformēju — biju vienīgais
asistents. (..) Bez visiem šiem galvenajiem
darbiem bija vēl jāstrādā dārzā un pa naktīm pašam jālasa un jāmācās, it sevišķi latīņu
valoda. Mana metode nu bija — vakaros jau
apģērbties otrai dienai, lai rītā, līdzko modies,
varētu būt bez kavēšanās gatavs, tad ņemt
grāmatu un mācīties, līdz tā izšļūk no rokām
un acis aizkrīt.”18
Laikā, kad latviešos spēcīgi auga etniskā apziņa un padziļinājās interese par savu
kultūru, pamazām radās nesaskaņas starp
patriotiski noskaņoto Misiņu Jāni, kā viņš,
apliecinot savu etniskumu, parakstīja receptes, un ārstu vācieti. Tomēr “īstais iemesls no
manas puses aiziešanai gan bija tas, ka biju
iedomājies, gluži bez kādas skolas mācības
būdams, tikai ar pašmācīšanos vien, ietikt
augstskolā. Aizgāju gan, bet augstskolā tomēr
netiku. Tā beidzās mani aptiekāra laiki, kurus
pēc 40 gadiem atkal atjaunoju bēgļu laikmetā (1915. g.) Baltijas bēgļu apg.[ādāšanas]
nodaļas aptiekā.”19
1881. g. pavasarī Jānis Misiņš atstāja
aptiekāra darbu Velēnas slimnīcas aptiekā.
Saglabājies Dr. med. Aleksandra Šummera 1881. g. 26. aprīlī rakstītais apliecinājums, ka J. Misiņš ir strādājis pie viņa par
mācekli20.
Neraugoties uz lielo darba slodzi aptiekā,
Misiņš vēl paguva iegādāties un izlasīt visus pieejamos laikrakstus un grāmatas gan
latviešu, gan vācu valodā. Šajā laikā viņš
iepazinās arī ar Jura Alunāna (1832–1864),
Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) un citu
jaunlatviešu darbiem.
Atsaukdamies uz dažādos laikrakstos
publicētajiem aicinājumiem meklēt un vākt
tautasdziesmas, pasakas, teikas, mīklas un
citus folkloras materiālus,
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1878. g. rudenī Misiņu Jānis uzdrošinājās rakstīt “Tautas brālim” Kaudzītes Matīsam
(1848–1926): “Man arī nu ir viena saujiņa
tirzmaliešu dziesmiņu līdz 200, bet nu nezinu, kur to varētu piesūtīt… (..) Tāpēc Jūs
lūdzu, vai nevarētu es šīs dziesmiņas jūs
[Jums] piesūtīt? — un kā? Vai pēc grāmatu
valodas jeb arī īsteni tāpat Tirzas dialektā?”21
Un citā vēstulē: “No teikām un mīklām gan
maz esmu sameklējis, laikam Tirzas apgabals
tukšs no šās mantiņas, ja nu iespēja būs, tad
lūkošu jūs [Jums] vēl piestellēt kādas no
T: dziesmām, un tad arī pielikšu kādas mīklas
un teikas.”22
Pateicoties Kaudzītes Matīsam, Misiņš
sāka rakstīt folkloristam Fricim Brīvzemniekam (1846–1907) un sūtīt uz Maskavu savāktos materiālus par latviešu tautas tradicionālo kultūru.
1878. g. publicists un folklorists Krišjānis
Barons pārņēma Friča Brīvzemnieka iesākto
latviešu tautas dziesmu vākšanas un kārtošanas darbu, kas tika veikts Maskavas Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu
biedrības uzdevumā. Šajā sakarā viņš iepazinās arī ar J. Misiņa sūtītajām dziesmām
un vairāk nekā 1000 Misiņa savākto tautas
dziesmu ievietoja “Latvju Dainās”.
J. Misiņš uzskatīja, ka četrrindīgās tautas
dziesmas pēc satura sakārtojamas garākās
virknēs, jo pretējā gadījumā tās tiek dziedātas
bez iesākuma un bez gala. Uzņēmīgais Misiņš, iebraucis Rīgā, devās pie Barontēva šo
jautājumu pārrunāt, tomēr atsauksmi priekšlikumam neguva, bet arī no sava uzskata neatkāpās, cerēdams kādreiz sakopot un izdot
pats savu tautā dziedāto dziesmu krājumu.
Jau jaunībā Misiņš bija aizrautīgi darbīgs
dažādās jomās. Viens no viņa vaļaspriekiem
bija dziedāšana. 1880. g. vasarā kopā ar citiem jauniešiem Misiņu Jānis, dziedādams
Tirzas draudzes jauktā kora tenoru grupā,23
piedalījās latviešu 2. vispārīgos Dziesmu
svētkos Rīgā.

Grāmatnieka gaitu sākums

Pārvarējis vilšanās sajūtu par to, ka
augstskola gājusi secen, J. Misiņš, nepilnu
gadu nostrādājis par pārdevēja mācekli Knapes veikalā Lejasciemā, atgriezās “Krācēs”,
kur iekārtoja grāmatu sietuvi. Jau kā bērns
viņš aizrāvās ar grāmatu iesiešanu un ļoti rūpīgi iesēja vecos, apdriskātos kalendārus un
stipri sabojātos laikrakstus, taču, lai amatu
apgūtu profesionālāk un iemācītos visus iesiešanas smalkumus, Misiņš nolīga vietējo
amata meistaru, agrāko Velēnas skolotāju
Jāni Grīntālu. Darba bija tik daudz, ka vēlāk
vajadzēja ņemt no Rīgas palīgu.24 Jaunībā
apgūtais grāmatsējēja arods lieti noderēja
visu mūžu.
Misiņš jau no agras bērnības ne tikai vāca
un krāja grāmatas, bet arī labprāt tās deva
lasīt citiem. Jau 1880. g. savu grāmatu krājumu viņš pārvērta par atklātu bibliotēku apkārtnes iedzīvotājiem.
Šajā ziņā Misiņa paraugs bija Tirzas pagastskolas skolotājs, rakstnieces Tirzmalietes (īst. v. Minna Dzelzkalne; 1876–1942)
tēvs Andrievs Dzelzkalns (1840–1926), kurš
“pirmais mēģināja Tirzā ierīkot bibliotēku. Tā
pastāvēja bez oficiālās atļaujas. Kāds pulciņš
interesentu maksāja rubli gadā, Dzelzkalns
apgādāja par šo naudu grāmatas un deva
lasīšanai. Viņa bibliotēkā bija kāds simts grāmatu”.25
Vēlāk Dzelzkalns savu krājumu atdeva
Misiņam ar noteikumu, ka viņš ņems no katra lasītāja 30 kap. gada maksu. Apvienotais
grāmatu krājums atradās Tirzas pagastskolā.
Grāmatu izsniegšana notika svētdienās, reizēm darbdienās vēlu vakaros. Tika izveidota arī lasītāju reģistrācijas burtnīca26, kurā
ierakstīja, kad, kam, kas un reizēm arī uz cik
ilgu laiku izsniegts.
1880. g. 15. oktobrī laikrakstā “Balss”
publicēja Krišjāņa Valdemāra rakstu “Grāmatu krātuves kā tautas gara modinātājas”, kurā
bija uzsvērts, ka „īpašas grāmatu krātuves
(bibliotēkas) mūsu laikos (..) ir it ļoti vajadzīgas, un jo vairāk tādas krātuves ir ietaisītas,
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Jānis Misiņš (pa kreisi) ar brāli Andreju
Misiņu [ap1893. g.] Pēterburgā. Fotogrāfs
Aleksandrs Semeņenko

jo labāki tās izpilda savu dižano uzdevumu,
tautas garu atsvabināt un attīstīt”.27
Šis raksts ļoti sasaucās ar Misiņa paša
pārliecību, un bija izšķirošais pamudinājums,
lai apzinātos, kas ir viņa īstais dzīves aicinājums. Lai gūtu atbildes uz dažādiem jautājumiem bibliotēkas sakarā, Misiņš uzsāka
saraksti ar K. Valdemāru.28 Valdemārs uzmudinošās vēstulēs ne tikai deva praktiskus padomus, bet arī par brīvu atsūtīja vairākas savas grāmatas. Viņš arī norādīja, ka, lai varētu
ierīkot atklātu lasāmu bibliotēku, vajadzīga
administratīvo iestāžu atļauja.
1885. g. bija ļoti nozīmīgs Jāņa Misiņa
dzīvē. Šajā gadā viņš kļuva par pilntiesīgu
“Krāču” saimnieku, apprecējās ar Annu Jaunzemi (1865–1928) un galvenais, pēc vairākkārtējas lūgumu rakstīšanas beidzot 1885. g.
7. septembrī (p.v.st.), 19. septembrī (p.j.st.),
saņēma gubernatora atļauju (Nr. 11363) atvērt bibliotēku:
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“No Vidzemes gubernatora uz lūgumu tā
pie Tirzas valsts, Valkas apriņķī pierakstīta
zemnieka Jān Misiņ, caur šo tiek zināms darīts, ka viņam tiek atļauts atklāt Tirzas muižā
lasāmu bibliotēku, ar to nepārgrozāmu nosacījumu, ka lai viņš pats būtu par atbilstošo
personu tai, un neatdotu šās atbildības citai
personai bez guberņas pārvaldes atļaujas, un
ka atļauja grāmatu tirgotavas atklāšanai kopā
ar šo bibliotēku seko no Vidzemes guberņas
pārvaldes.”29
Tātad — Misiņa bibliotēka ir dibināta
1885. g. 19. septembrī. J. Misiņa krājumā
ap šo laiku, spriežot pēc ierakstiem paša
sastādītajā “Rādītājā par Krāces J. Misiņa
Grāmatu krātuvi”,30 ir 782 dažāda satura
grāmatas 500 sējumos (kopsējumos). Tiesa,
pirmās divas ailītes atstātas tukšas31, jo Misiņš ar pirmo kārtas numuru gribēja ierakstīt
Ernsta Glika (Glück) (1652–1705) tulkotās
Bībeles pirmizdevumu (1685–94) un 1586.
g. iespiesto luterāņu katķismu, ko tajā laikā
savā īpašumā vēl nebija dabūjis. Vēlāk, kad
pirmo Bībeli Misiņš ieguva, to reģistrēja ar
1. inventāra numuru (izņēmuma kārtā arī
elektroniskajā katalogā tā ievadīta ar pirmo
numuru).
Pēc satura grāmatas vairāk bija zinātniska rakstura, nevis domātas vienkāršai izklaidei. Protams, vispirms tas liecina par paša
Misiņa literāro gaumi un interesēm. Atrodami
jau toreiz diezgan reti izdevumi, piem., Got
harda Frīdriha Stendera (Stender) (1714–
1796) “Augstas Gudrības Grāmata” (1796),
“Lettische Grammatik” (1783), “Lettisches
Lexikon” (1789), Garlība Merķeļa (Merkel)
(1769–1850) u.c. grāmatas, “Latviešu Avīžu” iesējumi u.c.

Lejasciems

Lai papildinātu un uzturētu bibliotēku,
vajadzēja līdzekļus, tāpēc 1892. g. Misiņš ar
visu bibliotēku un sietuvi no “Krācēm” pārcēlās uz rosīgo Lejasciemu. Tolaik Lejasciems
bija draudzes centrs un plaukstošs amatniecības, tirdzniecības un satiksmes centrs, kurā
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darbojās vairāki rūpniecības uzņēmumi un
dažādas biedrības.
Pateicoties sava labvēļa Valkas II iecirkņa
zemnieku lietu komisāra Jūlija Kalēja-Kuzņecova (1843–1905) palīdzībai, jaunais censonis dabūja grāmatu tirgotavas koncesiju.
Vēlāk atmiņās Misiņš rakstīja, ka īstajā laikā
atvēris veikalu, jo Vidzemes konsistorija tolaik likusi iespiest jaunas dziesmu grāmatas.
Viņš ņēma Rīgā tieši no spiestuves grāmatas loksnes, pats iesēja un pārdeva gan savā
veikalā, gan izvadāja tās pa gada tirgiem, tā
gūdams labu peļņu. Turklāt, tas bija rusifikācijas laikmeta sākums, kad skolas vajadzēja
apgādāt ar jaunām mācību grāmatām, sienas kartēm u.c. mācību līdzekļiem. Arī šos
izdevumus viņš ņēma no spiestuvēm neiesietus, pats iesēja grāmatas, pats uz audekla
vilka kartes. Vislabākā peļņa tomēr radās,
apgādājot pagasta valdes un tiesas ar kancelejas grāmatām, formulāru blankām, aktu
vākiem utt.
Kad 1896. g. Krievijas tronī uzkāpa jaunais ķeizars Nikolajs II (1868–1918), visām
iestādēm vajadzēja jaunā ķeizara ģīmetnes.
Vidzemes gubernators ar apkārtrakstu bija
noteicis, ka ģīmetnes pērkamas Rīgā. Bet
Misiņa labvēlis Kalējs-Kuzņecovs sava iecirkņa iestādēm ieteica Nikolaja ģīmetnes
iegādāties Lejasciemā. “Ģīmetnes es saņēmu
tieši no Pēterpils, zeltītos rāmjus izgatavoju
pats. Pie Neldnera [Rīgā] ierāmēta ģīmetne
maksāja 12 rubļus, es pārdevu par 10 rubļiem, un ir tad vairāk kā puse man atlika tīras
peļņas.”32

Rīga

Pēc neveiksmīga mēģinājuma apmesties
Cēsīs, 1906. g. pavasarī J. Misiņš no Lejasciema pārcēlās uz Rīgu. Šajā laikā grāmatu
krājums jau pārsniedza 5 000 sējumu. Daļu
grāmatu viņš novietoja jaunuzceltajā “Krāču”
mājā, daļu atveda uz Rīgu, kur Kārļa ielā 27
(tagad 13. janvāra iela) izvietoja gan bibliotēku, gan iekārtoja grāmattirgotavu un sietuvi.
Nelielais, šaurais namiņš piederēja Sv. Jura

Jānis Misiņš ceļojumā Rietumeiropā.
1900. Fotogrāfs nezināms

hospitālim. Pirmajā gadā Misiņš bija spiests
lūgt pazemināt īri, jo pretējā gadījumā veikals būšot jāslēdz. Lūgumu ievēroja, un uz
vienu gadu samazināja īres maksu par 100
rubļiem.33
Grāmatu veikalu J. Misiņš iekārtoja, nopērkot Kalniņa un Deičmaņa likvidētā uzņēmuma grāmatas. Vēlāk, ap 1908. g., radās
izdevība no kāda bankrotējuša tirgotāja un
izdevēja atpirkt nelielu veikaliņu Torņakalnā,
Vecā Jelgavas ielā 56a un iekārtot “filiāli”.
Tomēr J. Misiņš saprata, ka ar grāmatu tirdzniecību Rīgā peļņu negūs — “..drošākais pamats bija un palika sietuve”.34 Neskatoties uz
grūtībām, viņš turpināja visu brīvo naudu un
laiku ieguldīt savā grāmatu krātuvē, cenzdamies to papildināt.
Pirmais pasaules karš izjauca iecerēto,
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Jānis Misiņš ar sievu Annu ceļojumā
[1898. g. vasarā]. Fotogrāfs nezināms

un 1915. g. bija jāslēdz grāmatveikals un
sietuve. Radās problēmas ar bibliotēkas nosargāšanu. Vairākās avīzēs35 parādījās raksti,
kuros bija izteikts aicinājums ziedot līdzekļus
Misiņa bibliotēkas glābšanai. Tomēr labā griba tikai sagādāja J. Misiņam nepatikšanas,
un viņš bija spiests publicēt paziņojumu,36
kurā norādīja, ka sakrātā bibliotēka ir viņa
personiskais īpašums, par kura turpmāko
likteni arī pašam jārūpējas, tāpēc ar pateicību atraida katru pabalstu. Daļa bibliotēkas
grāmatu, iesaiņotas kastēs, tika nogādātas
Sv. Jura hospitāļa pagraba telpās. Taču arī
tas nebija droši, tāpēc vienu brīdi J. Misiņš
apsvēra rakstnieka Linarda Laicena (1883–
1937)37, kurš tobrīd darbojās Maskavas
Latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālkomitejā
par Kultūras biroja Arhīvu nodaļas vadītāju,
ierosinājumu evakuēt bibliotēku uz Maskavu.
Tomēr pēc šaubām un dažādiem minējumiem
J. Misiņš palika Rīgā un savu bibliotēku ne
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tikai nosargāja, bet arī kvalitatīvi un kvantitatīvi papildināja.
1919. g. sākumā J. Misiņš ar bibliotēku
pārcēlās uz Skolas ielu 25, kur noīrēja divus
dzīvokļus. Vienā dzīvoja pats, otrā iekārtoja bibliotēku. Vēlāk radās iespēja papildus
izīrēt pagraba dzīvokli. Uz Rīgu pārveda arī
grāmatas no “Krācēm”. Tomēr daļa grāmatu
vēl atradās Izglītības ministrijas un Valsts
statistikas pārvaldes telpās. Skolas ielā 25
bibliotēka atradās līdz pat 1927. gadam.
Lasītāju skaits, kaut arī apkalpošana notika tikai brīvajā laikā no rītiem un vakaros,
tomēr strauji pieauga. Šajā periodā labs
palīgs bibliotēkas kārtošanā un bibliogrāfiskajā darbā bija dzejnieks Pēteris Ērmanis
(1893–1969).
Bibliotēkas uzturēšana un papildināšana
prasīja lielus līdzekļus, ko, protams, viens
cilvēks nespēja sarūpēt. Palīdzība nāca gan
no Rīgas skolotāju grupas, gan no Kultūras
fonda. Pēc Kārļa Egles ierosinājuma Kultūras fonds 1923./24. budžeta gadā piešķīra
Ls 2000,- bibliotēkas iekārtai un paplašināšanai un 1924./25. budžeta gadā Ls 2000,tās uzturēšanai. 38

Misiņš kā grāmatizdevējs

“Bet – neba veikalnieks var pelnīt vien
un nekā nezaudēt! Ar Vecgulbenes grāmatu tirgotāju Jāni Ozolu (1859–1906) mēs
bijām sadraudzējušies un labi sapratāmies;
sagudrojām paši izdot Vecpiebalgas skolotāja
Paulīša39 sastādītu krievu valodas mācības
grāmatu, lai labi nopelnītu arī kā izdevēji.
Bet — mēs bijām pārspekulējušies: šo grāmatu nevienā skolā neieveda, un tā palika
mūsu veikalu plauktos guļot.”40
Neskatoties uz pirmo neveiksmi, J. Misiņš
neatmeta domu par grāmatu izdošanu. Kopā
ar jauno skolotāju Ermani Pīpiņu-Vizuli (1873–
1927) radās doma latviešu valodā laist klajā
periodisku rakstu krājumu. Sekoja sarakstīšanās41, tomēr drīz vien viņš saprata, ka, darbojoties dažādos virzienos, pietrūks laika, spēka
un naudas. No ieceres nācās atsacīties.
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Tas gan nenozīmēja, ka Misiņš pavisam
atteicās no izdevējdarbības. Lejasciemā viņš
izdeva sava mīļotā brāļa, skolotāja un tulkotāja Andreja Misiņa (1868–1894) no vācu
valodas tulkotos stāstus — J. O. Hansena
“Nakts ārprātīgo namā”, P. G. Heimsa “Kapa
akmins” u.c.
Ar Tirzmalietes stāstu “Eņģelis” (1908)
Misiņš aizsāka mazo stāstiņu sēriju — “Jaunības rakstu virkne”, kurā pavisam iznāca
pieci darbi.
Tomēr zināmas grūtības sagādāja gan
īsu, gan garāku stāstiņu izdošana. 1910. g.
aprīļa vēstulē Tirzmaliete rakstīja: “Par honorāru mums tā zināšana tāda: 10 rubļus
par loksni biju mierā par tiem saviem maziem stāstiņiem, bet kad nu tagad lielāks tas
stāsts, vai tad lūdzu nevarētu dot lielāku arī
to maksu!? — Jūsu skādes jau es arī gan
negribu! — Darāt nu pēc sirds apziņas —
pelnījiet Jūs paši un dodiet man ar!”42
Misiņa vēlme bija laist klajā vecu latviešu
grāmatu sēriju jaunā iespiedumā zem vispārēja nosaukuma “Vecs zelts”. Lai uzzinātu,
cik lielā metienā izdevumu apgādāt, viņš ievietoja avīzēs un žurnālos aicinājumu43 parakstīties un iesūtīt naudā vai pastmarkās 1
rubli 50 kapeikas līdz 1914. g. 1. aprīlim.
Bija iecerēts iesākumā izdot “Augstas gudrības grāmatu” un Valdemāra “300 stāstus…”,
tālāk pēc lasītāju pieprasījuma.
1914. g., kad jau sāka drukāt sērijas
pirmo darbu, Misiņš izdomāja nomainīt vispārējo nosaukumu “Vecs zelts”, jo “tas esot
dzejiski un nopietniem rakstiem nepiemērots
nosaukums”.44 Minēdams dažādus variantus, viņš lūdza padomu draugam Teodoram
Zeifertam (1865–1929). Sēriju nosauca par
“Vecu latviešu rakstu bibliotēku”. Pirmā un
arī pēdējā publicētā grāmata bija “Aizkraukles un Rīmaņa muižas zemnieku tiesa, dota
no Kārļa Fridriha Šulca, 1764”. Līdzekļu trūkuma dēļ labi iesākto pasākumu pēc kara nevarēja turpināt.
J. Misiņa nopelns bija tas, ka viņa izdevumā pirmo reizi latviešu valodā iznāca

Morisa Meterlinka (Maeterlinck) “Monna
Vanna” (1909), Čārlza Dikensa (Dickens)
“Olivers Tvists” (1910), Ļeva Tolstoja “Kazaki” (1910), M. Jokaija “Zilacīte” (1911) u.c.
darbi.
1936. g. 8. aprīlī Iekšlietu ministrijas
Rīgas Prefektūras Ārējā nodaļa apstiprināja,
ka tai nav iebildumu pret pieteikto izdevniecību — “J. Misiņa izdevniecība”, atrašanās vieta Rīgā, Skolas ielā Nr. 25, dz. 28, īpašnieks
Latvijas pavalstnieks Jānis Misiņš, atbildīgais
vadītājs pats īpašnieks.45 Pagaidām gan nav
citu norāžu, ka izdevniecība reāli šajā laikā
darbojusies.

Latviešu Rakstniecības
rādītājs

Jānis Misiņš latviešu kultūras vēsturē iegājis ne tikai ar savu bibliotēku, bet arī ar pirmo latviešu bibliogrāfijas kapitāldarbu “Latviešu rakstniecības rādītāju”. Viņu pamatoti
var uzskatīt par latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēju.
Spriežot pēc Misiņa vēstules skolotājam
un rakstniekam Ernestam Dinsbergam, bibliogrāfiskais darbs bija aizsākts jau “Krācēs”.
1891. g. 28. martā viņš rakstīja: “Esmu iesācis strādāt pie kāda vispārīga Latv.[iešu]
grāmatu rādītāja, un jo vairāk ar to nodarbojos, jo plašāk šis darbs parādās. Gribu
katru grāmatu jo sīki apzīmēt — oriģināla
sacerētāju — kādā valodā — pārcēlēju —
apgādnieku utt., līdz ar īsu pārspriedumu
par katru gr.[āmatu] un, ja būtu iespējams,
ar īsām biogrāfiskām ziņām par mūsu tautas
rakstniekiem.”46 Tomēr drīz vien nāca atklāsme, ka tik plaši iecerētu darbu nevar paveikt
viens cilvēks, tāpēc Misiņš bija spiests atteikties no anotācijām un rakstnieku biogrāfijām.
Kas ierosināja vienkāršo lauku entuziastu
bez oficiālas izglītības ķerties pie tik grandioza darba? Laikam jau tie bija pašmācībā
iepazītie un izstudētie K. Barona un Kārļa
Eduarda Napjerska (Napiersky) (1793–
1864) literatūras rādītāji47 un lielā vēlēšanās
kaut ko līdzīgu sarakstīt arī latviešu valodā
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par latviešu izdevumiem. No visiem līdz tam
izdotajiem grāmatu rādītājiem par pareizu
viņš atzina tikai Napjerska “Chronologischer
Conspect der Lettischen Literatur…”
(1831–1869)48.
Sākotnēji ne Latviešu grāmattirgotāju un
izdevēju biedrība, ne sabiedrības atbalsts
nebija labvēlīgs. Tikai pateicoties J. Misiņa
neatlaidībai, pašaizliedzībai un spējai pārliecināt par darba nozīmīgumu, izdevās iesākto
pabeigt.
J. Misiņš gribēja izdot pilnīgu latviešu
rakstniecības rādītāju vienā sējumā. Ar nosaukumu “Vispārīgs Latviešu Rakstniecības
Rādītājs (1586–1910) parauga loksnes nodrukāja 1910. g., taču Pirmais pasaules karš
pārtrauca iecerēto darbu. Jau 1910.–1914.
gadā iespiesto 1. daļu Latviešu grāmatu
tirgotāju un izdevēju biedrība izdeva tikai
1924. g. Tajā reģistrētas latviešu valodā no
1585.–1910. g. izdotās vispārēja rakstura
un zinātniskās grāmatas. Būdams ļoti prasīgs ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi,
rakstot rādītāja priekšvārdu 1923. g. decembrī, J. Misiņš jau norādīja uz galvenajām
rādītājā pieļautajām kļūdām un trūkumiem.
Bet pats arī atzina, ka, “lai cik kļūdains nu
arī šis rādītājs nebūtu, tas tomēr noderēs kā
materiālu sakopojums un pirmais palīgs katram grāmatniekam, līdz tiksim pie labāka un
pilnīgāka”49.
Otrā daļa, kas aptver daiļliteratūru un
mākslu (1585–1925), iznāca Kultūras fonda apgādībā 1937. g. 1500 eksemplāru
tirāžā50. Priekšvārdā Misiņš paskaidroja:
“Lai būtu vienādība, tad arī šī daļa, līdzīgi
pirmajai, iespiesta vecajā rakstībā un gotu
burtiem.”51
J. Misiņš bija iecerējis izdot arī rādītāja 3.
un 4. sējumu. Trešajā sējumā bija paredzēts
iekļaut periodiskos izdevumus un kalendārus
latviešu valodā, bet ceturtajā sējumā — 1. un
2. sējuma papildinājumus. Šo ieceri diemžēl
viņam neizdevās īstenot.
Darbu turpināja Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Misiņa ieceri par latviešu periodisko
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izdevumu bibliografēšanu īstenoja laikā no
1975. līdz 1995. g. Materiālu apkopoja un
izdeva četros sējumos, un tas hronoloģiski
aptver laiku no 1768. līdz 1945. g.
Misiņa ideju par “Latviešu rakstniecības
rādītāja” papildināšanu īstenoja laikā no
1993. līdz 1998. g. Bibliogrāfiskais pētījums “Latviešu rakstniecības rādītājs: J. Misiņa “Latviešu rakstniecības rādītāja” 1. un
2. sējuma papildinājumi (1585–1919) un
1. sējuma turpinājums (1911–1919)” kopā
ar atsevišķi izdoto “Nosaukumu palīgrādītāju” papildina un turpina Misiņa aizsākto
darbu.
Bibliogrāfiskajā izdevumā “Latviešu kalendāri, 1758–1919: bibliogrāfisks rādītājs”
trijās daļās apkopoti grāmatu, piezīmju un
kabatas kalendāri latviešu valodā, kuri atbilstošajā laika posmā izdoti gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās. Šī bibliogrāfija noslēdz
Jāņa Misiņa uzsāktā “Latviešu rakstniecības
rādītāja” bibliogrāfisko izdevumu virkni.

Jāņa Misiņa raksti, referāti

Līdztekus lielajam bibliogrāfiskajam darbam Jānis Misiņš sastādījis arī vairākas nelielas bibliogrāfijas, piem., Jana Jansona-Brauna (1872–1917),52 Ausekļa (1850–1879),53
Krišjāņa Valdemāra54, latviešu laikrakstu un
žurnālu rādītāju55 u.c. Kopā ar rakstnieku P.
Ērmani Misiņš sarakstīja Jāņa Raiņa-Pliekšāna (1865–1929)56 pirmo bibliogrāfiju, par
kuru Rainis esot izteicies ļoti atzinīgi.57
Misiņa grāmatu un literatūras pētnieka
rūpīgo darbību labi raksturo viņa literatūrvēsturiskais un bibliogrāfiskais pētījums “Jēkabs
Zvaigznīte-Šterns”58 un apcerējums “Marija
Pēkšēna, tautiskā laikmeta rakstniece”59.
Raženā bibliogrāfa un pētnieka radošais
gars izpaudās arī publicistikā. Bez jau minētā
pirmā rakstiņa par tautas dziesmām un vēlāk
pārdomām par pilnīgas latviešu bibliotēkas
nodibināšanu, viņš sarakstījis ap 80 dažādu rakstu par grāmatniecības, literatūras,
mūzikas, teātra vēstures un citiem kultūras
vēstures jautājumiem. Daudzus rakstus Mi-
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siņš publicējis ar pseidonīmu “Aizkrācnieks”.
Svarīgākie raksti grāmatniecības jautājumos
publicēti J. Misiņa Izlasē60, piem., “Vecākais
kalendārs latviešu valodā”, “Latviešu teātra
izrāde priekš simts gadiem”, “Īss apskats
par grāmatspiestuvēm Latvijā no spiestuvju
sākuma līdz tautiskam laikmetam”, “Kārlis
Stālbergs”, “Brāļi Buši”, “H. Alunāna veikala
50 gadu darbība” un citi.
Rakstu tematika tiešām ir ļoti daudzveidīga — “Piestas, rokas dzirnavas, dažādi
ēdieni”61, “Vācu grāmatnīca — Deutsche
Bücherei Leipcigā”62, “Stendera pasaku pirmais izdevums”63, “Rīgas pilsētas bibliotēka.
1524.–1924.”64, “Kārlis Konstantīns Kraukliņš”65, “Baumaņu Kārļa kompozīcijas un
J. Cimzes Dziesmu rotas”66, “Dienu vārdi un
vārda dienas”67, “Gētes balādes “Erlkönig”
tulkojumi”68 un daudzi citi.
J. Misiņa rokrakstu fondā saglabājušies
viņa savāktie materiāli par Tirzu69, Lejasciemu70, Lintenes meitu skolu71, brāļu draudzes
vēsturi72 u.c.
J. Misiņš piedalījās arī vairāku rakstnieku, piem., Māteru Jura (1845–1885), Jāņa
Poruka (1871–1911), Andreja Pumpura
(1841–1902) u.c. kopoto rakstu rediģēšanā, sakārtošanā un komentāru rakstīšanā.
A. Pumpura rakstu trešā izdevuma priekšvārdā literatūrvēsturnieks Roberts Klaustiņš
(1875–1962) rakstīja: “Tekstu izrakstus
laipni uzņēmās mūsu pazīstamais bibliofils
Misiņš, kas rūpīgi tos sakrājis, izrakstījis un
katru rindiņu visos izdevumos un pirmavotos
salīdzinājis. Viņa precīzais, tīri akadēmiskais darbs ietverts otra sējuma piezīmēs, kas
sniedz lasītājam uzticamas ziņas par teksta
variantiem, kombinācijām, pārgrozījumiem,
labojumiem un pat kropļojumiem. Cerēsim,
ka lasītājs pratīs cienīt šādu pirmo paraksteni
latvju literatūras zinātnē.”73
20. gs. 20. gados J. Misiņš ļoti aktīvi
iesaistījās bibliotekāru izglītošanas darbā.
Viņš piedalījās bibliotekāru kursos un 1. bibliotekāru kongresā un nolasīja referātus par
Latvijas grāmatniecības jautājumiem74, bib-

liotekāru pienākumiem, latviešu grāmattirdzniecības attīstību, bibliotēku darbības metodēm75, latviešu grāmatniecības attīstību76
u.c. Galvenās J. Misiņa paustās atziņas savu
aktualitāti nav zaudējušas arī šodien — lasītāji ir jāaudzina, jāiemāca lielāka cieņa pret
grāmatu; bibliotēkas ir lasītāju dēļ, bet ne
lasītāji bibliotēku dēļ, tomēr arī lasītājiem ir
jāpilda bibliotēkas noteikumi; visprogresīvākā
lasītāju apkalpošanas metode ir brīva pieeja
grāmatu plauktiem, taču šī sistēma jāievieš
pakāpeniski, audzinot lasītājus.77
Bibliotekāru biedrības pasākumos J. Misiņš asi runāja arī par literatūrvēsturnieka
Alfrēda Gobas (1889–1972) “nepareizībām
un sagrozījumiem (īstenībā — par meliem un
faktu un datu viltojumiem) rakstos par brāļiem Kaudzītēm, Kr. Valdemāru, J. JansonuBraunu”78 u.c.
Laikabiedri atcerējās, ka “Misiņš bija
ārkārtīgi karsts patiesības meklētājs — lieliskas, asprātībām bagātas bija viņa runas
Rakstnieku Savienības 1940./41.g. referātu
vakaros…”.79
Savu aso dzīves, literatūras un faktu uztveri apbrīnojamas enerģijas pilnais grāmatnieks
saglabāja līdz pat pēdējiem dzīves gadiem.
Viņa pēdējo rakstu “Rakstīts stāv…”80 — par
kļūdām un nepareizībām latviešu enciklopēdiskajos izdevumos — nopublicēja 1944. g.
maijā.

Šis tas par Jāņa Misiņa raksturu

Par šī rakstura īpašību atveidojumu dažādās laikabiedru atmiņās varētu uzrakstīt
romānu. Kādiem gan epitetiem viņš nav attēlots! Fanātiķis, grāmatu krājējs, meklētājs,
vācējs, izpalīdzīgs, neatraidošs, dziļi jūtīgs,
īpatna, interesanta personība, liels savādnieks, ar visu neapmierināts, īgņa, ārēji dusmīgs, mīl šķendēties, „grāmatu mīlestības
simbols”81 utt. Arī par Misiņa grāmatu krājēja
dabu ir daudz dažādos avotos publicētu atmiņu.82 Atmiņas reizēm ir zobgalīgas, reizēm
pat skaudīgas, bet nenoliedzami visās pausta
liela apbrīna un cieņa paveiktajam darbam.
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Vērtējot J. Misiņa 40 gadu darbību grāmatu krāšanas darbā, literatūrzinātnieks Antons
Birkerts (1876–1971) uzsvēra, ka viņš ir
strādājis „ar apbrīnojamu mīlestību, ideālismu un dzelzs neatlaidību”.83 “Cirkulēja baumas, ka Misiņš liels savādnieks: uzbrūkošs,
ietiepīgs, strīdīgs, ass, untumains, nepiekāpīgs. (..) Pa daļai uztvēra viņa personību arī
no jocīgās puses. Sevišķu iemeslu tam deva
viņa fanātisms grāmatu vākšanā. Misiņš mēdza ierasties visur, kur vien varēja cerēt dabūt
kādu grāmatu materiālu. Te viņš ieradās dažā
laikraksta redakcijā parakņāties pa plauktiem, te atkal pie viena otra paziņas privātās
bibliotēkas. Un kad viņš ko sev derīgu ieraudzīja, tad to viņš ar apbrīnojamu neatlaidību
pūlējās dabūt savā īpašumā. Un viņa pūlēm
bija sekmes — viņa neatlaidībai bija grūti
pretoties. (..) Ja gadījās lasīt kur sludinājumu, ka pārdodama kāda veca bibliotēka, tad
interesenti, kas ieradās pirkt, vispirms apjautājās: vai Misiņš neesot bijis? Dabūjuši zināt,
ka viņš bijis, tie palika kā ar ūdeni aplieti: tad
nebija vairs vērts rakņāties — vislabākais jau
bija prom!” 84
Tomēr visi arī atzīst J. Misiņa galvenās
rakstura īpašības — mērķtiecību, neatlaidību mērķu sasniegšanā, zinātkāri, augstu
prasīgumu pret sevi un citiem, apbrīnojamu
entuziasmu un nesalaužamu ticību savam
ideālam, nerimstošu darbīgumu, apbrīnojamu enerģiju.

Rīgas Latviešu biedrības
bibliotēka

1911. g. teologs un literāts Voldemārs
Maldonis (1870–1941), kurš strādāja Rīgas Latviešu biedrībā par Zinību komisijas
priekšnieku, uzaicināja Jāni Misiņu iestāties
biedrībā un uzņemties RLB Zinību komisijas
bibliotēkas pārziņa pienākumus. 1911. g.
19. oktobrī Vidzemes gubernators izdeva
apliecību85, ka Rīgas Latviešu biedrība savu
biedru vajadzībām drīkst atvērt bibliotēku
un zemnieks Jānis Jēkaba dēls Misiņš ir tās
atbildīgais pārzinis, kurš savu atbildību ne80

drīkst nevienam atdot bez guberņas priekšnieku atļaujas.
“Ko biedrības runas vīri sprieda un darīja,
tas mani nekad nav interesējis, bet ja kur jārūpējas par grāmatām, tad to daru ar mīļu prātu. Kārtojot šo bibliotēku, man pamazām radās doma, ka man savu privāto krātuvi nekad
neizdosies savākt tik pilnīgu, kā tas iespējams
kādai sabiedriskai organizācijai, kuras rīcībā
ir plašāki līdzekļi un kura var reflektēt arī uz
atsaucību no izdevēju puses u.t.t.”86
Strādājot bibliotēkā, J. Misiņš veidoja
RLB ZK bibliotēkas “Izejošu rakstu rādītāju”87, kurā fiksēti no 1912. g. marta līdz
1915. g. 28. martam izsūtītie lūgumi vai
pateicības. Pārsvarā tie ir lūgumi piesūtīt
bibliotēkai grāmatas, periodiku, atklātnes
u.c. materiālus, piem., Kaudzītes Matīsam
Vecpiebalgā — “Lūgums atsūtīt agrāko gadu
laikrakstus un, ja iespējams, dāvināt bibliotēkai kādas gr.[āmatas] un laikrakstus”; J. Ozola gr. veikalam Cēsīs “Otrreizējs lūgums piesūtīt bibliotēkai savus izdevumus”; P. Jurjāna
kungam “Lūgums dēļ ziņām par latviešu operas gaitu — mākslinieku fotogrāfijām, afišām
utt.”; Fotogrāfam Rieksta kungam “Lūgums
dēļ aktieru fotogrāfijām priekš teātru vēstures” u.c. Tomēr ir arī dažas pateicības par jau
atsūtīto, piem., K. Bērziņa gr. veikalam Rīgā,
A. Jurjāna kungam Harkovā, P. Viļumsona
kungam Jelgavā u.c.
Tomēr nereti, sūtot grāmatas, autori norādīja, ka minētos darbus sūta nevis RLB
bibliotēkai, bet gan paša Misiņa privātajai
bibliotēkai.
Vērojot latviešu periodisko izdevumu un
grāmatu samērā straujo pieaugumu, Misiņš
bieži prātoja, ka viena cilvēka spēkos nav
aptvert un sakrāt visu izdoto, izveidot nacionālu grāmatu krātuvi. Viņš saprata, ka to
var izdarīt tikai sabiedriska organizācija ar
visas sabiedrības atbalstu. Tāpēc 1912. g.
18. februārī (2. martā) vienlaikus trijās
avīzēs — “Dzimtenes Vēstnesī”, “Latvijā” un
“Rīgas Avīzē” J. Misiņš, RLB Zinību komisijas
bibliotekārs, publicēja rakstu: “Kā nodibinā-
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sim pilnīgu latviešu bibliotēku” — pirmo aicinājumu izveidot “latviešu centrālbibliotēku”,
“pilnīgu latviešu grāmatu krātuvi”. Par šādu
bibliotēku veidot viņš iesaka Rīgas Latviešu
biedrības Zinību komisijas bibliotēku, kurā
savākto krājumu vajadzētu tikai pastāvīgi papildināt, kopt un vairot. Bet, laikam saprazdams, ka diez vai ierosinājums gūs atsaucību, rakstu nobeidza ar jautājumu: “Jeb vai
tas laiks vēl nav atnācis, un es nebūtu runājis
īstā brīdī un īsti vietā?”88
Misiņa rakstam atsaucības nebija. Bet
tas vēl vairāk nostiprināja viņā pārliecību, ka
savu privāto krātuvi nedrīkst pamest novārtā,
un jāziedo visas pūles un līdzekļi tās papildināšanai.
Ir saglabājies, gan bez datuma, bibliotekāra J. Misiņa rakstīts priekšlikums “Rīgas Latviešu biedrības Priekšniecībai”89 ar
atgādinājumu, ka nepieciešams bibliotēku
izvietot “noderīgākās”, bibliotēkai “cienīgās”
telpās. Galvenais pārvietošanas iemesls —
“lielais tveicējošais karstums, kas nāk caur
grīdu no apakšā esošām apkurināšanas telpām, ko nav iespējams mazināt, pat ja būtu
iespējams dien un nakti logus vaļā turēt. Caur
lielo karstumu grāmatu lapas, sevišķi jaunāko laiku celulozes laikraksti ar laiku sadrups
miltos”. Kā otru iemeslu viņš min bibliotēkas
atrašanās vietu — esošā telpa esot kā noliktava un nav piemērota bibliotēkai, uz turieni nevar vest ārzemju kolēģus un viesus.
Jau šajā priekšlikumā redzams, ka Misiņam
rūp ne tikai krājuma drošība un saglabātības
kvalitāte, bet arī lasītāju ērtības. Viņš ierosina
lasītavā uzstādīt „mūsu atklātības darbinieku
bistes, ģīmetnes, Latvijas kartes utt.”, lai varētu cienīgi līdzināties citu valstu zinību biedrību bibliotēkām.
Rīgas Latviešu biedrības bibliotēka pastāvēja līdz 1940. g. Tā gada 31. jūlijā “atvaļinātais Rīgas pilsētas bibliotekārs” Jānis
Misiņš norūpējies rakstīja iesniegumu Sabiedrisko lietu ministrijai par bijušo Rīgas
Latviešu biedrības bibliotēku. Viņš uzsvēra,
ka “bibliotēka ir ziniskiem mērķiem veidota

grāmatu krātuve (..), kas nav pievienojama — sakausējama ar kādu jau pastāvošu
bibliotēku (..). Vispārīgi nav lietderīgi vienā
vietā turēt vairākus grāmatu komplektus, bet
vairākās vietās — ja viens krājums iet bojā
caur nelaimes gadījumu, tad atliek vēl otrais
un trešais.” 90 [pasvītr. — G.J.]

Valsts bibliotēka un arhīvs

Latvijas Padomju valdības izdotais dekrēts noteica Latvijas Valsts bibliotēkas un arhīva izveidošanu. 1919. g. sākumā padomju
valdība iecēla J. Misiņu par Latvijas arhīva
pārzini. Tā kā arhīvs un Centrālā bibliotēka
saskaņā ar dekrētu bija nedalāma vienība,
tad Izglītības ministrija 1919. g. 1. septembrī izdeva rezolūciju Nr. 490, 91 kurā teikts,
ka no 1919. g. 1. septembra J. Misiņš tiek
iecelts par Valsts bibliotēkas pārzini ar visiem
likumā paredzētiem pienākumiem un tiesībām.
Jau pirmajās darba dienās Izglītības ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītājs Kārlis Straubergs (1890–1962)
komandēja Jāni Misiņu nodaļas uzdevumā
uz Jelgavu “grāmatu un arhīvu nokārtošanas
dēļ”92. Patiesībā varam tikai minēt, ko īsti nozīmēja šī “nokārtošana”.
1919. gada 11. septembrī izglītības ministrs Kārlis Kasparsons (1865–1962) uzdeva Misiņam un Fišeram pārņemt no Iekšlietu
ministrijas māju Jaunā ielā 26 ar visu inventāra sarakstu93.
Jāņa Misiņa rokrakstu fondā Misiņa bibliotēkā saglabājies ar paša Misiņa roku rakstīts saraksta uzmetums “Valsts bibliotēka.
Budžets no 1. aprīļa 1920. g. līdz 1. aprīlim
1921.g.”.94 Pēc tā redzams, ka šajā laikā
valsts bibliotēkā strādāja bibliotēkas pārzinis (alga 650 rbļ. mēnesī), viens bibliotekāra
palīgs (550 rbļ.), viens sekretārs (450 rbļ.),
četri bibliotekāri (katram 400 rbļ.), seši bibliotekāra palīgi (katram 350 rbļ.), viens namiķis (250 rbļ.) un viens kurjers (250 rbļ.).
Sarakstā uzskaitīts, cik naudas atvēlēts
kancelejas un saimniecības izdevumiem,
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Jānis Misiņš [1925]. Fotogrāfs Mārtiņš
Lapiņš

inventāra iegādei un grāmatu pirkšanai un
iesiešanai. Tālāk seko piezīme: “Tā, ka paredzama pārtikas preču cenu celšanās dārgumā, tad pie tagadējām personāla algām
jāpierēķina klāt 50% dārguma piemaksa.”
Šis teikums gan vēlāk nosvītrots, tomēr viss
iepriekš rakstītais liecina, cik rūpīgi un sīki
plānoti visi izdevumi.
1920. g. 27. martā Jānis Misiņš vēstulē
Kaudzītes Matīsam satraukts lūdza padomu,
ko turpmāk iesākt ar paša savākto krājumu,
īpaši ar grāmatām: “Agrāki domājām par
R[īgas] L[atviešu] B[iedrības] Zinību komisijas krājumu, ka to kuplinās — tagad ir jāprasa, ko nozīmē vairs Zinību kom[isija], vai tāda
vēl ir? Liekas, ne. R[īgas] Latv[iešu] biedrība?
Kāda tai vēl nozīme? utt. Esmu tagad Latvijas Valsts bibliotēkas pārzinis (drīzumā gan
atstāšu šo vietu un amatu), domāju, ka te nu
varēšu sākt vilkt visu vienkopus — izrādījās
tomēr, ka arī te nav vēl pareizā vieta (..) —
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un, līdz ko nācu pie atziņas, tad sāku tūlīt
atkal strādāt pie sava krājuma papildināšanas (..).
Iznāk gan tā gluži latviski, ka man vienam
uz savu roku ar saviem līdzekļiem tas jāveido,
ko visa tauta nevar veikt — tas ir, varētu, bet
nav tās atziņas. Bet nu par to nekas — man
prieks, ka esmu to iesācis tai laikā, kad varēju daudz ko savākt, ko tagad vairs nevar.”95
Valsts bibliotēkā Misiņš nostrādāja līdz
1920. g. 1. maijam. Par šo darbības laiku
viņš atmiņās rakstīja: “.. mani vispirms aicināja uzņemties Valsts arhīva organizēšanu,
kas bija jāsāk ar tukšām rokām karā sapostītās Rīgas pils spraišļotajās telpās, bet drīz
pēc tam mani iecēla par Valsts bibliotēkas
pārzini. Arī te bija jāsāk ne no kā, vācot kopā
kara laikā izvazātās un bez īpašnieka palikušās privātās bibliotēkas. Administratīvais
amats nevienā no šīm iestādēm man lāgā nepatika un jutos laimīgs, kad (..) varēju pāriet
uz Rīgas pilsētas bibliotēku Rātsnamā ..”96
Spriežot pēc fragmenta Misiņa atmiņās, kas
gan vēlāk ir pārsvītrots, aiziešanas iemesls
laikam gan ir bijis dziļāks nekā tikai nepatīkamais administratīvais darbs.
1920. g. 4. maijā Izglītības ministrijas
Vispārējā departamenta direktors Misiņam
paziņoja, ka “uz Jūsu š.g. 29. aprīļa raksta
pagodinos paziņot ministra kunga uzdevumā,
ka viņš Jūs atsvabina no Valsts bibliotēkas
pārziņa pienākumiem un ieceļ par vecāko
bibliotekāru, skaitot no š.g. 1. maija”.97

Rīgas pilsētas bibliotēka

1920. g. pavasarī vācu vēsturnieks Nikolajs Bušs (1864–1933), kurš 1904.–1933.
gadā bija Rīgas pilsētas bibliotēkas direktors, ieminējās Misiņam, ka meklējot zinošu
latvieti mirušā pilsētas bibliotēkas darbinieka vietā. “Atbildēju, ka es pieteikšos uz šo
vietu. Viņš it kā neticēdams prasīja, vai tad
es savu vietu Valsts bibliotēkā pārmainīšot
pret mazāku Rīgas pilsētas bibliotēkā? uz ko
viņam atbildēju, ka es labprāt no tā skudru
pūļa gribu tikt laukā, kur man bija diezgan
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nepatikšanas jāpieredz, un bez tam es ļoti
labprāt gribu tikt viņa bibliotēkā, kur ir jau
nodibināta kārtība, un ceru pats sev dziļākas
zināšanas iegūt.”98
Tā J. Misiņš ar 1920. g. 1. maiju pārgāja
darbā uz Rīgas pilsētas bibliotēku par bibliotekāru un latviešu nodaļas vadītāju, dažā dokumentā minēts, ka viņš bija arī Rīgas pilsētas bibliotēkas pārziņa palīgs.99 Tomēr kādu
laiku Misiņš vēl izpildīja arī vecākā bibliotekāra pienākumus Valsts bibliotēkā.
Strādājot Rīgas pilsētas bibliotēkā, Latvijas Izglītības ministrijas uzdevumā bibliotekārs Jānis Misiņš vairākkārt devās komandējumā uz Vāciju, lai iepazītos ar Vācijas
bibliotēku darbu. Šajā sakarā Izglītības ministrija 1924. g. 3. jūnijā un 1929. g. 5. aprīlī
izdeva apliecības, kurās uzsvēra, ka „ministrija lūdz visas iestādes un amata personas
neliegt Misiņa kungam pabalstu viņa amata
uzdevumu izpildīšanā”.100 Arī Rīgas pilsētas
bibliotēkas vadītājs Nikolajs Bušs 1924. g.
14. jūnijā rakstīja vēstuli Saksijas Zemes bibliotēkas vadībai Drēzdenē ar lūgumu sniegt
palīdzību Misiņa kungam.101
1925. g. jūlija sākumā Misiņš devās komandējumā uz Tērbatu, par ko saglabājies
Rīgas pilsētas valdes Izglītības nodaļas vadītāja Jāņa Aberberga (1878–1941) parakstīts
dokuments (4.VII 1925.)102, kurā teikts, ka
Misiņam piešķirtais komandējums uz Tērbatu netiek ieskaitīts kārtējā atvaļinājumā, bet
priekš tā vēl atļautas 14 dienas.
Šie braucieni nebija pirmie Misiņa dzīvē.
Jau 1897. un 1898. g. viņš devās pirmajos,
paša finansētajos ārzemju ceļojumos uz Krieviju un Somiju, kur apmeklēja arī bibliotēkas.
Garākais un iespaidiem bagātākais ceļojums
bija 1900. g. vasarā, kad viņš ceļoja pa Eiropu un apmeklēja Vāciju, Franciju, Šveici,
Itāliju un caur Vīni, Varšavu un Viļņu atgriezās Rīgā. Un, protams, katrā vietā vispirms
tika apmeklētas bibliotēkas un grāmatu veikali, kuros gūti jauni iespaidi, atziņas un vēlme kaut ko no redzētā aizgūt un ieviest savā
darbā.103

Rīgas pilsētas bibliotēkā Jānis Misiņš
nostrādāja līdz 1938. g. maijam. Interesants ir Rīgas pilsētas Valdes sēdes protokola
noraksts:„Izglītības valdes Pilsētas bibliotēkas latviešu nodaļas vadītājs atlaists 1938.
g. 15. maijā iestādes pārorganizēšanas dēļ,
izmaksājot algu līdz 1938. gada 21. augustam.
Galvas pilsētas Rīgas dienestā viņš kalpojis no
1920. g. 1. maija

18 g. 3 m. 21 d.

Pensijas izdienā ieskaitīts latviešu literatūras un žurnālistikas laukā nostrādātie gadi
no 1912. g. 1. janvāra — 1918. g. 31. decembrim
7 g. — m. — d.
25. g. 3. m. 21 d.
Par 25 pensijas izdienā ieskaitītiem gadiem viņam pienākas pensija (..) Ls 264,mēnesī no 1938. g. 22. augusta”104
Pēc Jāņa Misiņa aiziešanas pensijā,
1938. g. 2. jūnijā Rīgas pilsētas galva Roberts Liepiņš (1890–1978) apsveikumā uzsvēra, ka Misiņš visu mūžu meklējis, vācis un
krājis grāmatas, tās pētījis, šķirojis, kārtojis
un sakārtotās pārvērtis lielā kultūras bagātībā, bibliotēkā, kurai uz laiku laikiem jāsaucas
viņa vārdā. 105

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka

Bibliotēkas fondam augot, arvien grūtāk
kļuva krājumu uzturēt, sistematizēt un papildināt. Kā rakstīja J. Misiņa dzīves pētnieks
Francis Rancāns, “grāmatas bija ne vien Misiņa laime, bet kļuva arī par viņa dzīves dziļāko rūpju avotu”106.
Apzinādamies, ka viņam vienam tik liela mēroga darbs nav pa spēkam, J. Misiņš
1924. g. 8. decembrī nosūtīja Rīgas pilsētas valdei Priekšlikumu,107 kurā uzsvēra: “Esmu tanīs domās, ka manai latviešu
privātbibliotēkai jātop par drošu pamatu plaši
pieejamai un sistemātiski paplašināmai latvju
zinātniskai bibliotēkai, kas izvedams vienīgi
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tad, ja mana bibliotēka pāriet tādas sabiedriskās iestādes apsardzībā un īpašumā, kas
dod drošas garantijas ne vien tam, ka mana
bibliotēka tiks uzturēta pienācīgā ziniskā augstumā, bet arī tiks arvien paplašināta un papildināta no manis līdz šim ieturētā virzienā.”
Par šādu piemērotu sabiedrisku iestādi viņš
uzskatīja Rīgas pilsētu.
Iesniegumā J. Misiņš izvirzīja vairākus
principiāla rakstura noteikumus, tāpēc sarunas ar pilsētas valdi ieilga. Beidzot 1925. g.
7. decembrī noslēdza līgumu (Nr. 12670)108
starp Rīgas pilsētas valdi un bibliotekāru
J. Misiņu. Līgumu parakstīja Rīgas pilsētas galva Alfrēds Andersons (1879–1937),
pilsētas galvas biedrs Valters Sadovskis un
izglītības nodaļas vadītājs Jānis Aberbergs.
Jāņa Misiņa izvirzītie principiāla rakstura
noteikumi bija iekļauti līgumā:
n bibliotēkai jābūt brīvbibliotēkai ar nosaukumu “Rīgas pilsētas J. Misiņa bibliotēka”, tā nav pievienojama kādai citai bibliotēkai, bet, ja telpas atļauj, var ievietot
blakus arī kādu citu bibliotēku,
n tā pienācīgi jāierīko kā zinātniski publiska
bibliotēka pilsētas centrā ar ne mazāk kā
vienu kopīgu lasāmu zāli un 3–4 atsevišķiem zinātniskiem studiju kabinetiem,
n ja iespējams, bibliotēka jānodrošina ar
visu Latvijā iznākošo iespieddarbu obligāto eksemplāru.
Līguma 1. paragrāfs noteica, ka “Jānis
Misiņš pārdod, atdod un nodod Rīgas pilsētai
viņam piederošo privātbibliotēkas grāmatkrājumu”. 2. paragrāfā uzskaitīts, kas sastāda
pirkšanas summu:
a) vienreizēja izmaksa 20 000,- zelta latu
apmērā,
b) mūža rente 6000,- zelta latu apmērā
gadā. Pēc J. Misiņa nāves mūža rente
pusapmērā izmaksājama J. Misiņa sievai
Annai Misiņai (1865–1928) līdz viņas
miršanai (Anna Misiņa nomira 1928.
gada 28. oktobrī),
c) 5 istabu dzīvoklis jeb 200,- lati mēnesī.
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Pēc J. Misiņa nāves 3 istabu dzīvokli jeb
120,- latus mēnesī saņem Anna Misiņa.
Diemžēl arī vēl šodien izskan runas, ka
Misiņš taču bibliotēku ir pārdevis, nevis atdevis. Precīzi šo situāciju ir raksturojis Francis Rancāns: “Stingri un formāli pieturoties
pie līguma burta, būtu jārunā gan par pārdošanu, gan par atdošanu. Pirkšanas-pārdošanas moments te ir tikai līguma juridiskās
puses nokārtošana, lai nodrošinātu vecuma
dienas, jo tad Misiņam bija jau pāri 60 gadiem [63 gadi]. Mūža rente — būtībā pensija
Rīgas pilsētas bibliotēkas direktora mēnešalgas apmērā. Ne vienreizējā 20 000 latu lielā
kompensācija, ne arī mūža rente nesedza
bibliotēkas izveidošanā un uzturēšanā ieguldītos 45 darba gadus. Piemēram, Rīgas
pilsētas direktors tikai par 10 gadiem vien
algā saņēma 60 000 latu. Vai to var salīdzināt ar Misiņa veikumu! Tātad varam teikt,
ka Misiņš savu unikālo grāmatu krājumu, ko
kā pārdošanas objektu nemaz nevarētu novērtēt, sabiedrībai īstenībā atdevis par brīvu,
bet izmaksātā kompensācija bija tikai neliela atlīdzība par tik svarīgo kultūrvēsturisko
darbu.”109 Turklāt, Misiņš daļu no saņemtās
naudas arī turpmāk ieguldīja bibliotēkas krājuma papildināšanā.
Faktiskā bibliotēkas pārņemšana iesākās
jau 1925. g. 1. septembrī, kad Rīgas pilsētas
valde, uzklausot J. Misiņa norādījumu, rakstniekam Kārlim Eglem uzticēja bibliotēkas darbu vadību.110 Par palīdzēm grāmatu inventarizēšanā un kataloģizēšanā pieņēma Maiju
Rēdlihi un Hermīni Vēveri (1904–1990).111
Līdztekus noritēja arī lasītāju apkalpošana.
Interesantas ir ziņas, ko rakstīja Misiņa
bibliotēkas 1927./28. gada Lasītāju žurnālā par katru apmeklētāju: vārds, uzvārds;
vīrietis/sieviete; vecums; tautība; izglītība — pamatskolas, vidusskolas, augstākā;
nodarbošanās — inteliģences profesija, tirdzniecība, rūpniecība utt., ierēdņi, karavīri,
pārējie; kas ņemts bibliotēkā [kādā valodā]
— latviešu, vācu, krievu, pārējās; bibliotekā-
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ra atzīmes. Pie valodām norādīti nevis lasīto
materiālu nosaukumi, bet inventāra numuri.112
1927. g., pabeidzot bibliotēkas pārņemšanas darbus, izrādījās, ka grāmatu krājumā
ir 28 000 sējumu, neieskaitot rokrakstus,
skrejlapas, bilžu un citas speciālās kolekcijas,
ko pievienoja vēlāk. “No visa pārņemtā krājuma apmēram 17 000 bija latviešu, 9 000
vācu, 1 200 krievu, 140 angļu, 150 franču,
50 sējumu leišu, somu un citās valodās.”113
Rīgas pilsētas pārņemtais krājums bija novērtēts uz Ls 50 723, 10. 114
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēku Torņa
ielā 3 atklāja 1928. g. 2. martā. Pieaugot
grāmatu krājumam un apmeklētāju skaitam,
bibliotēkai piešķīra blakus namu Torņa ielā 5,
uz kurieni pamazām pārvietoja gan lasītavu,
gan krātuves.
Sevišķi strauji fondi papildinājās ar
1932. g., kad Misiņa bibliotēka sāka saņemt
obligāto eksemplāru, t.i., pa vienam eksemplāram no visiem Latvijā iespiestajiem drukas
izdevumiem. Uz 1935. g. 1. jūliju krājuma
kopapjoms jau bija 46 047 vienību.115
Pateicoties vadītāja Kārļa Egles lielajām
diplomāta spējām, piebaldzēna neatlaidībai
un pašaizliedzīgajam darbam, Misiņa bibliotēka iekaroja sabiedrības uzticību un kļuva
par ievērojamu kultūras iestādi.

Misiņa bibliotēkas Retumi

Zīmīgi, ka, tā sauktos “Misiņa Retumus”,
ir aizsācis pats J. Misiņš, kurš, līdztekus grāmatu vākšanai un kolekcionēšanai, meklēja
un krāja arī dažādus rokrakstus, dokumentus, fotogrāfijas un citas laikmeta liecības.
Ļoti raksturīgi, ka viņš ir saglabājis pārrakstītu “Jaunu labu ziņu un padomu grāmatas”
1817. g. izdevumu, kuram uz atsevišķas lapas pievienojis piezīmi par rokraksta tapšanu: “Mana tēva, Tirzas “Krāces” saimnieka
Jēkab Missiņa norakstīta. (Drukāts eksemplārs bijis par dārgu, lai to pirktu.) Pie norakstīšanas palīdzējuši viņa brālis — mans
krusttēvs — Andrejs Missiņš, pēc amata ka-

lējs, un arī mans otrs krusttēvs, manas mātes brālis Mežģevjāņu saimnieks Jānis Sausais, kurš bij’ arī skolotājs Tirzā . Mana tēva
rokraksts pag. 1.-49.,99. līdz beigām. Jān
Sausais — pag. 51.,52. Andrej Missiņš pag.
64. — 98. Padomi, Reģisters — manis rakstīti bērnībā.”116
Arī pirmo rokrakstu inventāra grāmatu
1928. g. kopā ar pirmajiem rokrakstiem (111
rokrakstu inventāra vienības) Rīgas pilsētas
Misiņa bibliotēkai uzdāvināja pats J. Misiņš.
Un jau 1929. g. ar paša dāvinājumiem
tika aizsākts arī J. Misiņa fonds. Tajā atrodami gan biogrāfiskie materiāli, dokumenti un
vēstules, gan J. Misiņa raksti un fotogrāfijas.
Arī dažādi citi materiāli, tai skaitā daudzās
J. Misiņam izsniegtās biedru kartes un apliecības, piem., Latviešu Izglītības biedrības,
Latviešu Literāriskās biedrības, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Aerokluba aktīva
biedra karte, Ieroču atļauja Nr. 865.117 nēsāt
vienu revolveri u.c.
Pie fonda īpašām vērtībām pieskaitāmi
diplomi par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un paši ordeņi — 1926. g. 16. novembrī bibliogrāfs un bibliofils Jānis Misiņš
par nopelniem Latvijas labā iecelts par TZO
virsnieku, bet 1932. g. 23. aprīlī par TZO
komandieri.
Oficiāli Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa Misiņa bibliotēkā tika izveidota 1945. g.,
pateicoties Kārļa Egles iniciatīvai. Viņš arī
bija pirmais, kas Misiņa bibliotēkā rokrakstu vākšanas un apstrādes darbam pievērsās
sistemātiski.
Vecākā rokrakstu kolekcija iegūta no Latviešu Draugu biedrības materiāliem. Šajā
apjomīgajā, vairāk kā 300 inventāra vienību
lielajā krājumā ietilpst senu latviešu grāmatu
un vārdnīcu manuskripti, to noraksti un citi
materiāli vācu, latīņu un latviešu valodā no
17., 18. un 19. gs.
Turpmākajos gados dāvāto materiālu un
dāvinātāju skaits nepārtraukti pieauga, izveidojot atsevišķus ne tikai Latvijas, bet arī
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J. Misiņa “Latviešu
rakstniecības
rādītājs”,
1. daļa (1924)
(pa kreisi); 2. daļa
(1937)

trimdas latviešu rakstnieku, valodnieku, folkloristu, literatūrzinātnieku, komponistu,
mākslinieku, kultūras un sabiedrisko darbinieku, zinātnieku u.c. fondus.

Misiņa bibliotēka laika griežos

Padomju okupācijas, nacistiskās Vācijas okupācijas un kara gados, pateicoties
K. Egles un visu darbinieku stingrai nostājai
un pašaizliedzīgam darbam, bibliotēkas krājumi palika neskarti un nosargāti no izvešanas uz Vāciju.
Un varbūt tieši tāpēc, ka Misiņš nekad
nemainījās līdzi laikiem un varām, bet neatlaidīgi turpināja iesākto darbu, atšķirīgās politiskās varas novērtēja dižā grāmatnieka lielo
veikumu un ļāva mierīgi strādāt.
1941. g. 9. janvārī LPSR Rakstnieku
Savienības Organizācijas komiteja izdeva
apliecību, ka “Jānis Misiņš ir Latvijas PSR
Rakstnieku Savienības biedrs un literāriskā
darba veikšanai viņam nepieciešama atsevišķa istaba”.118 Atkārtoti šāds lūgums rakstīts
1944. g. novembrī.119
Rīgas pilsētas Izpildkomiteja rūpējās par
personālpensijas piešķiršanu.120 Interesants
ir dokuments, ko Rīgas Tautas izglītības nodaļas vadītāja 1944. g. novembrī rakstīja
Rīgas pilsētas IK Saimniecības nodaļai —
“Lūdzu izsniegt b. Misiņam produktu kartiņu
pēc strādnieku normām, jo viņš nopelniem
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bagāts kultūras darbinieks, kas savu privāto — visu mūžu krāto bibliotēku atdāvināja
valstij. Pat 1941. g. viņa privāto namu nenacionalizēja. Rīgas pilsētas Izpildu komiteja
izrāda vislielāko pretimnākšanu b. Misiņam
visās lietās.
Lūdzu, atmetiet ierēdniecismu, jo ir valdības lēmums, ka nopelniem bagātiem darbiniekiem ir jāizrāda vislielākā pretimnākšana,
ja Jūs to neievērosiet, būs nepatikšanas.”121
Sākoties bēgļu plūsmai no Latvijas uz
Rietumiem, bēgļu gaitās devās arī Jāņa Misiņa audžumeita Hermīne ar vīru, valodnieku
Aleksi Kalniņu (1908–2000) un bērniem.
Lai cik žēl bija šķirties, Misiņš palika kopā ar
savu bibliotēku.
Atkal bija aktualizējies telpu jautājums,
un 1944. g. 20. novembrī J. Misiņš rakstīja
iesniegumu Latvijas Universitātes rektoram
ar lūgumu bibliotēkai piešķirt jaunas telpas.
Tās piešķīra Skolas ielā 3, skaistajā, arhitekta
Augusta Reinberga (1860–1908) 1905. g.
celtajā privātmājā.
Tomēr Jānis Misiņš jaunās telpas nepiedzīvoja. 1945. g. 17. janvārī noslēdzās ražīgā Bibliotekāra (kā viņš pats sevi vienmēr
dēvēja) dzīves gaita. Starp daudzajiem viņa
pavadītājiem bija arī pārstāvji no Rakstnieku
Savienības, no Rīgas pilsētas Izpildkomitejas
u.c. LPSR Izglītības Tautas komisariāta un
LVU vārdā atvadījās profesors Roberts Pelše
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(1880–1955), kas raksturoja Jāni Misiņu kā
darbinieku, kurš klusi un nesavtīgi darbojies
tautas labā.122
Uz jaunajām telpām Misiņa bibliotēkas
krājumu pārvietoja 1945. g. vasarā.
Šis bija smags laiks, jo saņemtie LPSR
MP Literatūras un izdevniecību galvenās
pārvaldes izdotie “novecojušo” izdevumu
saraksti prasīja izņemt gandrīz visu Latvijas
brīvvalsts laikā izdoto, izgriezt no grāmatām
konkrētu autoru sarakstītus priekšvārdus,
pēcvārdus utt. Bibliotēkā izveidoja specfondu, ko drīkstēja izmantot tikai ar speciālām
atļaujām.
1946. g. 5. jūnijā Misiņa bibliotēku nodeva jaundibinātajai LPSR Zinātņu akadēmijai, bet jau pēc dažiem gadiem — 1954. g.
5. februārī to administratīvi pievienoja LPSR
ZA Fundamentālajai bibliotēkai, tomēr nesapludinot fondus.123 No 1959. g. septembra

Misiņa bibliotēka sāka saņemt republikas izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru.124
Ilgi gaidīts brīdis pienāca 1987. g. septembrī, kad sākās bibliotēkas specfonda
pārskatīšana. Pakāpeniski sāka sapludināt
vienotā, visiem lasītājiem pieejamā fondā
Latvijā un ārzemēs izdotos latviešu iespieddarbus, sāka pienākt pirmie lielie, Latvijas
Kultūras fonda organizētie sūtījumi ar trimdas
latviešu izdevumiem.
Reorganizējot Zinātņu akadēmiju, 1992. g.,
Fundamentālā bibliotēka kļuva par Latvijas
Akadēmisko bibliotēku, bet Misiņa bibliotēka
palika kā atsevišķa struktūrvienība, bibliotēka bibliotēkā — Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka.
Un atkal Misiņa bibliotēkas krājums
bija pieaudzis tik liels, ka nams Skolas ielā
3 kļuva par šauru. Pateicoties sabiedrības
atbalstam125, bibliotēka ieguva jaunu ēku

Bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš bibliotēkas atklāšanas dienā nodod inventūras
sarakstu Rīgas pilsētas galvam Alfrēdam Andersonam. No kreisās: Alfrēds Andersons,
Kārlis Egle, Jānis Misiņš. 1928. g. 2. marts, Torņa iela 3/5, Rīga. Fotogrāfs nezināms
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Bibliotēkas šodienas darbs neaprobežojas tikai ar lasītāju apkalpošanu. Ejot līdzi
laika garam, bibliotēka veido savu Digitālo
bibliotēku un aktīvi piedalās dažādos projektos, piem., kopprojektā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku par Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas “Letonica” izveidi u.c. Gadu
garumā noris aktīva sadarbība ar dažādiem
muzejiem, izdevniecībām, augstskolām un
citām izglītības un kultūras iestādēm ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Apmeklētāju zināšanas papildina bibliotēkas regulāri veidotās izstādes un dažādie sarīkojumi.
2012. g. janvārī tika atjaunoti 1987. g.
K. Egles simtgades sakarā izveidotā Misiņa kluba lasījumi — ik mēneša lasījumi un
diskusijas par literatūras, kultūras, mākslas,
vēstures un citiem jautājumiem. Darbs turpinās…

Bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš (no
kreisās) un bibliotēkas pārzinis Kārlis
Egle krātuves telpās bibliotēkas 50
gadu pastāvēšanas atcerē. 1935. g. 19.
septembris, Torņa iela 3/5, Rīga. Fotogrāfs
nezināms

Rūpniecības ielā 10 un 1993. g. 8. martā sāka uzņemt lasītājus jaunajās, plašajās
telpās. Paralēli kartīšu katalogam 1994. g.
bibliotēkā sāka izmantot online elektronisko
katalogu.
Laiks rit, un bibliotēka atkal pārmaiņu
priekšā. 2009. g. 1. oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 595. Latvijas Akadēmisko bibliotēku nodeva Latvijas Universitātei.
Uz 2012. g. 1. janvāri LU Akadēmiskās
bibliotēkas Misiņa bibliotēkas fonda kopapjoms jau ir vairāk nekā 1,1 miljons grāmatu
un periodisko izdevumu un vairāk nekā viens
miljons rokrakstu. Šobrīd Misiņa bibliotēkā
darbojas trīs lasītavas: Misiņa lasītava; Rokrakstu un reto grāmatu lasītava un Informācijas tehnoloģiju lasītava.
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Jānis Misiņš. Šaržs.
Mākslinieks: Indriķis
Zeberiņš

Jāņa Misiņa grāmatzīme.
Mākslinieks: Rihards
Zariņš

Misiņa bibliotēka bija un būs

Šķiet, nevienam gan nevajadzētu šaubīties par J. Misiņa dižumu, par viņa paveiktā
nozīmīgumu un lielumu, tāpēc skumji ir lasīt
viņa 1939. g. 5. martā rakstīto vēstuli Preses
biedrības valdei, kurā viņš, lai sevi aizstāvētu, bija spiests uzskaitīt daļu no labajiem
darbiem, konkrēti, par paša līdzekļiem uzstādītos kapu pieminekļus saviem skolotājiem
u.c. “Es zinu, ka daudzi ir par mani pārāki
materiālā ziņā: kurš nu sevī apzinās, ka ir bijis cītīgāks un veicis lielākus darbus, nekā es
esmu spējis darīt, tas lai met pirmo akmeni
uz mani. Es turpināšu pasāktos darbus klusībā (un to ir vēl daudz), bet nebūšu nekad ne
“skanīgs varš, ne zvanīgs zvārgulīts”, bet tikai
vecais Misiņš.”126
Un arī Misiņa bibliotēkas kolektīvs, neskatoties uz grūtībām, turpina dzīvot un īstenot tālāk Jāņa Misiņa ideālo sapni par pilnīgu
nacionālu bibliotēku un cenšas piepildīt dzīvē
Misiņa gara mantojumu: paust uzmanību,
cieņu un mīlestību pret katru grāmatu, pret
katru lasītāju.
Un kamēr Misiņa bibliotēka būs vajadzīga
lasītājiem, kamēr lasītāji to atbalstīs, bibliotēka dzīvos, jo, kā teicis ilggadējais lasītājs,

Jāņa Misiņa grāmatzīme.
Mākslinieks: Rihards
Zariņš

ārsts un publicists Jānis Liepiņš: “.. ir viena
vieta Latvijā, ko vērtēju par absolūti neaizstājamu, mūžīgi mūžam paturamu un nezaudējamu — tā ir Misiņa bibliotēka, kas ir mūsu
gara dzīves centrālais gaismas avots. Simboliski tā sevī glabā visu, ko esam savā vēsturē
veikuši, un šī bibliotēka ar arī mūsu stingrā
prasība — nenolaisties laiskumā, strādāt, pūlēties, mācīties pašam un mācīt citus. Misiņa
bibliotēka liek mums ikreiz apzināties vērtības, uz kā stāvam un ar kurām mēs varam
pastāvēt līdzās citām kultūras tautām. Misiņa
bibliotēka ir mūsu pašapziņas nodrošinātāja
— ka drīkstam strādāt, allaž pēc padoma tikai pie svešiem paraugiem neskriedami, ka
mums jāvar radīt, nekļūstot par pakaļķēmošanās nerriem. (..)
Kamēr mums ir mūsu gara mantu drošā
krātuve, tikmēr mēs spēsim pacelties pāri
citu mantu visvarenībai, tikmēr mēs jaudāsim
augt un nepazust vēstures virpuļos.”127
MEKLĒJIET RAKSTOS!
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Jānis Misiņš and the Misiņš Library
Jānis Misiņš — 150
Gunta Jaunmuktāne

Summary					
Key words: Jānis Misiņš, book, bibliophile, “Krāces”, Misiņš Library, bibliography, founder of
the Latvian scientific bibliography.
Jānis Misiņš, the founder of the Misiņš Library and the Latvian scientific bibliography, was born
on 25 April 1862 in the farmstead “Krāces” in the Tirza district, died on 17 January 1945 in
Riga, and was buried at Meža kapi (Forest Cemetery).
The Misiņš Library is the oldest and most complete repository of the Latvian literature. It was
founded on 19 September 1885 when Jānis Misiņš, Latvian bibliophile and bibliographer,
received permission from the governor of Vidzeme to open a private library in his father’s
farmstead “Krāces”. In fact, Misiņš had been lending books for reading to neighbouring
residents since 1880.
In 1906, Misiņš moved to Riga with a part of his collection. Then his library had already
become the biggest repository of Latvian books. Jānis Misiņš used to visit any place where
he might get a book, and if he found anything useful, he tried to possess it with admirable
persistence.
From 1919 to 1921, Misiņš kept his book collection in several flats at Skolas iela 25. However, there was not enough space for all the books. Lack of money did not allow him to create a
modern library. On 7 December 1925, an agreement was made between Misiņš and the Riga
City Council, and the library was given over to Riga city; then the library inventory book had
28 000 entries.
After the Misiņš Library was officially opened to public on 2 March 1928, it became an
outstanding cultural centre.
Jānis Misiņš was the one to teach people to care for, respect and appreciate Latvian books,
Latvian written and printed word. He taught people to consider Latvian books as stable cultural
value equal to other nations’ intellectual values.
Bibliophile Misiņš was a very energetic man and worked in many fields related to bookmaking:
he was a bibliophile, bookbinder, bookseller, publisher, librarian, bibliographer and a literary
man.
Jānis Misiņš made a relevant contribution to Latvian culture: he created the first scientific
Latvian book repository — Misiņš Library — and compiled the fundamental work of Latvian
scientific bibliography „Latviešu rakstniecības rādītājs” [Index of Latvian literature] in two parts.
The title of the oldest and the most complete repository of the Latvian literature has been
changed for several times:
n Jānis Misiņš Library						
1885–1925
n The Misiņš Library of the City of Riga 				
1925–1946
n Jānis Misiņš Library of the Academy of Sciences of the Latvian SSR 1946–1954
n J. Misiņš Department of Latvian Literature of the Fundamental
Library of the Academy of Sciences of the Latvian SSR 		
1954–1992
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n The Misiņš Library of the Latvian Academic Library 		
1992–30.09.2009
n The Misiņš Library of the Academic Library of the University of Latvia
from 01.10.
2009
Nevertheless, its mission has not changed — to preserve Latvian national culture, art, language, literature, folklore, traditions and science.
The main aim of the Misiņš Library is to collect
n Everything that has been published in Latvia regardless of language
n Everything that has been written in Latvian and published anywhere in the world
n Everything about Latvia and the Latvians regardless of language and place of publication,
as well as everything that has been written by Latvians and published in foreign languages.
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Sarma Kļaviņa,
LZA goda doktore,
Dr. philol.

Atslēgas vārdi: latviešu valodniecības vēsture, “Latviešu valodas vārdnīca” (1923–1946),
Kārlis Mīlenbahs, Jānis Endzelīns, Edīte Hauzenberga-Šturma
Rakstā precizētas ziņas par Latvijas kultūras kanonā iekļautās pilnīgākās un neparastākās
latviešu valodas vārdnīcas, ko tradicionāli sauc par Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcu, radītājiem un izstrādes procesu. Tajā vēstīts arī par šīs vārdnīcas faksimilizdevuma (Čikāga,
1953–1956) un elektroniskās versijas (Rīga, 1994–2004) veidotājiem, kā arī aplūkota šīs
vārdnīcas izmantošanas prakse J. Kursītes “Neakadēmiskajā latviešu valodas vārdnīcā jeb
novadu vārdenē” (Rīga, 2007).

2013. gadā aprit deviņdesmit gadu, kopš
ceļu pie lietotājiem sāka pilnīgākā latviešu
valodas vārdnīca, kas Latvijā un ārzemēs
pazīstama kā K. Mīlenbaha un J. Endzelīna
vārdnīca (turpmāk — ME)1. 1923. g. iznāca šīs vārdnīcas pirmās četras burtnīcas, bet
1932. g. beigās pēdējā — 45. burtnīca. Šīs
burtnīcas, kuru kopējais apjoms ir 3758
lappuses, tika apvienotas četros sējumos.
Jau 1933. g. J. Endzelīns un Edīte Hauzenberga-Šturma sāka gatavot šo četru sējumu
papildinājumus un labojumus. No 1934.
līdz 1946. g. tie publicēti 19 burtnīcās, t. i.,
1665 lappusēs, un arī apvienoti divos papildsējumos (turpmāk — EH)2.
Vārdnīca (ME+EH) ar tās sešiem sējumiem, ar 125 413 šķirkļiem (pēc ME+EH
elektroniskās versijas datiem), ar 5480 lappusēm, ieskaitot priekšvārdus, kļūdu labojumus, saīsinājumu sarakstus un gala vārdus,
joprojām ir latviešu leksikogrāfijas virsotne.
2009. g. tā iekļauta Latvijas kultūras kano-

na vērtību sarakstā kā viens no nozīmīgākajiem darbiem literatūrā. Zinātniekiem un
sabiedrībai būtu derīgi iepazīt šīs bagātās un
neparastās vārdnīcas izstrādes vēsturi, tās
lingvistisko un kultūrvēsturisko saturu, kā arī
atbildīgi, ar cieņu un prasmīgi izmantot to
mūsdienu kultūras telpā.

Radītāji

Viens no J. Endzelīna dzīves principiem
bija “Akrībiju!” (grieķu val. akribeia ‘rūpība,
precizitāte’). Šim principam būtu jāvalda zinātnē, zinātnes vēsturē, arī ME+EH tapšanas
gaitas izklāstā.
Diemžēl dažādu iemeslu dēļ zinātniskos
un populārzinātniskos darbos joprojām sastopami aplami un pavirši izteikumi par šī nacionālā dārguma radītājiem.
Alīse Laua savā latviešu leksikoloģijas
mācību grāmatā3 par vienīgo K. Mīlenbaha
vārdnīcas turpinātāju, resp. ME pamatsējumu līdzautoru, min J. Endzelīnu. To varētu
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izskaidrot vai nu ar nepietiekamām zināšanām par ME izstrādi, vai arī ar pakļaušanos
padomju laikā uzspiestajai trimdas zinātnieku, konkrētajā gadījumā E. HauzenbergasŠturmas, noklusēšanai (tomēr E. Hauzenbergas dalība papildinājumu un labojumu
sējumu sagatavošanā ir pieminēta). Protams, fonētiķe un leksikoloģe A. Laua varēja
nezināt par ME manuskripta daļām Latvijas
Nacionālās (toreizējās — Valsts) bibliotēkas
un Rakstniecības un mūzikas (toreizējā —
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures) muzeja krājumā. Taču J. Endzelīna gala vārdus
ME vārdnīcas IV sējumā viņa bija lasījusi un arī zināja tur teikto: “Tūliņ pēc viņa
(K. Mīlenbaha — S. K.) man godam jāmin
sava uzticamā un sapratīgā palīdze un bijusī
klausītāja Ēdite (sic! — S. K.) HauzenbergaŠturma, kas ir iestrādājusi Mülenbacha manuskriptā vēlāk klātpienākušos materiālus,
sarakstījusi — viņa manuskriptam izbeidzoties — gandrīz visu atlikušo daļu un ekscerpējusi lielāko daļu no te citētiem pēckara
tekstiem. (..) Viņas vārds, ja vien viņa pati to
vēlētos, būtu minams uz šā darba titullapas
blakus manējam.” 4
Pat tie, kas raksta par valodniecības vēsturi, bet nav interesējušies par vārdnīcas manuskriptu un nav iepazinušies ar dokumentiem
par K. Mīlenbaha zinātnisko mantojumu, vai
nu tendencioza vai pavirša skatījuma dēļ ir
izteikuši nepatiesus un pārsteidzīgus apgalvojumus. Viena no K. Mīlenbaha biogrāfēm
Ina Druviete 2003. g., vēlēdamās parādīt, cik
ražīgs autors ir bijis K. Mīlenbahs, apgalvo,
ka viņš ir uzrakstījis trīs no vārdnīcas četriem
sējumiem un vidēji apstrādājis 15 vārdus dienā,5 kas ir ļoti daudz. Diemžēl K. Mīlenbaha
zinātniskās ražības aprēķins ir kļūdains, jo
pamatojas uz aplamu pieņēmumu, it kā viņš
būtu uzrakstījis 150 tūkstoš lappušu vārdnīcas manuskripta.6 Patiesībā sešdesmit sešās
kladēs atstāto materiālu apjoms ir desmit
reizes mazāks, un ir apmēram 15 tūkstoš
rokraksta lappušu, to rāda K. Mīlenbaha dēlu
sagatavotais akts par vārdnīcas manuskripta
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un citu materiālu pārdošanu Izglītības ministrijai 1921. g. 13. oktobrī.7
Folkloriste, mitoloģe un literatūrzinātniece
Janīna Kursīte, “Neakadēmiskās latviešu valodas vārdnīcas jeb novadu vārdenes” (turpmāk — JKNV) sastādītāja, ir steidzīgi ieskatījusies ME titullapā un pieņēmusi lēmumu:
“Nekādā ziņā negribot mazināt J. Endzelīna
nopelnus K. Mīlenbaha vārdnīcas rediģēšanā,
papildināšanā, respektēju tomēr to, kas rakstīts vārdnīcas titullapā (K. Mülenbacha “Latviešu valodas vārdnīca”), tāpēc atsauce (vārdenē — S. K.) uz šo vārdnīcu ir nevis ME, bet
gan Mīlenbahs.”8 Diemžēl J. Kursīte respektē
tikai ME titullapas pirmās trīs rindas, bet ne
ceturto, kurā teikts: “Rediģējis, papildinājis,
turpinājis J. Endzelīns”, bet ME pēdējā, t. i.,
IV, sējuma titullapā vārda “turpinājis” vietā ir
“nobeidzis”. J. Kursītes inovācija avota norādē ir neadekvāta pēc satura un neracionāla
pēc formas.
Arī par ME papildsējumu radītājiem ir
neprecīzas ziņas: Andreja Bankava un Ilgas
Jansones sastādītajā enciklopēdijā “Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas”9 norādīts
tikai J. Endzelīns, bet 2002. g. Sanktpēterburgas universitātes baltistikas konferences
tēzēs — tikai E. Hauzenberga.10
Precizēt ziņas par ME+EH radītājiem un
rekonstruēt notikumu gaitu ļauj Latvijas Valsts
vēstures arhīvā (turpmāk — LVVA) un Latvijas
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā (turpmāk —
LU AB RRN)11 atrastie dokumenti un vārdnīcas manuskripta daļas Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā
(turpmāk — LNB RRN)12 un Rakstniecības
un mūzikas muzejā (turpmāk — RMM)13. Šo
avotu apskats jau dots S. Kļaviņas rakstā14,
bet ir lietderīgi pievērst uzmanību dažiem būtiskiem faktiem LVVA dokumentos.
K. Mīlenbaha dēlu Kārļa un Feliksa 1921.
g. 13. oktobrī sagatavotajā aktā par Izglītības ministrijai pārdodamajiem materiāliem ir
precīzi fiksēts vārdnīcas manuskripta burtnīcu skaits — sešdesmit sešas, kā arī lappušu
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skaits — ieskaitot tukšās un pazudušo piecu
burtnīcu lappuses, t. i., apmēram piecpa
dsmit tūkstoši. Dēli ir nodevuši šos materiālus ministrijas pilnvarotajam Latvijas Universitātes docentam Jānim Kauliņam, kurš par
to ir parakstījies, bet viņi saņēmuši avansā
35 000 rubļu.15
Arī līgumā, ko gada beigās, 1921. g.
31. decembrī, noslēdza Izglītības ministrija ar
K. Mīlenbaha dēliem par vārdnīcas materiālu
pirkšanu16, svarīgi pamanīt vairākus faktus.
1. Dēli manuskriptu pārdeva ministrijai līdz ar visām autortiesībām. Tātad kopš
1922. g. autortiesības pieder Izglītības ministrijai, ne K. Mīlenbaha mantiniekiem. Pēc
vārdnīcas izdošanas mantinieki saņēma tikai
divus brīveksemplārus.
2. Izglītības ministrija samaksāja par pirkumu 500 tūkstoš rubļu, ieskaitot avansā saņemto. Vismaz aptuvenu priekšstatu par darījuma materiālo pusi varam gūt, ņemot vērā,
ka lata kurss 1922. g. bija 1 lats = 50 rubļi,
tātad dēli toreiz saņēma 10 000 latu. Viņu
sākotnēji prasīto summu,700 tūkstoš rubļu, Universitāte, kas arī gribēja manuskriptu
pirkt, nevarēja atļauties.
3. Līguma 2. noteikums paredzēja: “vārdnīcu izdodot, tā tiks nosaukta par “K. Mīlenbacha vārdnīcu” un Kārlis Mīlenbachs tiks
minēts kā viņas pirmais un galvenais sastādītājs”.
Izglītības ministrija nekavējoties 1921. g.
oktobrī uzticēja vārdnīcas manuskripta rediģēšanu un pabeigšanu J. Endzelīnam. Savukārt viņš tūliņ, sākot ar 26. oktobri, vairākos
laikrakstos un žurnālos publicēja “Uzaicinājumu latviešu vārdnīcas lietā”, kurā lūdza
“visus latviešu valodas draugus nākt šai grūtajā darbā talkā un piesūtīt visus vārdus, kas
tiem izliekas maz pazīstami”.17 Profesors arī
rūpīgi pamācīja, kā vārdi rakstāmi uz prāvas
vizītkartes lieluma lapiņas, kā apzīmējama
izruna, ieskaitot intonācijas, kā norādāma
nozīme (ar veseliem teikumiem, kuros vārds
lietots, un, ja iespējams, ar tulkojumu). Protams, profesors lūdza norādīt tās personas

dzimto pagastu, no kuras vārds dzirdēts.
“Kam tas iespējams, to lūdzu man vārdus
personīgi nodot: Rīgā, Ģertrūdes ielā 3, dzīv.
28. Esmu tam nolūkam runājams svētdienās,
no 9 — 12 no rīta,” uzaicinājumā rakstīja
J. Endzelīns.
Ģertrūdes ielas 3. namā jau no 1919. g.
rudens, tātad pirms J. Endzelīna atbraukšanas no Harkovas, īrēja istabu tikko nodibinātās Latvijas Augstskolas (vēlākās Universitātes) studente E. Hauzenberga. Savās atmiņās
viņa stāsta, kā J. Endzelīns iesaistīja viņu
vārdnīcas darbā: “Reiz, pēc lekcijas, viņš
man jautāja, vai es vāciski protot. Teicu, ka
jā. Viņš nupat esot uzrakstījis priekšvārdus
Mīlenbacha vārdnīcas 1. burtnīcai, vai es,
lūdzu, nepārtulkotu — pats esot patlaban nevaļīgs. Izturēju šo pārbaudījumu un tad drīz
vien sāku strādāt vārdnīcas darbu par Kultūras Fonda atalgojumu 2 stundas dienā (kas
gan bieži dubultojās un trīskāršojās, algai
paliekot tai pašai par 2 stundām, līdz pat pamata vārdnīcas beigām). Profesors atzina par
pareizāku, ja es sākumā strādātu tās 2 stundas viņa dzīvoklī (kas man, tai pašā namā
dzīvojot, nesagādāja nekādas laika šķiešanas). Vienkārt — varēju viņam pēc vajadzības
ko jautāt, otrkārt — turpat plauktā varēju pēc
vajadzības ieskatīties Baronā, Glikā, Manceļa
Postillā, Bīlenšteina “Holzbauten”. Sākumā
tikai izdarīju Mīlenbacha manuskriptā techniskos grozījumus (sk. vārdnīcas priekšvārdos
I, 3) un uzrakstīju iestarpinājumus, kad Endzelīnam bija gadījušies jauni materiāli. Īsti
manuskriptu sāku rakstīt pazudušo Mīlenbacha burtnīcu vietā (sk. I, 3). Man ar pateicību
jāuzsver, ka šā darba gaitā profesors izrādīja
brīnum smalku paidagoga izpratni.”18
Toreizējā baltu filoloģijas studente E. Hauzenberga sarakstīja arī gandrīz visu vārdnīcas
daļu aiz vārda “patumšs” un kopā ar J. Endzelīnu visā K. Mīlenbaha manuskriptā iestrādāja vajadzīgos labojumus un papildinājumus.
Šī milzīgā kopdarba tapšanu spilgti atspoguļo
vārdnīcas manuskripta daļas, kas glabājas
LNB RRN Latviešu valodniecības rokrakstu
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fondā un RMM krājuma Raiņa kolekcijā.
Šķirkļus ar violetu zīmuli vai tinti ir rakstījusi
E. Hauzenberga, J. Endzelīns pievienojis papildinājumus un labojumus ar pelēku zīmuli,
K. Mīlenbahs rakstījis ar melnu vai zilu tinti.
Vārdu cilmes (etimoloģijas) norādes ir ierakstījis J. Endzelīns. K. Mīlenbaha, J. Endzelīna un E. Hauzenbergas rokraksti un katram
ierasto rakstāmrīku lietojums uzskatāmi liecina par viņu devumu vārdnīcas izstrādē.
J. Endzelīns vēlējās vārdnīcā iekļaut tikai
īstu „latviešu mantu”, tāpēc K. Mīlenbaha
manuskriptā veselām lappusēm ir svītroti
svešvārdi, tiem šķirkļi nemaz arī nav bijuši
uzrakstīti. Bez tam profesors arī uzskatīja,
ka vārdnīcā nav jābūt nekam liekam: nav
jāraksta šķirkļi regulāri atvasinātiem darītājvārdiem ar izskaņām -(t)ājs, -ējs, darbības
nosaukumiem ar izskaņu -šana un -ums, arī
regulāriem atvasinājumiem ar izskaņu -ums,
kas iespējami no ikkatra adjektīva.
Vārdnīcas radītājiem palīdzēja kupls talcinieku pulks. Pirmkārt, tie bija Rīgas Latviešu
biedrības (RLB) 1904. g. dibinātās Valodniecības nodaļas sēžu dalībnieki, kas, jau
no 1910. g. līdz Pirmajam pasaules karam,
K. Mīlenbaha vadīti, piedalījās vārdu vākšanā, nozīmju un izrunas apspriešanā. Vēlāk
J. Endzelīna vadībā no 1922. g. 13. oktobra līdz četru pamatsējumu pabeigšanai
1932. g. 24. novembrī 309 sēdēs 208 personas šim darbam veltīja kopsummā 618
stundas. Savukārt no 1933. g. līdz 1940. g.
RLB Valodniecības nodaļas dalībnieki apsprieda arī papildinājumus un labojumus
pamatsējumiem. Nodaļas lielais ieguldījums
vārdnīcas sagatavošanā ir jau izpētīts un
aprakstīts.19 Otrkārt, materiālus vārdnīcai
J. Endzelīns saņēma arī pa pastu no Latvijas
dažādu novadu ļaudīm, kas atsaucās viņa uzaicinājumiem laikrakstos.
ME 4. sējuma gala vārdos J. Endzelīns pateicās ļoti daudzajiem palīgiem un darba veicinātājiem, šo personu uzvārdi kopā ar viņu
dzimto vietu norādi blīvā rindā seko cits citam un aizņem visu lielo vārdnīcas lappusi.20
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Viens no talciniekiem, Rīgas pilsētas
1. ģimnāzijas skolotājs Kārlis Rinkužs, kurš
aktīvi piedalījās RLB Valodniecības nodaļas
sēdēs, savukārt, pateicoties profesoram J. Endzelīnam, ir rakstījis: “Ja mūsu dzīvei nebūtu
nekādas nozīmes, tad piedalīšanās šais vārdu
talkās jau arī ir kaut kas. Par katru var teikt:
“Viņš Latviešu vārdnīcai ir devis vārdiņus.”
(..) paralēli Brīvības piemineklim nemanot un
bez trokšņa ir pacēlies un tagad nobeigts otrs
piemineklis — Latviešu valodas vārdnīca. Arī
šis piemineklis runās par mūsu tautas pagātni, jo katrs vārds, kā Kronvalds saka, ir skaņa
no mūsu sentēvu lūpām. Arī šis piemineklis
nākotnē vienos mūsu tautu, saistīs trīs Latvijas zvaigznes ar viņu dažādām “eipatneibām”
vienā nacionālā organismā.”21

Pavairotāji

ME+EH sējumi vai burtnīcas ieņēma godpilnu vietu daudzu latviešu grāmatplauktos,
bet 1944. g. rudenī, kad tūkstoši latviešu devās bēgļu gaitās un trimdā, daži līdzi paņēma
arī šo Latviešu valodas vārdnīcu. Tā noderēja
bēgļu nometņu skolās un kultūras norisēs.
Dienvidvācijā (Ambergā, Hersbrukā, Erlangenā un Rozenheimā) bēgļu nometnēs latviešu
un arī latīņu valodu mācīja Aleksis Kalniņš
(1908–2000), LU Baltu filoloģijas nodaļas absolvents un grāmatnieka Jāņa Misiņa
znots. Jau 1948. g. viņš pulcināja Bavārijā
mītošos baltu filologus ar vēlēšanos darboties tēvu valodas labā. E. Hauzenberga, kas
tolaik strādāja Baltijas universitātē Pinebergā, Aleksi Kalniņu, arī Benjamiņu Jēgeru un
Jāni Arturu Zaubi uzskatīja par sevišķām cerībām bagātiem jaunekļiem.22 Pēc ierašanās
1951. g. ASV, Čikāgā, A. Kalniņš ar domubiedriem izveidoja Čikāgas Baltu filologu
kopu. Pēc viņa ierosmes 1953.–1956. g.
kopa izdeva ME+ EH vārdnīcu fototehniskā pārspiedumā jeb faksimilā (vairāk par
A. Kalniņu sk. Aleksandra Zaubes rakstā23).
Trimdinieki visā pasaulē varēja pasūtināt šo
nacionālo dārgumu.
Rietumeiropā un Ziemeļamerikā noteik-
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tais šī izdevuma bibliogrāfiskais apraksts
(Zitierformat, Referenzstandard) — Mülenbachs, K., Endzelīns, J., Hauzenberga-Šturma, E. Latviešu valodas vārdnīca = Lettischdeutsches Wörterbuch. Čikāgā: Čikāgas Baltu filologu kopa — nepārprotami nosauc tā
radītājus un būtību.
Neatkarību atguvušajā Latvijā zinātnisko
un arī mājas bibliotēku plauktos joprojām
ir atrodami ME+EH sējumi. Taču plašākām
mūsdienu sabiedrības aprindām un ērtākai
lietošanai ir izveidota vārdnīcas elektroniskā versija un ievietota internetā (www.ailab.
lv/MEV). No 1994. līdz 2004. g. šo patiesi
slavējamo darbu Dr. phys. Andreja Spektora
vadībā paveica LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas
pētnieku grupa — Everita Andronova, Normunds Grūzītis, Gunta Nešpore, Ilze Smilga
un Ilze Sperga.24 ME 77 175 šķirkļus un EH
58 238 šķirkļus izmanto vairāki simti reģistrēto lietotāju (2011. g. — 344). Laboratorijā
tika veikta arī ME+EH vācu teksta tulkošana
latviski.25

Izmantotāji

Gandrīz katrs latviešu valodas, baltu,
citu indoeiropiešu un arī somugru valodu
pētnieks, folklorists, vēsturnieks, etnogrāfs
ir vismaz reizi izmantojis ME+EH par avotu, kur smelt zināšanas un iegūt atbildes
par latviešu vārdiem. Kā integrāla vārdnīca
(krievu valodnieka Jurija Apresjana termins)
tā ir arī avots un pamats citām vārdnīcām —
vispārējām un speciālām, akadēmiskām un
neakadēmiskām.
Protams, ME+EH par avotu izmantojusi
arī J. Kursīte savai “Neakadēmiskajai latviešu valodas vārdnīcai jeb novadu vārdenei” un
“Tautlietu vārdenei”26.
Kas ir šīs vārdenes?
Pirmā versija — tās varētu būt aptauja
(tests), mēģinot atrast atbildi uz daudzkārt izskanējušo jautājumu: “Cik no ME+EH vārdu
bagātības pazīst un lieto mūsdienu runātāji?”
20. gs. 60. gadu beigās dialektu leksikas

pētnieki (Brigita Bušmane, Inese Ēdelmane,
Elga Kagaine, Benita Laumane, Dzintra Liepiņa (Paegle), Silvija Raģe, Lilija Smagare, Daina Zemzare) veica apvidvārdu aptaujas pēc
pašu sastādītiem tematiskiem noskaidrojamo
vārdu sarakstiem. Toties novadu vārdenēs
it kā tiktu noskaidrota visu ME+EH šķirkļu
saraksta vārdu atpazīstamība 21. gs., turklāt
ne tikai novadu runā, bet arī latviešu rakstu
valodā. Taču, lai iegūtie rezultāti patiešām
varētu reprezentēt ME+EH vārdu klātesamību dažādu laiku latviešu leksikā, apsekojumā
būtu bijuši jāievēro vairāki objektivitātes un
reprezentativitātes tradicionāli nosacījumi.
Otrā versija — varbūt vārdenes ir no vācu
valodas latviski tulkots ME+EH konspekts ar
sastādītājas papildinājumiem. Tā kā 21. gs.
Latvijā ir stipri sarucis vācu valodas pratēju skaits, daža ME+EH pārklājas ar putekļiem. Žurnālistes Gunitas Nagles publikācija
par tikko iznākušo JKNV ir nosaukta “Jātiek
vaļā no putekļiem”.27 Patiešām, ir atzīstami
J. Kursītes nopelni putekļu notraukšanā no
ME+EH sējumiem.
Šajā rakstā J. Kursīte žurnālistei arī stāsta, ka “Novadu vārdenē” apzināti neesot norādījusi novadus, kur vārdi dzirdēti, jo gribējusi, lai šie vārdi ieiet kopējā latviešu valodas
lietojumā. Bet kāpēc tad vārdene jāsauc par
novadu vārdeni? Varbūt tāpēc, ka Latvijas Zinātnes padome no 2002. līdz 2009. g. finansējusi J. Kursītes vadīto starpnozaru projektu
“Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un
kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas
kontekstā” un “Latvijas novadu attīstība: humanitārā un sociālā dimensija” izstrādi?
Toties ME+EH ir bagātīgi raksturota vārda izplatība, norādot pilnus vai saīsinātus
novadu nosaukumus vācu valodā, bet to saīsinājumu atšifrējumi un latviskie ekvivalenti
doti ME 4. sējumā28. Tas, ka daži vietvārdu
nosaukumi nav šajā sarakstā atrodami, neattaisno atteikšanos vispār norādīt novadus.
J. Kursītei “patīk sfumato — viegla dūmaka, caur kuru redzi un reizē neredzi”.29 Tomēr
caur dūmakaino plīvuru “Novadu vārdenes”
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lappusēs saredzēt K. Mīlenbaha, J. Endzelīna
un E. Hauzenbergas radītās vārdnīcas vareno
celtni nav grūti.
Pirmais, kas to rāda, ir ME+EH un JKNV
šķirkļa saraksta kopība.
Tā “Novadu vārdenes” pirmajā un otrajā daļā kopā ir 2858 vārdiem veltīti šķirkļi.
Burtiem un vārdu savienojumiem veltītie
šķirkļi šajā summā nav ieskaitīti, lai turpmāk varētu salīdzināt ar ME+EH, kurā
šķirkļi ir vārdiem. JKNV pirmās un otrās
daļas šķirkļu skaits ir summēts, jo šim sadalījumam grūti saredzēt pamatojumu, arī
JKNV ievadvārdos solītais — otrajā daļā
“ievietot vārdus, kas atspoguļo dzīvnieku,
putnu valodas īpatnības, kā arī dažādus dabas pasauli raksturojošus vārdus, kas paši
par sevi — vismaz autores izjūtā — skaisti”30
nav īstenots.31
No JKNV 2858 šķirkļa vārdiem 2459
(89,2 %) ir kopēji ar ME+EH, bet 310
(10,8 %) ir tādu, kuru nav ME+EH. Apmēram ceturtā daļa no šiem 310 vārdiem
ir regulāri atvasināti darbības nosaukumi
(nomina actionis) ar izskaņu -šana, darītājvārdi (nomina agentis) ar -ājs, -tājs, -ējs, ko
iespējams darināt no katra verba, arī īpašību
un darbības rezultāta nosaukumi ar -ums.
To visu iekļaušanu vārdnīcā J. Endzelīns uzskatīja par lieku laika un telpas šķiešanu.32
Bet vārdenē ir, piem., ne tikai raibīt ’riebt’ ,
bet arī raibīšana un raibītāja ‘riebēja, riebaļa’, ne tikai ģiedrs, bet arī ģiedrums, ne tikai
mast ‘matīt’, bet arī matījums un lielākajai
daļai šādu atvasinājumu šķirkli veido tikai
norāde uz pamatvārdu, piem., sk. Raibīt,
Ģiedrs, Mast.
Otrais, kas liecina par ME+EH kā donorvārdnīcu J. Kursītes vārdenei, ir šķirkļu saturs: nozīmju skaidrojumi, vārdu lietojuma
piemēri un to avotu norādes, etimoloģijas
skaidrojumi.
Tā kā ME+EH ir latviešu-vācu vārdnīca
(Lettisch-deutsches Wörterbuch), tajā tikai
šķirkļa vārdi, savienojumi un teikumi ar šiem
vārdiem ir latviešu valodā. Viss pārējais vārda
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raksturojums (semantiskais, etimoloģiskais,
teritoriālais u. c.) ir vācu valodā. Tādējādi
JKNV galvenokārt veido ME+EH šķirkļu tulkojumi no vācu valodas. To klāstā var pamanīt dažādas kvalitātes veikumu, atšķirīgas citēšanas un avotu norādes manieres, kas droši
vien izriet no J. Kursītes projektos iesaistīto
tulkotāju vācu valodas zināšanām, izpratnes
par avotu lomu un to pieraksta tradīcijām.
J. Kursītes vārdenē parādās ME+EH šķirkļu
pārņemšanas četri veidi.
Pirmais veids.
ME I, 190. lpp.
atsišķis, atsišņa, wer seinem Aussehen
und seinem Charakter nach einem andern
ähnlich ist (atsit), das Ebenbild. māte
un meita atsišņas; dēls un tēvs atsišķi
Naud.
JKNV, 20. lpp.
Atsišķis, atsišņa — tēvā, mātē vai
kādā citā (pēc izskata vai uzvedības)
atsities cilvēks; arī tāds, kas mēģina
citu atdarināt rīcībā u. tml. — “Māte
un meita atsišņas, dēls un tēvs atsišķi.”
(Mīlenbahs, I, 190)
JKNV brīvi tulkots ME dotais nozīmes
skaidrojums, ilustrācijai pievienots arī teikums no ME, diemžēl bez novada norādes
(Naudīte).
Otrais veids.
ME I, 695. lpp.
ģeida, ein ausgelassenes, mutwilliges
Mädchen [ģeĩda Salis], Burtn.; eine
Närrin LD n. U.; eine Hexe [?]:
aiz tevis ķēmuosies vilkači, ģeidas un
raganas Kaln. Kaz. Dalbs. 66. tieva,
gaŗa sieviete kâ ģeida [Bedeutung?]
Rump.
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JKNV, 115. lpp.
Ģeida — 1) izlaidīga, kāra meiča;
2) pārgalvīga būtne; 3) raganai līdzīga
būtne — “Aiz tevis ķēmosies vilkači,
ģeidas un raganas.” (Mīlenbahs, I,
695); 4) “tieva gara sieviete kā ģeida.”
(Mīlenbahs, I, 695
Pārņemot ME šķirkli un tulkojot tā vācu
tekstu, ir sagrozīts vārda pirmās nozīmes
skaidrojums, “izlaista, pārgalvīga meitene”
ir pārvērsta par “izlaidīgu, kāru (uz ko? —
S.K.) meiču”. Šajā šķirklī ir atmestas ne vien
novadu (Lielsalaca, Burtnieki), bet arī avotu
norādes, resp., tas, ka ar nozīmi “auša” vārds
rodams K. K. Ulmana 1872. gada vārdnīcā,
kur tas, savukārt, ņemts no Liborija Depkina
vārdnīcas (1703–1704), bet ar nozīmi “ragana (?)” tas lietots Kārļa Kalniņa lugas “Kazaks
Dalbs” (1895) 66. lpp. Atmesta arī teicēja
norāde (A. Rumpēteris no Vidrižiem) vārda
lietojumam ar nenoskaidrotu nozīmi. Toties
ME kā avots, no kura virspusēji pasmelts,
veidojot JKNV, norādīts abiem piemēru teikumiem. Diemžēl ME šķirkļa paviršā lasījuma
dēļ tā pārcēlums JKNV ir zaudējis krietnu
daļu vērtīgas informācijas par vārdu.
Bez tam arī EH ir šķirklis vārdam “ģeida”
ar nozīmi ‘nevaldāma aita’, šāds lietojums
Ķieģeļos fiksēts žurnāla “Latvijas Saule” 616.
lpp.
EH I, 426. lpp.
ģeida: ein unbändiges Schaf; „liela
gājēja” Kegeln n. Latv. Saule, S.616.
Trešais veids.
ME I, 268. lpp.
bauska, 1) [baũska Salisb.] eine
schlechte Wiese: nav vis mūsu bauskas,
kur jāņem ar zuobiem, ja grib sadabūt
kādu zālīti MWM.; X, 585. [In Lemsal
nenne man baũska verkommenes,
verdorrtes Gras]; (cf. pauska);

2) ein baufälliges, schlechtes Häuschen
[vgl. Bauka] N.-Schwnb., Golg.; 3)
bauskas Schwanbg., unausgedroschene,
in den Hülsen unter der Spreu gebliebene
Kleesamen; 4) baũska [Jürgensburg],
bàuska Marzen], Stomersee, ein
geschwätziger Mensch: bauskā
(„schwatzt”) vien kā bauska.
[baũska 4 jedenfalls zu bauzt “Unsinn
schwatzen”. bauska 1 u. 2 zu ahd. bōsi „
wertlos, gering” und bauskas 3 zu norw.
bos „Abfall, Spreu” (bei Fick Wrtb. III 4,
276)?]
JKNV, 400. lpp.
Bauska –1) pļava ar sausu, neauglīgu
zemi. — “Nav vis mūsu bauskas,
kur jāņem ar zobiem, ja grib sadabūt
kādu zālīti.”(Mīlenbahs, I, 268); 2)
mazvērtīga zāle, siens. — “Kas tur nu ir!
Tāds bousk, tāds vikūl, maz zālīt, soule
izdedzs.”(Ādamsons, Kagaine, I, 78);
3) sakritusi, veca mājele; sk. arī Bauka;
4) pļāpīgs cilvēks. — “Bauskā vien kā
bauska.” (Mīlenbahs, I, 268)
Vārda “bauska” šķirklis, pārceļot no ME uz
JKNV, ir zaudējis vēl vairāk informācijas par
vārdu nekā iepriekš aplūkotajā otrajā veidā.
Kaut arī JKNV tāpat kā ME vārdam norādītas
četras nozīmes, vārdenē ir pazaudēta nozīme,
kas pēc ME ziņām pazīstama Gulbenē — “neizkultas pelavās palikušas āboliņa sēklas”,
toties J. Endzelīna kvadrātiekavās dotā piebilde par vārda lietojumu Limbažos ar nozīmi “izkaltusi zāle” ir kvalificēta par atsevišķu,
2. nozīmi un, izmantojot ME novada norādi,
tai sameklēts un pievienots teikums no Vainižu izloksnes vārdnīcas33. Diemžēl ME 2.
nozīmes skaidrojuma tulkojums nav pareizs
(“baufälliges Häuschen” ir pussakritusi, brūkoša, nevis jau sakritusi, sabrukusi mājele).
Žēl, ka atmestas visas novadu norādes: Mazsalaca, Limbaži, Jaungulbene, Galgauska,
Gulbene, Zaube, Mārciena, Stāmeriena, kā
arī 1. nozīmi ilustrējošā teikuma avots (“Mājas Viesa Mēnešraksts”). ME šķirkli noslēdz
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J. Endzelīna rūpīgais un zinātniski precīzais
atsevišķām nozīmēm dotais vārda etimoloģijas skaidrojums, kas JKNV šķirklī ar sajaukto
vārda nozīmju sistēmu ir grūti iekļaujams, ir
licies pārāk sarežģīts, laikam tāpēc atmests.
Ceturtais veids.
ME I, 549. lpp.
dzildinât, tr., 1) aufhalten, die Zeit
hinziehen Karls.; 2) cūkas tiek tâ
dzildinātas, die Mastschweine werden
aus Mangel an Futter nur eben
hingehalten Salisb. n. U.
ME IV, 886. lpp., kļūdu labojuma 2.
sleja
jāizmet dzildināt 2 un tai vietā jāliek
patstāvīgs šķirklis: dzildzinât, hinhalten:
die Mastschweine werden aus Mangel an
Futter nur eben hingehalten Salisb. n. U.
U (Ulmann), 58. lpp.34
dzildzināt, -āju: tās cūkas tiek tā
dzildzinātas, die Mastschweine
werden aus Mangel an Futter nur eben
hingehalten, Salisb.
JKNV, 88. lpp.
Dzildināt, dzildēt —
1) turpināt, sekmēt, audzēt, turēt, augt,
audzināt. — “Labdarības biedrības dāmas
nodomājušas dzildināt senās ievešas.”
(Zariņš, 150); 2) aizkavēt, turēt ciet. “Tās
cūkas tiek tā dzildinātas.” (Ulmanis, 58)
JKNV šķirklis vārdam “dzildināt” līdzīgi
kā lielākajai daļai vārdu nav patstāvīgi izstrādāts, bet ir nekritiski aizgūts no ME, nepievēršot uzmanību tam, ka raksturotās nozīmes
ir pretējas, un neieskatoties ne ME I sējuma
kļūdu labojumā, ne pamatsējumu kopējā kļūdu labojumā.35 ME radītāji, pārrakstot vārdu
no K. K. Ulmana vārdnīcas (saīsināti — U),
bija izlaiduši otrajā zilbē burtu “z” un tādējādi
apvienojuši vienā šķirklī divus vārdus. Taču
viņi šo kļūdu pamanīja un laboja IV sējumā.
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Diemžēl JKNV sastādītāja izliekas, it kā būtu
lietojusi K.K. Ulmana vārdnīcu, bet atkārto
ME kļūdu un vēl sameklē otram vārdam lietojuma piemēru.
Nobeidzot iepazīšanos ar ME+EH izmantošanas praksi, jāatzīst, ka ME+EH izmantotājiem tomēr ir labi jāprot vācu valoda
un arī jāpainteresējas par jomu, uz kuru vārds
attiecas. Joprojām ME+EH ir gan nepārspēts
piemineklis latviešu valodai, no kura ik pa
laikam lietpratīgi jānotrauc putekļi, gan arī
avots, no kura var smelt un smelt.
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THOSE WHO CREATED, DISTRIBUTED AND APPLIED THE DICTIONARY
OF K. MĪLENBAHS, J. ENDZELĪNS AND E. HAUZENBERGA-ŠTURMA
Sarma Kļaviņa

Summary
Key words: history of Latvian linguistics, Latvian language dictionary (1923–1946),
Kārlis Mīlenbahs, Jānis Endzelīns, Edīte Hauzenberga-Šturma
The year 2013 marks ninety years since users were acquainted with the most complete
Latvian language dictionary, known in Latvia and abroad as the dictionary of K. Mīlenbahs and
J. Endzelīns (ME). In 1923, the first four booklets of ME were published, but at the end of
1932 — the last, 45th booklet. These booklets are consolidated in four volumes. Already
as of 1933 J. Endzelīns and E. Hauzenberga-Šturma started to produce supplements
and amendments to them. From 1934 till 1946, those are published in 19 booklets and
consolidated in two supplementary volumes (EH).
The dictionary (ME+EH) with its six volumes, 125 413 entries (according to the data of
ME+EH electronic version) and 5480 pages still mark the summit of Latvian lexicography. In
2009, it was included in the list of Latvian Cultural Canon as one of the most significant works
in literature.
Those who created. This article defines more precisely the information about those, who created ME+EH. It is based on the documents found in the Latvian State History Archive, parts
of the manuscript of the dictionary in the Latvian National Library and at the Museum of Literature and Music, as well as materials from the personal archive of E. Hauzenberga-Šturma
in the Academic Library of the University of Latvia.
The creators of the dictionary were K. Mīlenbahs, J. Endzelīns and E. Hauzenberga-Šturma.
The contract that was signed by the sons of K. Mīlenbahs in 1921 with the Ministry of Education, on selling the materials of the dictionary their father had started (15 000 manuscript
pages), stated that upon publishing the dictionary will bear the name of K. Mīlenbahs and he
will be entitled as its first and main compiler.
The creators of the dictionary were assisted by a broad number of other helpers. First of all, the
participants of the sessions of the Linguistics Division of the Rīga Latvian Society (RLS). From
1910 until the First World War, under the leadership of K. Mīlenbahs they participated in the
collection of words and discussion of their meanings and pronunciation. Later on from October
1922 until the completion of the four main volumes in November 1932, under the leadership
of J. Endzelīns, 208 persons in 309 sessions devoted 618 hours in total for this endeavour.
From 1933 till 1940, the members of the RLS Linguistics Division discussed also the supplements and amendments to the main volumes.
Secondly, the materials for the dictionary were received by J. Endzelīns via mail from people of
different districts of Latvia, who responded to his invitations posted in newspapers.
Those who distributed. The article contains information on two kinds of ME+EH distribution.
1. When in autumn 1944 thousands of Latvians became refugees and went in exile, some took
with them also the ME+EH. From 1953 to 1956, the Chicago Baltic Philology Group, upon
the initiative of its head A. Kalniņš, published the ME+EH in facsimile. Latvians in exile all
over the globe could subscribe for that.
104

K. MĪLENBAHA, J. ENDZELĪNA UN E. HAUZENBERGAS-ŠTURMAS VĀRDNĪCAS RADĪTĀJI, PAVAIROTĀJI
UN IZMANTOTĀJI

2. From 1994 till 2004, a group of researchers of the Artificial Intelligence Laboratory of the
Mathematics and Informatics Institute of the University of Latvia, under the leadership of Dr.
phys. A. Spektors, developed an electronic version of the dictionary and published it online at
www.ailab.lv/MEV. Now ME+EH is being used by several hundreds of registered users. The
laboratory also carried out the translation of the ME+EH German text into Latvian.
Those who applied. The article gives an insight into how ME+EH was applied in the Nonacademic Latvian language dictionary or regional vārdene by J. Kursīte (2007). From its
2858 entries, 2548 or 89.2 % are derived from the ME+EH, but 310 words (10.8 %) are not
included in the ME+EH. A fourth of them are regularly derived nomina actionis and nomina
agentis the inclusion of which in the dictionary J. Endzelīns considered, a useless waste of
time and the available space.
The dictionary of J. Kursīte is in a way a synopsis of the ME+EH, translated into Latvian, with
supplements added by the compiler.
ME+EH is not only a great monument of Latvian language, which deserves to be freed from
dust once in a while, but also a very rich and deep source, from which one can draw and still
not drain it.
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SENĀKĀ ZINĀMĀ RĪGAI UN LIVONIJAI
ADRESĒTĀ INKUNĀBULA (1487) UN
BROCES NORAKSTI
Aija Taimiņa
Atslēgas vārdi: Rīgas vēsture, Volterras bīskaps Frančesko Soderini (Francesco di Tomaso
Soderini, 1453–1524), interdikts, inkunābula, Johans Kristofs Broce (Brotze, 1746–1823)
Rīgas rātes sekretārs Hermanis Helevēgs (Helewegh, 1454–1489), pirmās Rīgas pilsētas hronikas jeb t.s. Arhibīskapijas
Sarkanās grāmatas (Rothes buch inter Ar
chiepiscopalia) autors, pāris īsos teikumos
pieminēja kādu 1488. g. risinājušos notikumu, kas saistāms ar Livonijas ordeņa un Rīgas pilsētas konfliktu: “[1487. g.] uz Romu
tika aizsūtīts Rēveles bīskaps Simons fon
der Borhs, lai tas sagādā draudu bullas pret
pilsētu. (..) Pēc tam viņš saņēma bullu sub
poena Bani, ka pilsētai ordenim atkal viss ir
jāatvēl un jāuzceļ, ko tā iepriekšējā karā iekarojusi, ieņēmusi vai sagrāvusi, to jāuzsāk
15 dienas pēc procesu [t.i., bullu] publicēšanas [t.i., izsludināšanas], arī jāatbrīvo visi
sagūstītie (..). Bīskaps Simons ar šādām bullām atgriezās zemē un 1488. g. sākumā lika
savus procesus (procession) pienaglot pie Sv.
Ģertrūdes baznīcas durvīm.”1 Aculiecinieks
Helevēgs rūgti izsaucās: “Viegli ir iedomāties, cik satriekta bija labā pilsēta, kad to
šādi pazemoja; viņi bija cerējuši uz mūžīgo
mieru, bet tos ātri nogremdēja un pātagoja
baznīcas lāsts.”2 Rīgas un Livonijas vēsturē
Helevēga fiksētā situācija nešķita tik nozīmīga, lai par to saglabātos vēl kādi pieminējumi historiogrāfijā, notikušais ir tikai viena no
daudzskaitlīgajām Rīgas pilsētas, Livonijas
ordeņa un Rīgas arhibīskapijas gadu desmitiem ilgušā konflikta izpausmēm3. Helevēga
skatījumā nozīme bija tikai tam, ka domstarpību risināšanā Livonijas ordenis bija vērsies
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ar sūdzību pie pāvesta, kas atbalstīja ordeņa
pretenzijas pret Rīgas pilsētu, un nosūtīja uz
Rīgu savu reglamentējošo rīkojumu — bullu
ar Livonijas ordeņa interešu pārstāvja un ordeņa mestra Bernta fon der Borha brāļa Simona fon der Borha (Simon von der Borch,
Tallinas bīskaps, 1477–1492) palīdzību. Rīgas rāte bīskapu Borhu pilsētā neielaida, un
tāpēc tam nācās bullu piestiprināt pie ārpus
pilsētas mūriem uzceltās Sv. Ģertrūdes baznīcas durvīm4. Rīgas rāte jau 1456. g. uzdeva
pilsētas sekretāram Helevēgam rakstīt sava
laika notikumu hroniku ar nolūku pierādīt, ka
Rīga ir nelikumīgi cietusi no Livonijas ordeņa
politiskajām un teritoriālajām pretenzijām, un
arī nupat pieminētais 1488. g. notikums kā
viena epizode iekļaujas šajā saspringtu gadu
desmitiem ilgušu notikumu sablīvējumā. Tomēr avotpētnieka, vēsturnieka un pedagoga
Johana Kristofa Broces (Brotze, 1746–1823)
darbības izpēte ļauj secināt, ka Helevēga fiksējums ir ieguvis īpašu nozīmi Latvijas grāmatniecības vēstures kontekstā. Helevēga
hronika dokumentē unikāla, bibliogrāfijai un
grāmatniecības vēsturei ilgstoši nezināma iespieddarba klātbūtni Rīgā grāmatiespiešanas
vissenākajā, t.i., inkunābulu periodā.
Pētot Broces rokrakstus Latvijas Valsts
Vēstures arhīvā (turpmāk — LVVA), Vidzemes bruņniecības arhīvam piederošā Kēnigsbergas dokumentu norakstu apkopojuma Corpus historico-diplomaticum veteris
Livoniae 7. sējumā tika fiksēts Volterras
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bīskapa Franča (Franz von Volterra) Romā,
1487. g. 27. augustā apstiprināta vēstījuma
noraksts, oriģināla teksts aizņem 15 Royal
folio formāta (50x30 cm) lapas, bet klāt
pievienotie Broces komentāri — vēl piecas
lapas5. Oriģinālteksta noraksts izgatavots Kēnigsbergā, dokuments atradies Kēnigsbergas
Slepenajā ordeņa arhīvā, konvolūtā “Rigi
sche Kirche”. Noraksta atbilstību oriģinālam
apstiprinājis arhivārs Karls Fābers (Faber)
1810. g. 14. janvārī, Kēnigsbergā6. Apjomīgajam Kēnigsbergas norakstam in faxi
mile pārrakstīta tikai pirmā rinda, pārējais
teksts latīņu valodā norakstīts latīņu kursīva
burtiem. Pēc Kēnigsbergas noraksta Broce
pagatavoja otru Volterras bīskapa rīkojuma
norakstu, ko iekļāva paša pagatavoto Rīgas
vēsturei svarīgo dokumentu tekstu apkopojuma Diplomata Rigensia 4. sējumā7. Minētā
dokumenta noraksts atrodams arī Igaunijas vēstures arhīvā (turpmāk — EAA) Tartu,
starp Igaunijas bruņniecībai piesūtītajiem Kēnigsbergas Slepenā ordeņa arhīva (Geheimes
Ordens-Archiv)8 15. gs. beigu dokumentu
norakstiem9, oriģināltekstu tāpat papildina
apjomīgs Broces rakstīts komentārs.
Broce, gatavojot dokumenta anotāciju
pie teksta noraksta Diplomata Rigensia 4.
sējumā, uzsvēra: “Šis dokuments ir svarīgs
un līdz šim nezināms, tā īpašais iespiestais
eksemplārs atrodas Kēnigsbergas Slepenajā
ordeņa arhīvā (..). Tas sastāv no trim lapām,
kas apdrukātas no vienas puses un salīmētas kopā. Burtu veids, kā to rāda pirmā rinda un raksta paraugs [tālāk tekstā — A.T.],
attiecas uz minēto laiku, un tāpēc šis eksemplārs ir tipogrāfisks retums.”10 Turpinājumā seko latīņu teksta atstāstījums vācu
valodā ar tulkotiem izvilkumiem un izvērsts
Broces komentārs, kas radniecīgs atbilstošajam Broces pavadtekstam Corpus historicodiplomaticum veteris Livoniae 7. sējumā.
Pārskatot vairākas Livonijas vēstures avotu
edīcijas un bibliogrāfijas, un pirmām kārtām Vinkelmaņa sastādīto Livonijas vēstures
bibliogrāfiju Bibliotheca Livoniae historica

(1878)11, nācās atzīt, ka Broces tulkojums
un komentārs dokumentējis Latvijas historiogrāfijai un grāmatniecībai nezināma agrīna
iespieddarba esamību: proti, 1487. g. 27.
augustā apstiprinātā rīkojuma teksts drīzumā ticis pavairots tipogrāfiski; tātad minētais
iespieddarbs ir inkunābula — 15. gs. otrā
pusē tapis iespieddarbs, kas adresēts tieši
Rīgai. Parasti viduslaiku un vēlo viduslaiku
praksē bīskapa vai pāvesta rīkojumi tika fiksēti dokumenta formā: kancelejas rakstvedis
tos rakstīja uz pergamenta, un dokumenta
pareizību apstiprināja tā izdevēja zīmoga nospiedums vaskā. Tomēr 15. gs. 80. gados,
arī nedaudz vēlāk (16. gs. pirmajā ceturksnī)
vairāki pāvesta un viņa pārstāvju — bīskapu rīkojumi tika nodrukāti. Diemžēl Latvijas
grāmatniecības vēstures kontekstā uzmanība nav veltīta vairākiem agrīniem uz Livoniju attiecināmiem un Livonijai adresētiem iespieddarbiem, proti, 1488., 1503. –1506.,
1507.–1510., 1514.–1515. g. izsludināto
Turcijas un Livonijas grēku atlaižu tekstiem
un instrukcijām (Summarium), kas iespiesti
1488.–1515. g.12. Bija labi zināms, ka it
kā pirmo Rīgai un Rīgas bīskapijai domāto
liela apjoma iespieddarbu — Rīgas breviāriju13 izdeva ārzemēs, to iespieda Nīderlandes tipogrāfs Vilhems Korvers (Corverius
Wilhelmus, Korverius Guilhelmus, Korver)
1513. g., kurš bija licis nodrukāt grāmatu
priekš savas Amsterdamas izdevniecības citur, visticamāk Parīzē. Breviārijam 1524. g.
sekoja virkne Reformācijas laika Vitenbergas
un Magdeburgas izdevumu14 un Mihaēla
Lotera spiestuvē 1537. g. nodrukātās Rīgas
un Livonijas Bruņinieku tiesības (Dat riges
che Recht, 1537). Pateicoties Kēnigsbergā
atrastā 1478. g. iespieddarba norakstam,
tagad bija iespējams Latvijas grāmatniecības vēstures sākumrobežu pārcelt par 36
gadiem senākā laikā. Diemžēl Latvijas krātuvēs glabājamo inkunābulu repertuārā Vol
terras bīskapa rīkojums nebija atrodams;
nepārprotami, ka Helevēga hronikā pieminētais eksemplārs, ko 1488. g. sākumā Si107
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mons fon der Borhs pienagloja pie Sv. Ģertrūdes baznīcas durvīm, bija gājis zudībā.
Toties vēlāk, 20. gs. 80. gados Berlīnes
Valsts bibliotēkas izdotā inkunābulu kopkataloga Gesamtkatalog der Wiegendrucke (turpmāk GW) sastādītāji un korespondenti apzināja grāmatniecības vēstures pieminekļus visās
iespējamās Eiropas krātuvēs. Inkunābulu kopkatalogā15 fiksēja arī Rīgai domāto 1487. g.
iespieddarbu. Kopkatalogs sniedz precīzas un
izvērstas ziņas kā par teksta autoru, tā par
zināmajiem iespieddarba eksemplāriem. Romas pāvesta Inocenta VIII (Innocentius VIII,
pāvests 1432–1492) uzdevumā Rīgai adresēto tekstu sastādījis pāvesta pilnvarnieks
un kūrijas apustuliskais sekretārs, Volterras
bīskaps Frančesko Soderini (Francesco di
Tommaso Soderini, 1453–1524, Volterras
bīskaps 1478–1509) — viena no Itālijas ietekmīgajām personām Renesanses beigu periodā. Kopkatalogā atrodamajā iespieddarba
anotācijā minēts, ka bīskapa vēstījums satur
pāvesta norādījumus un spriedumu Rīgas
pilsētas un Vācu ordeņa strīdus lietā, un
vispirms jau 1486. g. 28. jūlijā parakstītu
Inocenta VIII bullu ar interdikta — baznīcas
soda procedūras aprakstu. Teksts apstiprināts Romā 1487. g. 27. jūlijā un nodrukāts
tai pašā gadā. Līdz ar Volterras bīskapa vēstījuma izsludināšanu agrāk izdotā pāvesta
bulla stājās spēkā. GW uzrādīti trīs minētā
teksta izdevumi — divi nodrukāti Ķelnē,
Ulriha Cella (Ulrich Zell) tipogrāfijā (GW
10291, 10292), viens — Lībekā, Mateja
Brandisa (Matthaeus Brandis) tipogrāfijā
(GW 10293). Kopkatalogā norādītas piecu
zināmo eksemplāru atrašanās vietas — Getingenē, Stokholmā (2), Braunšveigā, Kampenā.
Ticis fiksēts arī Lībekā pie Brandisa iespiestais
eksemplārs no Kēnigsbergas Slepenā ordeņa
arhīva (GW 10293). Zviedrijas Nacionālās
bibliotēkas inkunābulu katalogā Īsaks Kolijns
(Collijn, 1875–1949) Ķelnē pie Cella drukāto
iespieddarbu ierakstījis16 1914. g., uzrādot
lapas izmērus (665 x 337 mm, Collijn 97,
Nr. 427). Volterras bīskapa rakstu Stokhol108

mā bija atradis un novērtējis bibliotekārs,
arhivārs Johans Aksels Almkvists (Almquist,
Johan Axel, 1870–1950), 1899. g. aprakstot šo tekstu kā agrāk nezināmu Zviedrijas
vēstures avotu, kas tolaik glabājies Zviedrijas
Valsts arhīvā17. Atkāpei. GW fiksēts vēl kādi
analogi, agrīni Baltijas grāmatniecības vēstures kopsakarā ievērības cienīgi iespiedarbi,
proti, divreiz, 1489. g. 23. decembrī un ap
1490. g., tika izdots San Marko kardināla
Marko Barbo (Barbo, Barbus, 1420–1491)
izsludināts vēstījums. Venēcijas kardināls
Barbo bija sastādījis pret Tallinu un citiem
Livonijas ordeņa mestra Johana Fridaha fon
Loringhofena (Johann Freytag von Loring
hoven, Johann Fridach van Loringhoffe, ap
1430–1494) piekritējiem vērstu rakstu monētu kalšanas lietā18, kura teksts (saskaņā
ar GW ziņām) ir analogs Brandisa 1487. g.
iespiestajam Volterras kardināla rakstam
pret Rīgu.
Brocem un Vidzemes un Igaunijas bruņniecībām bija svarīgāka Volterras bīskapa
sastādītā teksta historiogrāfiskā, nevis bibliogrāfiskā unikalitāte, tomēr tieši Brocem Latvijā pieder minētās inkunābulas pirmatklājēja
tiesības. Broce pirmais norādījis arī uz Hermaņa Helevēga hronikā aprakstīto notikumu
un saistījis to ar Volterras bīskapa sastādīto
tekstu jeb draudu bullu19.
Broces komentārs 1487. g. 27. jūlijā
Romā apstiprinātajam dokumentam apliecina, cik pamatīgi un izvērsti viņš pētīja
15. gs. Livonijas vēstures juridiskos, politiskos un ētiskos aspektus. Vienlaikus jāatzīst,
ka komentārā atrodamas dažas neprecizitātes
atsevišķu dokumentu datējumā. Mūsdienās
zināmais uzmanīgi jāsalīdzina ar komentārā
fiksētajām Broces laika atziņām par vēstures
avotiem; tas vispirms attiecas uz hronikas
Rothes Buch inter Archiepiscopialia autorību. Broces laikā par Rīgas pilsētas hronikas
autoru uzskatīja birģermeistaru Melhioru Fuksu (Fuchs, †1678), tomēr 19. gs. pētījumu
rezultātā hronikas autorību saistīja ar rātes
sekretāra Hermaņa Helevēga vārdu.
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Pāvesta Inocenta VIII un Volterras bīskapa
draudu bulla pavēsta par interdiktu — bargāko baznīcas sodu, kas būtu piemērojams
Rīgas pilsētas konfliktā ar Livonijas ordeni un
nepakļaušanās gadījumā var tikt uzlikts Rīgai.
Dokuments un tā tapšanas apstākļi saistāmi
ar vairākām skarbām Rīgas vēstures 15. gs.
epizodēm, kas rāda seno politisko un cilvēcisko kaislību vērienu. Un tieši baznīcas sods interdikta formā vairākas reizes ir bijis nežēlīgs
ierocis ietekmīgāko baznīcas aprindu rokās.
Interdikts (latīņu val. interdictum aizliegums)
ir Romas katoļu baznīcas augstākās amatpersonas — pāvesta vai bīskapa — uzlikts
bargs sods–aizliegums veikt svētdarbības. Interdiktu bieži lietoja, lai cīnītos ar laicīgo varu
(piem., pilsētām vai valstīm) vai atsevišķām
personām. Saskaņā ar kanoniskajām tiesībām, interdiktu varēja uzlikt uz noteiktu laiku
un dažādi variēt. Interdiktu kā soda un iebaidīšanas līdzekli īpaši bieži piemēroja 14. gs.
Ar ko draudēja Rīgai 1487. g. 27. jūlijā
apstiprinātais pāvesta rīkojums? Volterras
bīskapa izplatītais interdikta apraksts ir vienlaikus visai lietišķs un emocionāli iedarbīgs
vēstījums. Dokuments aprakstīja iespaidīgi
drūmu baznīcas rituālu un pieprasīja tūlītēju
paklausību un dziļu grēku nožēlu. Rīkojumā
vienlaikus tika aplūkotas gluži laicīgas parādības — īpašuma tiesības, privilēģijas, būvlietas, finanšu jautājumi.
Volterras bīskapa sastādītajā tekstā aprakstīta situācija un konflikts, izklāstīts pāvesta
viedoklis un pausts viņa lēmums un prasības
pret Rīgas pilsētu. Lielāko teksta daļu aizņēma izklāsts par interdikta veidiem un uzlikšanas gaitu. Broces tulkojums un atstāstījums
sīki iepazīstina ar dokumenta saturu20. Proti,
pāvests Inocents VIII pauž, ka viņa bulla balstīta uz spriedumu, kas 1486. g. sagatavots
sakarā ar Livonijas ordeņa sūdzību pret Rīgas pilsētu. Livonijas ordenim, cik vien ilgi to
var atcerēties, likumīgi piederējusi Rīgas pils
un Daugavgrīva līdz ar citiem īpašumiem un
muižām ap to. Bet kopiena [t.i., Rīgas pilsoņi] ir nodarījusi lielu postu, starp Livonijas

ordeni un Rīgas pilsoņiem un rāti, kā arī dažiem līdzvainīgajiem un musinātājiem izcēlies
strīds. Rīdzinieki ordeņa pilis un īpašumus ar
zobenu un uguni ir izpostījuši, iemītniekus izputinājuši, Rīgas un Daugavgrīvas pilis līdz
zemei nolīdzinājuši, un kas vēl ļaunāk, divdesmit trīs ordeņa brāļus saņēmuši gūstā un
tik ilgi turējuši, līdz tie samaksājuši lielu naudu. Kad ordeņa mestrs par to runāja ar rāti
un prasīja atdot īpašumus un naudu, un atgādināja par pienākumiem un zvēresta turēšanu, tad birģermeistars, rāte un pilsoņi neko
negribēja atdot. Pāvests atzīst, ka ordenis ir
bijis tik drosmīgs un sargājis kristietību un atvairījis ienaidnieka uzbrukumus, asinis izlējis,
pilsētas un tautas pievērsis kristietībai. Tādēļ
pāvests piedraud Rīgas rātei u.c. līdzvainīgajiem un prasa pakļaušanos, un pieprasa atdot
mestram atņemto: pilis, zemi, muižas, atlīdzinot zaudējumus 15 dienu laikā. Ja šo noteikumu neievēro, tad nepaklausīgajiem pāvests
sola uzlikt interdiktu un naudassodu —
15 mārciņas zelta.
Turpinājumā aprakstīta procedūra, ko
baznīca uzsāks nepakļaušanās gadījumā. Pāvests šā rīkojuma izpildi uzdod visiem Rīgas
bīskapijas, Ermlandes, Sāmlandes, Tartu, Sāremā, Kurzemes, Tallinas abatiem, prioriem,
prāvestiem, arī publiskajiem notāriem un
rakstvežiem tiesās jeb subdelegātiem. Viņš
uzdod izsludināt vēsti tad, kad ordeņa mestrs
vai komturs, vai brāļi to prasīs, trīskārtīgi, pirmo, otro un trešo reizi, un tad lēmumu izpildīt
trīs dienu laikā. Ja pēc pirmās izsludināšanas (denunctio) birģermeistars, rāte, pilsoņi
neklausīs, un vēl pēc desmit dienām viss ir,
kā bijis, tad sodam piemērojama otrā pakāpe — aggravitation. Dokumenta izklāstā aprakstītā procedūra un baznīcas rituāli varēja
radīt patiesas šausmas un bailes vēlo viduslaiku cilvēkos, kuru apziņā nesaraujami bija
savijusies reliģiozitāte un emocionāla, tēlaina pasaules uztvere; dziļa ticība kristīgajām
vērtībām un pakļaušanās katoliskās baznīcas garīgajai un laicīgajai autoritātei. Dokuments norāda, ka baznīcās atkārtoti jānolasa
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paziņojums par soda uzlikšanu. Lasīšanas
laikā zvana zvani, altāra sveces tiek aizdedzinātas, bet tad nomestas zemē, krucifiksus
apgriež otrādi un apsedz, izlej zemē kristāmtrauka svētīto ūdeni (lai sātanam rādītu,
kādi grēcinieki (noziedznieki, vainīgie) nonākuši viņa valgos), un tajā brīdī priesteris sauc
Kristu, aicinādams, lai tas vainīgos ved atpakaļ baznīcas klēpī — pie katoliskās ticības;
reizē lūgdams, lai grēkojušo sirdis nenocietinās. Tajā brīdī dzied responsoriju latīņu val.
Revelabunt coeli iniquitatem Judae (Debesis
atsedz Jūdas grēku pārkāpumu, un arī zeme
pastāvīgi saceļas pret viņu) un antifonu Me
dia vita in morte sumus (Dzīves vidū esam
nāves skauti) — vienu no garākajiem liturģiskajiem dziedājumiem arī latīņu val., kas ilgst
sešas minūtes un parasti tiek dziedāts, mirušos izvadot. Pēc tam subdelegāti ar garīdzniekiem izved ekskomunicētos baznīcas durvju
priekšā un, lai tos iebaidītu un lai tie kļūtu
paklausīgi, to mājokļos met trīs akmeņus par
mūžīgas vajāšanas (..) un Dieva soda zīmi,
kas tad tos dzīvus ellē iedzītu. Ja vēl desmit
dienu laikā nekas nav mainījies un tie ir nelokāmi savā lepnībā, tad sodam piemēro trešo
pakāpi — reaggravitation. Subdelegāti aicina
visus abu dzimumu ticīgos (un kā pirmos —
sodīto paziņas un to kalpotājus), piedraudot
tiem pašiem ar līdzīgu sodu trīs dienu laikā,
pārtraukt ar sodītajiem visus sakarus, tos nesagaidīt, ar tiem nerunāt, tiem negatavot ēst,
nepasniegt ne ēdienu, ne dzērienu, ne ūdeni,
ne uguni vai kā citādi tiem nepalīdzēt. Subdelegātiem svētdienās un svētku dienās baznīcās publiski jāpaziņo ekskomunicēto vārdi.
Ja vēl nākamo desmit dienu laikā sodīto “faraoniskā lepnība” nav pārgājusi, un tie
aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu liecinieku
balsis, tad seko augstākā soda forma — interdikts — interdict, ar ko apliek visas pilsētas, pilis, namus, kur uzturas vai ienāk kaut
viens no ekskomunicētajiem. Sods ir spēkā
vēl trīs dienas pēc tam, kad minētā persona ir
devusies prom. Šādās vietās interdikta laikā
nedrīkst izdalīt nekādus sakramentus, izņe110

mot grēku piedošanu un kristību, un Svēto
Vakarēdienu, ko pasniedz gan tikai slimniekiem. Bez baznīcas ceremonijas slēdz laulību
un apbērē mirušos.
Nepārprotami — interdikta uzlikšana bija
juridiski, garīgi un emocionāli ļoti iespaidīgs
līdzeklis, kas varēja sagraut visus dzīves pamatus, tiesības, brīvības, labklājību un apdraudēja ne tikai godu, bet arī dzīvību. Pat
potenciālā baznīcas soda apraksts bija izveidots tā, lai rosinātu adresātos eksistenciālas
bailes un dziļu nožēlu, kas rezultētos kā paklausība un izvirzīto juridisko un situatīvo
prasību akceptēšana.
Rīgas vēsturē 15. gs. vairākkārt fiksētas
situācijas, kas novedušas pie interdikta uzlikšanas. Viena no spilgtākajām epizodēm
saistāma ar Rīgas birģermeistaru Johanu
Soltrumpu (Soltrump, Saltrump, birģermeistars 1464–1477), kura pretinieks gadu desmitus ilgušā cīņā par privilēģijām Rīgā bija
gan Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers,
gan Livonijas ordenis. Saglabājies notikumu
apraksts liecina, ka interdikta izsludināšanas procedūra Rīgā patiesi atbildusi baznīcas likumiem. Kad birģermeistars un Rīgas
rāte negribēja arhibīskapu atzīt par kungu un
senioru, arhibīskaps Silvestrs 1477. g. 29.
maijā uzlika pilsētai interdiktu un aizliedza
veikt pilsētā jebkuras reliģiskas darbības:
“Visās bīskapijas baznīcās, Rīgā Domā, Sv.
Pētera un Jēkaba, no visām kancelēm tika
izsaukti mestra kunga un tā novadu pārvaldnieku, Rīgas rātes un abu ģilžu vecāko vārdi,
tāpat [tika nosaukti] visi pilsoņi kopā; un tie
tika aplikti ar lāstu (Bann). Šī publiskā paziņošana notika, izdzēšot visas sveces un pie
skaļas zvanīšanas, kas vienkāršajā draudzē
radīja satricinājumu, turklāt dienu vēlāk visas
ceremonijas tika atceltas, netika turēta mesa
un nevienas baznīcas durvis nebija vaļā.”21
Birģermeistars Soltrumps 1477. g. jūnijā negaidīti nomira. Rīgas rātes sekretārs Hēlevegs
liecina, ka nekavējoties sekojusi arhibīskapa
atriebība un nedzirdēti radikāls jauns sods,
kam bija jāpanāk rīdzinieku pakļaušanās ar-
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hibīskapa autoritātei: “Pētera un Pāvila dienā
(..) Domā no kanceles ir ticis izsludināts arhibīskapa Silvestra Mandatum poenale (latīņu
val. — soda pavēle) visiem Rīgas iedzīvotājiem. Ar to viņš apliek ar lāstu visus Rīgas
iedzīvotājus, kas izvadījuši un palīdzējuši apglabāt Sv. Pētera baznīcā tajās dienās mirušo
nelaiķa Johanu Soltrumpa kungu. (..) Un, ja
tie sešu dienu laikā tā ķermeni neizraks un
neizvedīs laukā no baznīcas, un neapglabās
klajā laukā, tos apliks ar 10 000 veco mārku lielu sodu. Vienlaikus katram, kas nelaiķa
kungu ir uz kapu nesis, pavadījis, apzvanījis, dziedājis, vai tas jauns vai vecs, sieva vai
vīrs, sešu dienu laikā jādodas uz Koknesi [kur
tobrīd atrodas arhibīskaps — A.T.], tas jānožēlo, vai to apliks ar 1000 mārku sodu.”22
Rīdzinieki prasībām nepakļāvās, bet
pāvests pēc rīdzinieku — fogta un birģermeistara — sūdzības tikai 1477. g. beigās lika
atcelt arhibīskapa uzlikto eksekūcijas spriedumu. Ahibīskaps Stodevešers kā Rīgas un
Vācu ordeņa seniors līdzīgā veidā 1477. g.
vērsās arī pret ordeni un tāpat pasludināja interdiktu. Arhibīskapa darbībās saskatāma arī
labi aprēķināta vēlme radīt iespējami lielāku
emocionālo iespaidu, interdikta izsludināšanas un dokumenta nogādāšanas veidam piemīt pat teatralitāte. Interdikta publiskošanas
rituālā būtisks brīdis ir bargās vēsts nodošana sabiedrībai — visiem, kas redz un dzird,
un parastais šādu publikai domātu svarīgu
tekstu medijs bija kādas sabiedriskas ēkas
durvis. Proti, dokuments tika pienaglots vai
pielīmēts pie savdabīga ziņojumu dēļa — parasti pie baznīcas durvīm23. Broces noraksts
saglabājis kardinālu kolēģijai (Romā) adresētu Vācu ordeņa un Vidzemes muižniecības
sūdzību pret arhibīskapu (sastādīta Paides
pilī (Weissenstein), 1478), un tur pieminēta
1477. g. epizode, kad arhibīskaps licis savu
pret ordeni vērsto interdiktu “pienaglot pie
Rīgas pils vārtiem un vienu tā norakstu nolikt
pils baznīcā uz altāra”24.
Turpmākā notikumu hronoloģija rāda
strauju notikumu attīstību par labu Rīgas

pilsētas interesēm. Arhibīskapam Silvestram
Stodevešeram padevīgie garīdznieki, kas jo
projām atteicās laulāt, kristīt un izvadīt rīdziniekus, 1478. g. janvārī no Rīgas tika izraidīti, tad arī visās pilsētas baznīcās atsāka zvanīt
zvanus, noturēt mesas un dziedāt25. 1479. g.
februārī sākās karš starp arhibīskapu un Livonijas ordeni. Arhibīskaps Silvestrs tika saņemts gūstā un apcietināts savā pilī Koknesē,
kur 1479. g. jūlijā viņš nomira. Silvestrs tika
ar godu apglabāts Rīgas Doma baznīcas korī
no augstā altāra pa labi. Arī viņa pretinieks
birģermeistars Johans Soltrumps, kā pienācās, joprojām atdusējās Sv. Pētera baznīcā.
Helevēgs bija sīki aprakstījis daudzos konfliktus desmitiem gadu garumā starp Rīgas
pilsētu, vācu ordeni un arhibīskapu, kuros
sprēgājis naids un dusmas, augstprātība un
viltība, atklāta agresija un diplomātija; šie
notikumi bija noveduši pie Latvijas grāmatniecības vēsturei svarīgās drukātās pāvesta
bullas izdošanas. Pēc “lielā ordeņa ienaidnieka”26 Silvestra Stodevešera nāves turpināja
veidoties dramatisma pilnas situācijas, un
atkārtoti kā soda mērs pret visām konfliktos
iesaistītajām pusēm tika izmantots interdikts.
Kad pēc Stodevešera nāves pāvests bija visu
varu pār Rīgu piešķīris jaunajam Rīgas arhibīskapam Stefanam Grūbem (Grube, arhibīskaps 1480–1483), arhibīskaps Grūbe
izsludināja (1482) visās Rīgas baznīcās interdiktu pret Livonijas ordeni. Drīzumā sekoja
arī pāvesta Inocenta VIII bulla, kas 1483. g.
par slikto izturēšanos pret nelaiķi arhibīskapu
Silvestru uzlika ordenim un tā mestram interdiktu. 1483. g. rudenī — Andreja dienā —
rīdzinieki aplenca ordeņa pili, un 1484. g.
konflikts pārgāja karadarbībā — sākās karš
starp Livonijas ordeni un rīdziniekiem. Kaujā
pie Sarkandaugavas rīdzinieki uzvarēja —
ieņēma ordenim piederošo Daugavgrīvas cietoksni un saņēma gūstā 23 augstdzimušus
ordeņa kungus. 1484. g. maijā Rīgas ordeņpils padevās, un drīzumā rīdzinieki uzsāka pils nojaukšanas darbus, noslēgumā „tie
parakās zem torņiem un mūriem, atbalstīja
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Gustava Ādolfa Rīgas pilsētas aplenkums. Nocietinājums aiz Sv. Ģertrūdes baznīcas.
1621. Heinriha Tūma (Thum) gravīras izgriezums no grām. De expugnatione civitatis
Rigensis Livoniae Metropolis. Riga: Mollin, 1622.
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Volterras bīskapa Frančesko Soderini raksts. Franciscus de Volterra. Instrumentum
inhibitionis [et Innocentius VIII. Bulla 28.7. 1487]. [Cöln: Ulrich Zell], 1478. 1 fol.
Zviedrijas Nacionālā bibliotēka (Stokholma), signatūra: Ink. 427. Lapas izm.: 665 x 337 mm.
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Volterras bīskapa Frančesko Soderini raksts. Apstiprināts Romā 1487. g. 27. jūlijā,
iespiests 1487. g. Lībekā, Mateja Brandisa (Matthaeus Brandis) tipogrāfijā. Broces
noraksts. LVVA, 8.f., 1. apr. 42c l., 39 a lp.
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Birģermeistara Johana Soltrumpa dēla, jurista un klēriķa Reinholda Soltrumpa
marginālijas un pasvītrojumi pie šķirkļiem par interdiktu un arhibīskapu juridiska satura
rokasgrāmatā: Nicolaus de Ausmo. Supplementum summae Pisanellae et Canones
poenitentiales fratris Astensis. Köln: Konrad Winters von Homborch, 1479. F. 230 b. LU
ABR, inkunābula nr. 147.

tos ar baļķiem, kurus tad aizdedzināja, tad
nu mūri beigās sabruka. Vienkāršie ļaudis
savāca ķieģelus un tos pārdeva pa simtam,
tā nu beigās palika tikai tuksnesīga postaža
(gantz wüster Hauffen)”27. Ordeņa revanša
plānus par karagājienu uz Rīgu no Cēsīm izjauca zviedru karaspēka un baznīcas pārstāvju ierašanās Rīgā ar kuģiem, ko Rīgai palīgā
sūtīja Zviedrijas reģents Stens Stūre (Sture,
1493 –1520)28. Livonijas ordenis sūtīja savu

delegātu — franciskāni Dionīsiju Fabri (Fabri)
uz Romu pie pāvesta, jo viņam bija jālūdz noņemt ordenim uzliktais interdikts un jāsaņem
absolūcijas ordenim29. Lai tam pretotos, arī
Rīgas rāte nekavējoties sūtīja trīs delegātus
uz Romu. 1485. g. 1. oktobrī tika noslēgts
miers starp Rīgu un Livonijas ordeni. Bet tad
iniciatīva pārgāja Livonijas ordeņa rokās un
spēku samērs izmainījās. Iznākumā Rīga saņēma Volterras bīskapa 1487. g. 27. jūlija
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rakstu ar pāvesta draudu bullu. Šo dokumentu 1488. g. pavasarī arī pienagloja pie Sv.
Ģertrūdes baznīcas durvīm, un tas bija izsaucis rīdziniekos jūtamu pretreakciju. Atkal
Rīgas rātes sūtņi devās uz Romu un panāca
interdikta atcelšanu. Konflikts starp Rīgu un
Vācu ordeni aprima tikai pēc 1491. g. miera
sarunām, un Rīga bija spiesta pieņemt visas
ordeņa izvirzītās prasības.
Pilsētai vai kādai atsevišķai personai tikai
interdikta formā uzliktais baznīcas sods varēja radīt nopietnas juridiskas, politiskas un
sadzīviskas problēmas un grūti risināmas ikdienas situācijas. Unikāls un daiļrunīgs sava
laika dokuments ir marginālijas Reinholda
Soltrumpa grāmatās. Birģermeistara Johana
Soltrumpa dēls Reinholds bija jurists, klēriķis, arī bibliofils30. Grāmatas no viņa krājuma
rāda, ka 15. gs. 70. gadu beigās Reinholds
Soltrumps bija intensīvi studējis jaunākos tiesību izdevumus. Viņa pasvītrojumi un piezīmes tiesību leksikonos31 liecina par lasītāja
nopietno darbu ar juridisko literatūru, kas aktualizējās sakarā ar situāciju pilsētā un paša
ģimenē. Soltrumps pasvītrojis arī vietas tekstā, kur runāts par interdiktu, arhibīskapu un
absolūciju, un domājams, ka tam par iemeslu
bija viņa tēva nāve un arhibīskapa Stodevešera uzliktais interdikts birģermeistara bēru
sakarā.
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, būtu vērts
gādāt par to, lai varētu izdot seno iespieddarbu faksimiliespiedumā, klāt pievienojot komentētu teksta tulkojumu un izvilkumus no
Broces komentāriem. Pateicība jāizsaka Dr.
Jānim Krēsliņam jun. un Zviedrijas Nacionālajai bibliotēkai, kas sarūpējuši 1487. g. 27.
jūlijā apstiprinātā Volterras bīskapa Frančesko Soderini raksta pret Rīgas pilsētu teksta
digitālo kopiju, tā unikālā dokumenta tekstu
nododot Latvijas pētnieku rīcībā. Iepriecina,
ka jaunatrastā dokumenta teksts drīzumā
tiks iekļauts arī Berlīnes Brīvās universitātes
vēsturnieku (prof. Matiāsa Tumzera (Thum
ser) vadībā) veidotajā Vidzemes, Igaunijas un
Kurzemes 15. gs. dokumentu edīcijā; proti,
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F.G. Bunges sagatavotā Liv-, Est- und Kur
ländisches Urkundenbuch turpinājumā —
14. sējuma papildinājumos, kas ietver
15. gs. (1480–1494) dokumentus.
Unikāls ir ne tikai teksts, pats izdevums
un tā rašanās konteksts, bet arī senajā pilsētas hronikā fiksētais veids, kā iespieddarbs
nonāca pie saviem adresātiem. Rīgas vēsturē
nav zināma cita pie baznīcas durvīm pienaglota inkunābula. Kēnigsbergā 1810. g. 14.
janvārī atrastais Volterras bīskapa vēstījums
Rīgai apliecina, ka Latvijas grāmatniecības
vēstures sākumrobeža ir meklējama 36 gadus agrāk, t.i., to var datēt ar 1487. gadu.

Avoti un piezīmes
1

2

3

Fragmente zur Geschichte Lieflands, be
sonders der Stadt Riga, aus einer noch
unbekannten Handschrift mit Anmerkun
gen begleitet von Wilhelm Christian Frie
be. Der nordischen Miscellaneen 26stes
Stück von August Wilhelm Hupel. Riga:
bey Johann Friedrich Hartknoch, 1791. S.
229–230; Saturā: Helewegh, Hermann.
Das rothe Buch inter Archiepiscopalia:
Chronik der Stadt Riga, bis Jahre 1489
[Fragmente]. S.1–240; Turpmāk Helewegh 1791; Das rothe Buch inter Arc
hiepiscopalia enthaltend dei Acta zwis
chen den Erzbischoffen, Herr-Meistern
und der Stadt Riga in Livland de Anno
1158–11489, ex Ms. sel. Bürger Meis
ters Melchior Fuchs. Grām.: Scriptores
rerum Livonicarum: Sammlung der wich
tigsten Chroniken und Geschichten von
Liv-, Ehst- und Kurland (..). Zweiter Band.
Riga und Leipzig: Eduard Frantzen’s Verlags Comptoir, 1853. S. 80. Saturā: Helewegh, Hermann. Das rothe Buch inter
Archiepiscopalia. S.729–804. Turpmāk
Helewegh 1853.
Helewegh 1791, 230–231; Helewegh
1853, 801.
Kröger G. Erzbischof Silvester Stodewe
scher und sein Kampf mit dem Orden um
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4

5

6

die Herrschaft über Riga. In: Mitteilungen
aus der livländischen Geschichte (..) 24.
Band. 3. Heft. Riga: N. Kymmel, 1930.
S.147–280, [2] S.
Par Sv. Ģertrūdes baznīcu Ārrīgā, Lielā
Smilšu ceļa tuvumā, pirms Smilšu vārtiem
(aptuveni tag. kino “Rīga” rajonā) sk. Broce
J. Kr. Zīmējumi un apraksti. 2. sēj.: Rīgas
priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga:
Zinātne, 1996. 74.–76. lpp. Aptuvenas
ziņas par baznīcu fiksētas ap 1413. g.
Broce norādījis, ka baznīca pirmo reizi pieminēta 1478. g. Broces zīmētā attēla edīcijas komentārā pieminēts 1477. g. interdikts; komentēts Broces pieminētais fakts,
ka pēc absolūcijas saņemšanas svētās
eļļas trauks (atvests no Rēveles 1478. g.)
novietots uz baznīcas altāra un tad svinīgi
ievests Rīgā, tāpat tas, ka 1488. g. draudu paziņojums pienaglots pie baznīcas
durvīm. Sv. Ģertrūdes baznīca esot nodedzināta 1599. gadā, tuvojoties Ivana Bargā karaspēkam; turpat, 75. lpp.; Berkholz
C. A. Beiträge zur Geschichte der Kirchen
und Prediger Riga’s. Riga: W. F. Häcker,
1867. S. 120–140, šeit S. 121–123.
LVVA, 214. f., 6. apr., 460. l., nr. 839
(rokraksts nav paginēts). Noraksta pareizība apstiprināta 1810. g. 24. janv.
Broce no 1809. g. beigām līdz 1817. g.
Vidzemes Bruņniecības uzdevumā piedalījās vērienīgi plānotā milzu darbā, vēl
nepieredzētā historiogrāfiski paleogrāfiskā
pasākumā; tā mērķis bija visu 13.–17.
gs. saglabājušos Livonijas vēsturisko dokumentu norakstu pagatavošana, tekstu
transkribēšana un avotkritiska izpēte, lai
rezultātā iegūtu monumentālu un pilnīgu
dokumentu tekstu kopkrājumu: Corpus
diplomaticum Livoniae veteris; par to
sk. Taimiņa A. “.. aus ächten und un
verfälschten Quellen”: Ernst Hennig,
Wilhelm Friedrich Freiherr von UngernSternberg, Johann Christoph Brotze und
ihre Arbeit an den Dokumenten aus dem
Geheimen Archiv in Königsberg. Grām.:

7
8

9
10
11

12

13

Forschungen zur baltischen Geschichte
/ hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann unter Mitwirkung von Anti Selart,
Andris Levans, Konrad Maier. Bd. 4. Tartu:
Akadeemiline Ajalooselts, 2009. S. 115–
144.
LVVA, 8. f., 1. apr. 42c. l., 39.a–53.b.lp.
Tā arhīvs tolaik saukts; tagad Kēnigsbergas
Slepenā ordeņa arhīva (Geheimes Archiv
des Deutshen Ritterordens in Königsberg)
krājumi glabājas Berlīnē, Prūsijas kultūras
fonda Slepenajā valsts arhīvā (Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Berlin–Dahlem Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz (GSta), BerlinDahlem).
EAA, 854- 2-539, Nr. 2238.
LVVA, 8. f., 1. apr. 42c. l., 39. a.lp.
Systematisches Verzeichnis der Quellen
und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands,
Livlands und Kurlands/von Eduard Winkelmann. Zweite verbesserte und sehr
vermehrte Ausg. Berlin: Weidmannsche
Buchhandlung, 1878. 608 S.
Arbusov L. Die Beziehungen des Deu
tschen Ordens zum Ablasshandel seit
dem 15. Jahrhundert. In: Mitteilungen
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,
Est- und Kurlands (..) 20. Band. Riga:
N. Kymmel, 1910. S.367–478. Atbilstošie dokumentu teksti publicēti Liv-, Est
und Kurländisches Urkundenbuch, Zweite Abtheilung, Band 2 (LUB II, 2). Riga,
Moskau: J. Deubner, 1905. Nr. 598, 838,
840, 841, 842, S. 473–475, 653–655,
656–666. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atrodami vairāki 1504–1505. g. Livonijas
grēku atlaižu un instrukciju oriģināliespiedumi un to fragmenti, kas saglabājušies kā
iesējumos izmantotā makulatūra un tika
identificēti 20.gs. sākumā (LU ABR, inv.
nr. R 4286; R 6665).
Breviarium Rigensium, [Paris ?] pro
Amstelredam: Korver, 1513. Vienīgas zināmais eks. Rīgā, LU AB, inv. nr. R 2522;
sk. arī Bruningk, Hermann, Baron von.
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Messe und kanonisches Stundengebet
nach dem Brauche der Rigaschen Kirche
im späteren Mitelalter. In: Mitteilungen
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Estund Kurlands / hrsg. von der Gesellschaft
für Geschichte und Altertumskunde der
Ostseeprovinzen Russlands. Bd.19. Riga:
Nicolai Kymmel, 1904. S. 114–656.
Klekere I. M. Lutera Livonijai veltīto dar
bu izdevumi reformācijas grāmatniecības
kontekstā un saglabājušies eksemplāri
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grām.:
Retumi. Veltījums Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas 50 darba gadiem. Rakstu krājums.
Sast. I. Klekere. Rīga: Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2003. 82.–92. lpp.: att.
Gesamkatalog der Wigendrucke /hrsg.
von der Deutschen Staatsbibliothek zu
Berlin. Bd. IX, Lief. 1. (Turpmāk GW.)
Stuttgart: Anton Hiersemann, Berlin: Akademie Verlag, 1981. S.108–111.
Collijn I. Katalog der Inkunabel der Kgl.
Bibliothek in Stockholm. Teil 1. Stockholm, 1914. S. 97, Nr. 427: Franciscus
[Soderini] de Volterra, Bischof von Volterra, 1478–1509.
Almquist J. A. Ne hittils okänd paleotip
rör. Sverige. Historisk tidskrift 19 (1899).
S. 328.
Barbus M. Kardinal v. S.Marcus. Instru
mentum monitorum gegen die Stadt Re
val un andere Anhänger des Johann Vri
dach, Magdeburg: Simon Koch, um 1490.
GW 3391.
Kēnigsbergas dokumentu noraksti tikuši
drīzumā izmantoti; tā Volterras bīskapa
vēstījumu pieminējis Benjamins Firhtegots
Baltazars fon Bergmanis (1772–1843)
savā pētījumā par Vācu ordeņa un Rīgas
arhibīskapu konfliktiem 15.gs.: Bergmann
B.v. Livland’s Orden und Obergeistlichkeit
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im Kampfe. Viertes Buch: 1479–1491.
Magazin für Russlands Geschichte, Län
des- und Völkerkunde. Zusammengertagen von Benj. von Bergmann. Zweites Bd.,
erstes Heft. Mitau, 1826. S. 40–41.
Te un turpmāk sk. LVVA, 8.f., 1.apr.
42c l., 39.a–53.b lp.
Helewegh 1791, 98; Helewegh 1853,
760; sk. arī Kröger 1930.
Helewegh 1791, 101–102; Helewegh
1853, 761.
Helewegh 1853, 759. Vērts pieminēt, ka
1517. g. 31. okt. arī M. Luters savas 95
tēzes bija pienaglojis pie Vitenbergas pils
baznīcas durvīm. Tomēr mūsdienās populārā epizode bieži tiek apšaubīta.
LVVA, 8.f., 1.apr., 42b.l.:(Diplomata Rigensia III), 147. a lp.; dokumenta oriģināls bijis Vidzemes bruņniecības arhīvā.
Helewegh 1791, 115; Helewegh 1853,
765.
Straubergs J. Rīgas vēsture. Rīga: Grāmatu draugs, b.g. [1937]. 166. lpp.
Helewegh 1791, 195; Helewegh 1853,
790.
Helewegh 1853, 790.
Helewegh 1791, 210; Helewegh 1853,
794.
Taimiņa A. Par Aglonas jaunatrasto
inkunābulu: 15. gadsimta metāla griezuma jeb “skrošu” gravīras un Rīgas patricieša Reinholda Soltrumpa grāmatu likteņi.
Mākslas Vēsture un Teorija, 2004. Nr. 2.
5.–19. lpp.; att.
Johannes Petrus de Ferrariis. Practica
iudicialis. Strassburg: Heinrich Eggestein,
ca 1475, 230 f. LU ABR, inkunābula nr.
72, tāpat arī Nicolaus de Ausmo. Supple
mentum summae Pisanellae et Canones
poenitentiales fratris Astensis. Köln: Konrad Winters von Homborch, 1479. F. 230
b, LU ABR, inkunābula nr. 147.

SENĀKĀ ZINĀMĀ RĪGAI UN LIVONIJAI ADRESĒTĀ INKUNĀBULA (1487) UN BROCES NORAKSTI

The most ancient known incunabula, addressed to Riga and
Livonia (1487), and transcripts of Brotze's works
Aija Taimiņa

Zusammenfassung
Schlüsselwörter: Geschichte der Stadt Riga, Johann Christoph Brotze (1746–1823),
Francesco di Tommaso Soderini (1453–1524), Bischoff von Volterra, Kircherecht, Interdikt,
St. Gertruden Kirche in Riga, Urkundenabschriften, Wiegendruck
Johann Christoph Brotzes (1742–1823), des Geschichtsforschers, Sammlers und
Pädagogen, leidenschaftliche Suche nach historischen Denkmälern und seine Forschungen
zu alten Dokumenten sind gut bekannt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fertigte er über
mehrere Jahre Abschriften von Dokumenten aus diversen Archiven an. Im Auftrag der drei
baltischen Ritterschaften wurden von ihm seit 1809 und im Laufe vieler Jahre auch alte,
bis dato unbekannte Dokumente aus dem Geheimen Ordensarchiv in Königsberg entdeckt,
abgeschrieben, mit der Genauigkeit eines Facsimile abgezeichnet, kommentiert und für eine
Dokumentensammlung des alten Livlands „Corpus historico-diplomaticum veteris Livoniae”,
die heute im Historischen Staatsarchiv Lettland aufbewahrt wird, zusammengestellt. Im Jahre
1810 hat er in diesem Archiv eine gedruckte Urkunde aus dem Jahre 1487 — das Schreiben
des Päpstlichen Referendars und Hofrichters, Bischofs von Volterra Francesco di Tommaso
Soderini (1453–1524) — entdeckt und abgeschrieben. Die päpstliche Bulle, die einen
Prozess gegen die Stadt Riga beinhaltete, wurde nach Riga gebracht und anfang 1488 an
der St. Gertruden Kirche in der Vorstadt angeschlagen. Die Androhung der Exkommunikation
des Kirchenbannes verursachte in der Gemeinde eine grosse Aufregung. Diese hochwertige
Urkunde — ein seltener Wiegendruck, ist in drei Ausgaben bekannt. Sie wurden in Köln
und Lübeck gedruckt. Die Urkunde des Geheimen Ordensarchivs in Königsberg aus dem Jahr
1487, die von J. Ch. Brotze endeckt, abgeschrieben und in Riga kommentiert wurde, ist in
Lettland nicht vorhanden. Das Schreiben des Bischofs von Volterra gilt als der älteste an Riga
und Livland adressierte Wiegendruck.
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SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ
20 GADU:
VĒSTURISKS ATSKATS UN IESKATS
MŪSDIENU PROBLEMĀTIKĀ
Lolita Vilka,
Dr. phil.
Atslēgas vārdi: sociālais darbs, sociālā darba identitāte, sociālā darba izglītība, sociālā darba
profesija, teorijas un prakses mijiedarbība sociālajā darbā
Starptautiskās Sociālo darbinieku federācijas sociālo darbinieku profesijas definīcija:“Sociālā
darba profesija veicina sociālās pārmaiņas, problēmu risināšanu cilvēku attiecībās, sekmē
sabiedrības iespējas un atbrīvošanos labklājības vairošanai. Lietojot teorijas par cilvēku un
sociālo sistēmu uzvedību, sociālais darbs realizē iejaukšanos tajos punktos, kur cilvēki mijiedarbojas ar savām vidēm. Cilvēktiesību ievērošana un sociālais taisnīgums ir sociālā darba
pamatprincipi.”
Sociālā darba izglītības 20 gadu vēsturē Latvijā ir daudz interesantu momentu, kas būtiski
ietekmējuši profesijas attīstību. Bet ir notikumi, zināmā mērā izšķiroši pagrieziena punkti
akadēmisko jautājumu lokā, kas veidojuši un virzījuši sociālā darba konceptuālās aprises.
Jautājumi par sociālā darba identitāti un profesijai atbilstošu, autentisku izglītību, par teorijas un prakses savstarpēji papildinošu mijiedarbību bijuši un joprojām ir aktuālākie diskusiju
priekšmeti kā praktiķu-profesionāļu, tā arī akadēmiskajā vidē. Atbildes uz šiem jautājumiem
var rast vēstures notikumos un salīdzinājumos. Savukārt attieksmē pret tiem atspoguļojas arī
mūsu šodienas izpratne. Šajā rakstā, iezīmējot svarīgākos notikumus, ir diezgan konspektīvi
raksturoti sociālā darba attīstības un izpratnes horizonti Latvijā, it īpaši koncentrējot uzmanību uz akadēmisko sfēru.

Atskatoties pagātnē, atklājas bagātīga
informācija par sociālā darba profesijas rašanās vēsturiskām saknēm un veidošanās
idejiskiem motīviem, par šī procesa filozofiskajiem un praktiskajiem aspektiem un kultūrvēsturisko kontekstu dažādību.
Centrāleiropas zemēs sociālais darbs radās savādāk nekā Anglijā vai Ziemeļvalstīs —
Zviedrijā un Somijā. Savukārt vecās Eiropas
zemēs kopumā minētas jomas izveides ceļš
atšķiras no Amerikas. Taču vēl jo specifiskāks
120

sociālā darba profesijas tapšanas ceļš ir atsevišķās Centrāleiropas un Austrumeiropas
zemēs, kā arī bijušajās padomju republikās,
tajā skaitā Baltijas valstīs, tātad arī Latvijā.
Tomēr, neraugoties uz atšķirīgiem vēsturiskajiem ceļiem, saglabājas arī kopīgais. Proti,
sociālā darba rašanos it visur ir rosinājušas
ļoti nozīmīgas pārmaiņas un procesi sabiedrības dzīvē.
Latvijā sociālā darbinieka profesijas veidošanos vislabāk var izprast kopsakarībās ar
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sociālā darba vispārīgo vēsturi. Tāpēc šajā
rakstā ļoti īsi ir akcentēti arī sociālā darba
tradīcijas aizsākumi.

Atkāpe sociālā darba vispārējā
vēsturē

Sociālā darba profesijas rašanās idejiskās
saknes nepārprotami atklājas sociālās un ekonomikas vēstures notikumos 19. gs. Anglijā
saistībā ar tā laika filozofiskajiem motīviem.
“Tas bija intelektuālas rosības laikmets, kad
sasniegumi zinātnē un tehnoloģijā satricināja
tradicionālo domāšanas veidu” [1, 15], tā šī
laika garu raksturo A. F. Jungs un E. T. Eštons. Starp tā laika tehnoloģiskajiem sasniegumiem noteikti ir atzīmējams tvaika dzinējs,
kas ieguva plašu pielietojumu saimnieciskajā
dzīvē. Bet telefonu un rakstāmmašīnu, kas ir
mūsdienu informācijas tehnoloģiju priekšteči,
var uzskatīt par īstām gadsimta izgudrojumu
virsotnēm.
Zinātniskās domas lidojums tolaik bija
drosmīgs, ne tikai raugoties no industriālo
tehnoloģiju attīstības skatu punkta. Vispārzināmo 19. gs. utopiju par “laika mašīnu”
var interpretēt arī kā intelektuālu izaicinājumu, kas metaforiskā formā lika apjaust arī
gaidāmās sociālā laika transformācijas, kas

iepretim progresam spētu atrisināt gadsimtu
vissmagāko problēmu — nabadzību. Daudzu
filozofu un ekonomistu — Dž. Bentema, Dž.
Milla, A. Smita, R. Rikardo, R. Ovena u.c.
prāti tolaik bija aizņemti ar sociālo reformu
idejām. Neierobežotas iespējas tika saskatītas zinātnē: “Dabas zinātnes gatavojās atrisināt visas cilvēku problēmas; nabadzība, kaut
arī ir neizbēgama šobrīd, galu galā būs likvidēta, jo progresa labumi iet plašumā” [1, 17].
Sociālais darbs, saskaņā ar šo uzskatu,
“piedzima progresīvā laikmeta Ēdenes dārzā,
ideālas apņēmības pilns iestāties par nabadzīgajiem un apspiestajiem, bet bija sabojāts,
iekožot privātās prakses grēka ābolā” [2].
Cīņa ar nabadzību bija viens no centrālajiem, ja ne pats galvenais vadmotīvs sociālajās un ekonomiskajās mācībās, kas ierosināja dažādas sociālās kustības. Zinātniskā
filantropija un zinātniskā labdarība bija plaši
izplatīta un ir uzskatāma par vienu no sociālā darba vēsturiskajiem avotiem. Laikā līdz
1879. g. veidojās jauna sociālās zinātnes nozare — sociālā ekonomika (sociālais darbs)
[3]. Savukārt 1879. g. Amerikas Sociālo zinātņu profesionālajā asociācijā Sociālās ekonomikas (sociālā darba) sekcija tika nodalīta
no citām disciplīnām, īpaši no socioloģijas, jo

1. zīm.
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pēdējā bija spēcīgi aizvirzījusies neitrālas zinātniskās objektivitātes virzienā [4]. Mūsdienu sociālā darba pētnieki ir līdzīgās domās.
Proti, ka “sociālais darbs ir izaudzis no apgaismības kultūras un nostiprinājies progresa
idejā, kas balstās uz racionālu pārvaldību un
cilvēku problēmu zinātnisku aplūkošanu” [5].
Lai arī dažādi nosaukts, savā agrīnajā
vēsturē sociālais darbs par profesiju veidojās, izaugot no sociālās kustības par labāku
un taisnīgāku sabiedrību. Turklāt tas jau sākotnēji balstījās uz integrētām zināšanām no
vairāk kā desmit dažādu zinību nozarēm (sk.
1. zīm.).
Vairums sociālā darba pētnieku atzīmē,
ka sākumu diskusijām par to, kas ir sociālā
darba profesija un kā tā saistīta ar zinātni,
ierosināja A. Fleksners ar savu ziņojumu Baltimoras konferencē 1915. g. (42 National
Conference of Charities and Correction), kur
tika apspriests jautājums par sociālā darba
izglītību. Iztirzājot jautājumu, vai sociālais
darbs ir profesija? (Is Social Work a Profession?), A. Fleksners izvirzīja viedokli, ka sociālo darbinieku nodarbošanās ir tik apjomīga
un daudzpusīga, ka nekāda kompakta, mērķtiecīgi organizēta izglītības disciplīna šajā
jomā nav iespējama [2].

2. zīm.
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Pēc Fleksnera diezgan skeptiskās nostājas publiskošanas sociālā darba profesijas
attīstībā sākās rosīga šīs jomas teorijas attīstīšana. Un kā pirmā atbilde šādā skatījumā
bija M. Ričmondas grāmata “Sociālā diagnoze” (Social diagnosis) 1917. g. Šis Ričmondas darbs dažus gadus vēlāk tika novērtēts kā
jaunās profesijas zinātniskais pamats.
Kopš tā laika līdz pat mūsu dienām jautājumā par sociālo darbu kā zinātni un akadēmisku disciplīnu konfrontē atšķirīgi uzskati.
No vienas puses, tiek pausta doma: ir pārlieku optimistiski cerēt, ka sociālais darbs zinātņu spektrā varētu ieņemt savu patstāvīgu
vietu. Galvenais iebildums ir vērsts uz to, ka
sociālais darbs savas zināšanas aizņēmies
no citām nozarēm. Amiatajs Ecioni sociālo
darbu nodēvēja par pusprofesiju, jo tam, pēc
viņa domām, pietrūkst specializētu zināšanu
kopuma [6].
Taču, no otras puses, zināšanu koncentrācija no daudzām zinātņu jomām nebūt nav
bijusi par šķērsli, lai sociālajam darbam zinātņu saimē liegtu noteiktu vietu. 1992. g.
Ernsts Engelke rakstīja: “Es gribētu norādīt
sekojošo: Vācijā katrai profesijai kā likums ir
sava disciplīna, kura tiek identificēta kā zinātne, tāda kā izglītības, tiesību vai veselī-
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bas zinātne. Tādējādi es nevaru nākt klajā ar
jebkādu iemeslu, kādēļ tur nevajadzētu būt
tādai lietai kā sociālā darba zinātnei — Sozialarbeitswissenschaft” [7].
Neraugoties uz uzskatu atšķirībām zinātniskā statusa jautājumā, sociālā darba profesija līdz mūsu dienām ir plaši sazarojusies
un ieņem īpašu vietu labklājības un sociālās
attīstības jautājumu lokā, vēl jo aktuālāku
padarot šīs profesijas zinātnes statusa problēmu. “Tā tikai no pirmā acu uzmetiena šķiet,
ka tas ir dogmatisks kults un disputs par
neko,” raksta Hans Jirgens Gopners un Juha
Hamalainens, “patiesībā tiek izvirzīts būtisks
jautājums par sociālā darba zinātniskās bāzes saturu un arhitektūru sociālā darba zināt-

nes jēdzienos” [8]. Un reālās norises pierāda,
ka autoriem ir bijusi taisnība. Sociālā darba
profesija līdz mūsu dienām ir plaši sazarojusies un ieņem īpašu vietu labklājības un sociālās attīstības jautājumu lokā (sk. 2. zīm.).

Akadēmiskas un zinātnes
disciplīnas veidošanās Latvijā
Sākotne

Sociālā darba attīstība Austrumeiropā un
bijušajās padomju republikās notika visai atšķirīgi. Roberts Konstebls un Vera Mehta grāmatā “Sociālā darba izglītība Austrumeiropā”
(Education for sociāl work in Eastern Europe)
[9] ir devuši plašu ieskatu par šī laika sociālā

SDSPA “Attīstība” mācībspēki 1994. gadā. 1. rindā: centrā rektore Lidija Šiļņeva, pa kreisi
Elmārs Mūrnieks (profesors, sociologs), Natālija Grjazeva (svešvalodu pasniedzēja), Irēna
Goluba (psiholoģe). No rektores pa labi Juris Batņa (psihoterapeits), Lolita Vilka (filozofe),
Andris Vilks (filozofs), Aina Vilciņa (pedagoģe). 2. rindā: no kreisās Augusts Milts (ētikas
profesors), Zinaida Soboļeva (pedagoģe, mācību daļas vadītāja), Nikandrs Gills (filozofs),
Māris Pļaviņš (ārsts). Augstskolā strādāja arī Veronika Bikse (ekonomiste) un Zigrīda Goša
(ekonomiste/demogrāfe)
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darba izglītības attīstības ceļiem tādās valstīs
kā Čehija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija
un citās.
Daļā Austrumeiropas zemju vēl bija saglabājusies kopš 19.–20. gs. mijas dominējošā
sociālā darba vēsturiskā tradīcija. Taču citās
postsociālistiskajās valstīs tādu tradīciju vispār nemaz nebija. Arī Baltijas republikas bija
to valstu starpā, kurās sociālo darbu vajadzēja veidot no pašas sākotnes. Pēc R. Konstebla
un V. Mehtas domām, īpaša nozīme sociālā
darba atjaunošanā un iedibināšanā ir bijusi
“Starptautiskajai sociālā darba skolu asociācijai” (International Association of Schools of
Social Work). Turklāt pavērsiena punkts bija
koncentrējies uz laika posmu no 1985. līdz
1991. g., kad minētā Asociācija ar Austrijas
valdības atbalstu stimulēja un organizēja plaša mēroga sanāksmes un konsultācijas par
sociālā darba izglītības attīstīšanu Eiropas
reģionā.
1991. g. novembrī Vīnē notika izglītības
un labklājības ministru kolokvijs/konference,
kurā par sociālā darba izglītību diskutēja
pārstāvji no 12 valstīm, tajā skaitā arī no
Latvijas. Šajā saietā tika apspriests jautājums par sociālajām problēmām reģionā,
nacionālajiem mērķiem, sociālā darba lomu,
speciālistiem, par mācību saturu un profesionālajai apmācībai nepieciešamo atbalstu
no valdības [9].
Minētā jautājuma risināšanā aktīvi iesaistījās arī mūsu valsts. LR Tautas izglītības ministrijas kolēģija 1991. g. 16. aprīlī pieņēma
lēmumu “Par sociālo darbinieku fakultātes
atvēršanu”, un tā paša gada 1. septembrī Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā “Attīstība” studijas uzsāka pirmais topošo
sociālo darbinieku kurss.
Vienlaikus jāpiebilst, ka Latvijā, līdzīgi kā
daudzās Austrumeiropas valstīs un bijušajās
padomju republikās, sociālā darba izglītotāju
pirmā paaudze bija dažādu nozaru speciālisti
bez izglītības tieši sociālajā darbā. Profesionālu sociālo darbinieku — pasniedzēju trūkums ar Starptautiskās sociālā darba skolu
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asociācijas atbalstu tika kompensēts, pieaicinot ārvalstu mācībspēkus. Tādējādi šodienas
sociālā darba izglītības tradīcija Latvijā ir veidojusies, pārnesot un integrējot daudzu valstu pieredzes. Mūsu skolotāji un padomdevēji
ir nākuši no dažādām valstīm — Zviedrijas,
Dānijas, Anglijas, Šveices, Vācijas, Izraēlas,
ASV un citām.

Sociālā darba koncepcijas attīstīšana

Sociālā darba kā akadēmiskas disciplīnas un zinātnes nozares attīstībā Latvijā ir
atzīmējami vairāki svarīgi momenti, kam šodien ir ne tikai vēsturiska, bet arī teorētiska
vērtība.
Viens no pirmajiem un galvenajiem teorētiski apspriežamiem jautājumiem bija šāds:
kas ir sociālais darbs izglītībā un praksē? Ar
to tika aizsākti sociālā darba identitātes problemātikas risinājumi, bet pati vajadzība teorētiski iedziļināties sociālā darba problēmās
bija saistīta ar vairākiem praktiskiem uzdevumiem, tostarp ar nepieciešamību izprast
robežas starp sociālo darbu un sociālo pedagoģiju. Arī vēlāk, paplašinoties sociālā darba
speciālistu lokam, šīs jomas profesionālo robežu un identitātes jautājumi palika teorētiķu
un praktiķu dienaskārtībā.
Laika posmā no 1991. līdz 1994. g. sociālā darba izglītības programmas strauji veidojās arī citās Latvijas augstskolās: Latvijas
Universitātē, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā
(tagadējā Liepājas universitātē), Latvijas Kristīgajā akadēmijā, vēlāk arī koledžās. Un tas
vēl vairāk rosināja domāt par jaunās profesijas izglītības koncepcijas jautājumiem. Jo
sevišķi tāpēc, ka Latvijas Kristīgā akadēmija
uzsāka karitatīvo sociālo darbinieku sagatavošanu, veidojot paralēlu sociālā darba skolu,
kas balstās kristīgās kalpošanas tradīcijā un
kam pasaulē ir dziļas vēsturiskas saknes.
1995. g. profesores, Dr. paed. Lidijas
Šiļņevas vadībā tika izdots pirmais zinātniski
metodiskais rakstu krājums “Dzīves jautājumi I: Sociālās problēmas un to risinājumu
ceļi”. Turpmāko divdesmit gadu laikā pie in-
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teresentiem ir nonākuši 13 rakstu krājumi,
un ilgu laiku tie bija vienīgais teorētiskās literatūras avots sociālajā darbā latviešu valodā.
To veidošanā būtisku ieguldījumu deva gan
mācībspēki, gan jaunie sociālie darbinieki —
augstskolu beigušie speciālisti.
Minētie rakstu krājumi atspoguļo to, kā
mūsu valstī pieauga izpratne par sociālo darbu, kā pamazām iezīmējās inovatīvi teorētiski un metodoloģiski vadmotīvi ar centieniem
bagātināt sociālā darba praksi. Respektīvi,
rakstu krājumi uzskatāmi atklāj ceļu no teorētiska naivisma pirmajos krājumos, kur vairāk
uzmanības bija veltīts sociālā darba pamatu
skaidrošanai, uz teorētiskas izpratnes briedumu pēdējo gadu izdevumos.
“Dzīves jautājumos” aptverts plašs tematiskais loks. Tur ievietoti gan teorētiski analītiska rakstura teksti, gan oriģinālpētījumu atspoguļojumi, gan metožu un prakses modeļu
apraksti. Pašu pēdējo gadu izdevumi liecina,
ka globālie procesi un laikmeta tendences nepaslīd garām nepamanītas arī Latvijai. Proti,
pārpublicējot ārzemju autoru rakstus, krājumos atspoguĮojas interese par sociālā darba
izglītības, zinātniskās pētniecības un prakses
kopsakarībām. Taču kopumā sociālais darbs
krājumos un līdz ar to visā Latvijā konceptuāli
tiek interpretēts un nostiprināts galvenokārt
kā darbs mikrolīmenī, un tā atslēgas vārds
ir — palīdzība.
Lai spriestu par “Dzīves jautājumu” zinātnisko vērtību, ir nepieciešama kritiska analīze, un tas ir aktuāls nākotnes uzdevums. Tomēr šie rakstu krājumi sociālā darba teorijas
veidošanā Latvijā ir paliekoši nozīmīgi.
Sociālajam darbam būtisks bija 1996. g.,
kad Latvijā pirmo reizi tika risināti sociālā
darba nozares klasifikācijas jautājumi un
sociālā darbinieka profesija jau ieguva legālu statusu un bija iekļauta Latvijas Profesiju
klasifikatorā. Taču paralēli Latvijas Zinātnes
padomei tika ierosināts sociālo darbu iekļaut
arī mūsu zinātņu klasifikācijā. Tieši šajā laikā
notika pirmā Starptautiskā Baltijas konference “Izglītības standarti sociālajā darbā”, ku-

ras dienaskārtībā starp vairākām citām bija
iekļauta arī tēma “Sociālais darbs kā zinātne,
kā izglītība jeb akadēmiska disciplīna, kā profesionāla darbība”.
Latvijā jau bija iesākusies diskusija par
sociālā darba strukturēšanu citu zinātņu vidū.
Domājot par sociālo darbinieku akadēmiskās
karjeras iespējām un vietējo mācībspēku
sagatavošanu, likumsakarīga kļuva vajadzība aktualizēt sociālā darba kā akadēmiskas
disciplīnas un zinātnes statusu. Sarakstē ar
Latvijas Zinātnes padomi par akadēmisko
un zinātnisko grādu nomenklatūru un sociālā darba vietu šajā nomenklatūrā toreizējais
Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
akadēmiķis I. Knēts atbildē uz jautājumu par
sociālā darba statusu rakstīja: “Kas attiecas
uz zinātnisko aspektu, tad sociālais darbs
uzlūkojams kā apakšnozare, kas ietilpināma
konkrētā zinātnes nozarē (socioloģija, psiholoģija vai ekonomika).” Rezultātā sociālais
darbs tika klasificēts kā socioloģijas apakšnozare ar nosaukumu “Sociālā politika un sociālā darba organizācija”. Taču vienlaikus šī
atbilde norādīja arī uz to, ka sociālais darbs
Latvijā jau tobrīd bija grūti pakļaujams kādai
konkrētai zinātnes nozarei.
Tagad, kad sociālā darbinieka profesija
Latvijā ir diferencējusies daudzās (12) specializācijās jeb, pēc Profesiju klasifikatora, —
profesijās, skaidri redzams, ka pastāvošajās
attiecībās starp sociālo darbu un socioloģiju
ir izveidojies specifisks interešu konflikts.
Nozares, t.i., socioloģijas interesēs, pats par
sevi saprotams, ir rūpēties par tās “tīrību”.
Turpretim apakšnozare — Sociālā politika un
sociālā darba organizācija — nav iesprostojama tikai socioloģijā, kā arī kādā citā zinātnes
nozarē, kura dod savu ieguldījumu sociālajā
darbā. Šo apstākļu dēļ apgrūtināta arī sociālā
darba 3. līmeņa izglītība — doktora studijas,
un tas ir šķērslis sociālā darba nozares autentiskai un pēctecīgai attīstībai.
Zīmīgi, ka sociālā darba un socioloģijas
attiecības arī vēsturiski nav bijušas pārāk
vienkāršas. Jans Šovs šajā sakarībā raksta:
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“Pagājušā gadsimta sākumā bija vispārpieņemts sociālo darbu uzskatīt par socioloģijas jomu — pielietojamo socioloģiju. Pret šo
uzskatu Burgess atbildēja skaidri, bez izvairīšanās: tā ir plaši izplatīta kļūda uzskatīt,
ka sociālais darbs ir bijis un ir pielietojamā
socioloģija. Kā izrādās, nekas nevar būt tālāk
no patiesības. Socioloģijas un sociālā darba
sākumi ir rodami atšķirīgos motīvos, katra no
tām gājusi atšķirīgu ceļu, katra pie izdevības
ir bijusi vienaldzīga, naidīga vai pat nicinoša
pret otru... Sociālā darba mērķis ir un turpinās būt par ekonomiskās, sociālās un sabiedriskās dzīves standartu uzturētāju un paaugstinātāju. Socioloģijas mērķis nākotnē, tāpat
kā pagātnē, būs vairot zināšanas par personu
un sabiedrības uzvedību” [10]. Respektīvi,
jautājumi par sociālā darba attiecībām ar zinātni, par to, cik lielā mērā to var kvalificēt
kā zinātni vai mākslu, sociālā darba vēsturē
ir bijuši plašu diskusiju priekšmets visa 20.
gs. garumā. Un tomēr — citu Eiropas valstu
zinātņu/mākslu klasifikācijās sociālajam darbam ir atvēlēta sava vieta ar autonomas nozares tiesībām un atbilstošām apakšnozarēm.
Pārāk respektējot tradicionālos priekšstatus par zinātni, protams, šaubas par sociālo
darbu kā zinātnes nozari ir pilnībā saprotamas. Tas, kas vienā gadījumā ir sociālā darba
kā profesijas priekšrocība un padara to interesantu, citā situācijā rada jautājumu: kā iespējama zinātne, kas salikta no tik daudzām
nozarēm?
Lielā mērā šādu apsvērumu vadīta, augstskola “Attīstība” jau 2000. g. izdeva “Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu”. Tā bija
mācībspēku, dažādu nozaru speciālistu un
studentu oriģināls kopdarbs. Vārdnīcas ievadā, kurā skaidrota šī izdevuma koncepcija,
atzīmēts, ka, veidojot sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu latviešu valodā, bija divas iespējas — tulkot kādu no jau izdotajām vārdnīcām, vai arī, izmantojot pasaules pieredzi,
veidot savu. Vārdnīcas autori izvēlējās otro iespēju. Tam pamatā bija apsvērums, ka vārdnīcā jāietver ne tikai sociālā darba termino126

loģijas skaidrojumi, tā integratīvā saistība ar
citām zinātņu nozarēm, bet arī sociālā darba
realitāte un ar to saistītā sociālā likumdošana [11]. Līdz ar to vārdnīca nebija tikai abstraktu, no dzīves atrautu uzziņu avots. Vairāk
kā tūkstoš šķirkļos vārdnīcā tika atspoguļota
noteikta laika perioda izpratne par sociālo
darbu un tā lomu sociālās drošības politikā.
Pēc sastādītāju pārliecības, vārdnīca varēja
kalpot kā pamats sociālā darba profesijas un
zinātnes nozares valodas attīstībai Latvijā.
2000. g. tika izdots arī profesionālā žurnāla “Sociālais Darbinieks” pirmais numurs.
(Pirms “Sociālā Darbinieka” iznākšanas sociālā darba tēmas publicēja nedēļas laikraksts
“Izglītība un Kultūra”.) Šis žurnāls visus šos
gadus ir bijis pirmais padomdevējs sociālā
darba profesionāļiem visā Latvijā. To abonē
katra pašvaldība. Salīdzinot pirmos tekstus
“Dzīves jautājumos”, kā arī rakstus “Izglītībā
un Kultūrā” ar pēdējo gadu publikācijām “Sociālajā Darbiniekā”, tā īsteni kļūst redzamas
pārmaiņas sociālā darba izpratnē, kā arī profesijā kopumā.
Ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka veiktie pētījumi, pieredzes apmaiņas, diskusijas, viedokļu
dažādība rāda: ir izaugusi jauna sociālo darbinieku paaudze, kura veido un attīsta tālāk
sociālā darbinieka profesiju. Vienlaikus arī
augstskolās ir ienākusi jauna mācībspēku paaudze — pašu audzinātie speciālisti — sociālā darba bakalauri un maģistri. Viņu vidū ar
augstu profesionālo un akadēmisko kvalifikāciju izceļas, piem., Evija Apine (sociālā darba
maģistre, LU sociālā darba studiju programmas vadītāja, mācībspēks un supervīzijas
speciāliste), Mārtiņš Moors (RSU lektors,
doktorants, Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs), Ilvija Razgale (RSU asistente, doktorante, Klīnisko sociālo darbinieku
asociācijas valdes priekšsēdētāja), Ilze Skrodele-Dubrovska (RSU doktorante un mācībspēks), Marika Smirnova (RSU asistente un
doktorante). Sociālā darba maģistres — Ieva
Lāss, Laila Balode, Ramune Anspoka, Iveta
Grauduma, Līga Āboltiņa u.c. — ne vien ir
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mācībspēki augstskolās, bet arī sociālā darba
nozarē atpazīstami radoši speciālisti, kuri aktīvi darbojas sociālo darbinieku dažāda veida
profesionālās pilnveides un neformālās izglītības formās.
Divdesmit gados sociālais darbinieks savās praktiskajās aktivitātēs ir kļuvis atpazīstams, pieņemts, sabiedrībai saprotams un
atzīts profesionālis. Taču neraugoties uz profesionāļu visumā rosīgo praktisko, pētniecisko un zinātniski metodisko darbu, ne vienmēr
to pašu var sacīt par sociālo darbu kā akadēmisku disciplīnu un zinātnes nozari, jo īpaši,
runājot par pēdējo.
Latvijā kopš 1996. g. ir izpalikušas plašas akadēmiskas diskusijas par sociālā darba
teorijas un zinātniskās pētniecības jautājumiem, profesijai ir arī maza atpazīstamība
citu zinātņu vidū. Patiesībā līdz šim brīdim
sociālā darba kā zinātnes apakšnozares ceļus vairāk ietekmējuši citu nozaru speciālisti nekā paši sociālie darbinieki. (Salīdzinot:
“Vāciski runājošajās zemēs pēdējos 15–20
gados tika īstenotas plašas un sparīgas debates (ap 1400 publikāciju) sociālā darba
zinātnes valodā”) [12].
2005. g. Rīgas Stradiņa universitāte
uzsāka Latvijā jaunu sociālā darba studiju
programmu, attīstot koncepciju, kas balstās
sociālā darba un ārstniecības profila zināšanu
integrācijā. Šī programma tiek izvērsta visās
trijās izglītības pakāpēs: bakalaura, maģistra
un doktora studiju līmenī socioloģijas apakšnozarē “Sociālā politika un sociālā darba organizācija”. Ar to tiek ielikts pamats veselam
studiju virzienam — “Labklājība”.
Tieši doktorantūra kļūst par izaicinājumu sociālā darba kā zinātnes nozares tālākā
veidošanā, sastopot arī nopietnus šķēršļus.
Pirmais no tiem — sociālā darba atrašanās
divās atšķirīgās klasifikācijās. Pēc izglītības
klasifikācijas sociālais darbs ir pakļauts labklājībai. Turpretim kā zinātnes apakšnozare
tas atrodas socioloģijas paspārnē. Otrais no
šiem šķēršļiem ir izskaidrojams ar jau iepriekš
minēto interešu konfliktu starp socioloģiju un

tās apakšnozari “Sociālā politika un sociālā
darba organizācija”.
Tomēr, neraugoties uz neatrisinātajiem
klasifikācijas jautājumiem, sociālā darba
doktoranti — jaunie zinātnieki, dod savu
ieguldījumu sociālā darbinieka profesijas
pilnveidē. Šajā sakarībā jo sevišķi svarīgi, ka
mūsu Profesiju klasifikatorā iekļautā pozīcija — kopienas sociālais darbinieks — radusies, balstoties uz doktoranta Mārtiņa Moora
iekļauto atziņu promocijas darbā “Iedzīvotāju
līdzdalība pašvaldības sociālajā politikā: kopienas darba perspektīva Rīgas pašvaldībā”.
Ar šo pētījumu Latvijā līdzās mikrolīmeņa sociālajam darbam tiek iezīmēta arī makrolīmeņa perspektīva.
Sociālais pieprasījums sociālajiem darbiniekiem šā brīža pārmaiņu sabiedrībā ir augsta profesionālā kompetence un orientēšanās
plaša spektra sociālajos procesos. Tāpēc sociālā darba profesijas un zinātnes interesēs ir
nodrošināt šīs nozares pilnvērtīgu un autentisku attīstību. Tas ir iespējams, sagatavojot
visaugstākās kvalifikācijas akadēmiskos spēkus: pasniedzējus, zinātniekus un eksperta
līmeņa speciālistus. Trešā līmeņa — doktorantūras, izglītība un zinātniskā pētniecība
ir viens no svarīgākajiem sociālā darbinieka
profesijas tālākas attīstības stūrakmeņiem.
Šodienas sociālā darba un sociālās attīstības “Globālā dienaskārtība” programmatiski
paredz, ka prasmju un kompetences izcilība
sociālā darba izglītībā, praksē, pētniecībā un
sociālajā attīstībā nodrošinās sociālā darbinieka profesijas ilgtspēju.

Nozīmīgākie notikumi

n 1991. gads. Nodibināta pirmā sociālā
darba augstskola Baltijā — Sociālā darba
un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”.
n 1991.–1994. gads. Izveidotas sociālā
darba studiju programmas Latvijas Universitātē, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā
(Liepājas Universitātē) un Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
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n 1992. gads. Veidojas pirmie sociālās palīdzības dienesti, un darbu uzsāk pirmie
sociālā darba speciālisti.
n 1994. gads. Nodibināta Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija.
n 1995. gads. Izdots pirmais zinātniski
metodisko rakstu krājums “Dzīves jautājumi”.
n 1996. gads. 1) Notikusi Starptautiskā
Baltijas konference “Izglītības standarti
sociālajā darbā”.
2) Uzsākta ilgstoša diskusija ar Latvijas
Zinātnes padomi par sociālā darba
vietu akadēmisko un zinātnisko grādu
nomenklatūrā.
3) Sociālais darbs tiek definēts kā socioloģijas zinātnes apakšnozare “Sociālā
politika un sociālā darba organizācija”.
4) Sociālā darba profesija ir iekļauta “Profesiju klasifikatorā”.
n 1998. gads. Veikti papildinājumi “Profesiju klasifikatorā” — sociālā darba profesijā ir definētas vēl desmit specialitātes
un diferencēti vecākie sociālie darbinieki.
n 2000. gads. Izdota “Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca”.
n 2001. gads. Izdots profesionālā žurnāla
“Sociālais Darbinieks” 1. numurs.
n 2002. gads. 1) Pieņemts Latvijas Sociālo
darbinieku ētikas kodekss.
2) Apstiprināts sociālā darba profesijas
standarts.
n 2005. gads. 1) Apstiprināta profesionālā sociālā darba attīstības programma
2005.–2011. g.
2) Rīgas Stradiņa universitātē darbību uzsāk doktora studiju programma socioloģijas apakšnozarē “Sociālā politika
un sociālā darba organizācija”.
n 2006. gads. 1) Pie LR Labklājības ministrijas tiek izveidota sociālā darba speciālistu sadarbības padome.
2) Nodibināta Sociālo darbinieku biedrība.
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n 2007. gads. 1) Notiek pirmā Starptautiskā starpdisciplinārā konference “Sabiedrība. Veselība. Labklājība”.
2) Konferences laikā tiek parakstīta Baltijas starpaugstskolu vienošanās par
kopīgu sadarbību (Baltic Network of
Shools of Social Work).
n 2008. gads. Izveidota Latvijas starp
augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padome.
n 2009. gads. 1) SDSPA “Attīstība” pārtop
par Vadības un sociālā darba augstskolu
(VSDA).
Nodibināta Klīnisko sociālo darbinieku
asociācija.
n 2012. gads. Republikas sociālo darbinieku konference “Sociālā darba izglītībai
Latvijā 20 gadu”.

Sociālā darba specializācijas/
profesijas

Profesiju klasifikators — MK Noteikumi
Nr. 461, 2010.18.05.
n 2635 01 Sociālais DARBINIEKS.
n 2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS.
n 2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar ģimeni un bērniem.
n 2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar veciem cilvēkiem.
n 2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar bezpajumtniekiem.
n 2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar personām ar atkarības problēmām.
n 2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm
iestādēm.
n 2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
n 2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar klientiem ārstniecības iestādēs.
n 2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar vardarbībā cietušām personām.

SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ 20 GADU:
VĒSTURISKS ATSKATS UN IESKATS MŪSDIENU PROBLEMĀTIKĀ

n 2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam
ar personu grupām.
n 2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS.
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SOCIAL WORK EDUCATION IN LATVIA — TWENTY YEARS:
A HISTORICAL OVERVIEW AND INSIGHT INTO CONTEMPORARY ISSUES
Lolita Vilka
Summary
Key words: social work, identity of social work, social work education, social work profession,
interaction of theory and practice in social work
Social work education in the 20-year history of Latvia has a lot of interesting moments,
which significantly influenced the development of the profession. But there are events — to
a certain extent decisive turning points in the sphere of academic issues — that have created
and moved the concepts of social work. Questions about the social work identity and profession-specific, authentic education, about the theory and practice of complementary interaction
have been and still are popular discussion items within practitioners-professional as well as
the academic environment. Answers to these questions can be found in historical experiences
and comparisons. On the other hand, treatment of them is also reflected in our current understanding. In this article, by highlighting important events, the social work development and
awareness horizons in Latvia are characterised, particularly focusing on the academic sphere.
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LZA darbības stratēģiskie virzieni
2012.–2016. gadā
Ojārs Spārītis,
Dr. habil. art.

Preambula

Latvijas zinātnieki ir uzticīgi akadēmiskiem zinātniskās pētniecības principiem un
mērķiem, jo viņi:
n nemitīgi attīsta savu nozaru sasniegumus,
pilnveido pētniecisko bāzi, akadēmiskā
darba metodes un prasmes,
n saglabā augstu zinātniskā darba ētiku un
kvalifikācijas kritērijus,
n nodrošina LZA pēctecību.
Ar šādu mantojumu LZA un ikviens akadēmiskās vides pārstāvis Latvijas sabiedrības
acīs ir valstiski atbildīgas rīcības etalons.

Zinātnes politika

Būtisks LZA uzdevums ir cieša sadarbība un dialogs ar LR Saeimas komisijām, politiķiem, kā arī ar Ekonomikas, Izglītības un
zinātnes, Kultūras, Labklājības, Vides un reģionālās attīstības, Veselības aizsardzības un
citām nozaru ministrijām, lai:
n panāktu atsevišķu ministriju pasūtītu pētījumu veikšanu un līdzekļu piesaisti šiem
valsts pasūtījumiem,
n rosinātu Latvijas zinātnes likuma papildināšanu ar nosacījumiem par valsts atbalstu izgudrojumu patentēšanai un komercializēšanai,
n sekmētu izpratni par zinātni kā valsts darbības visu jomu neatņemamu sastāvdaļu
un kā eksportspējīgas produkcijas izstrādes pamatu visās tautsaimniecības nozarēs.

Finansējums zinātnei

LZA vadības stratēģisks uzdevums ir panākt atbalstu Latvijas zinātnes attīstīšanai
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visos valsts, pašvaldību un starptautiskajos
līmeņos, cenšoties sasniegt 2005. g. Zinātniskās darbības likumā iestrādātās normas
īstenošanu par valsts finansējuma palielinājumu zinātnes attīstībai ik gadus 0,15 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Latvijas zinātnes un izglītības atbalstam
piesaistīto ES Struktūrfondu un arī sociālo
fondu sniegtās iespējas ir atbildīgi izmantotas. ES fondu apguve ir jāturpina un jāpaplašina.
Par tuvāko gadu aktualitāti zinātnē kļūst
ES Kohēzijas fonda finansējuma iespējami
plaša piesaistīšana 2014.– 2020. g. veicamajiem pētījumiem.
LZA uzdevums ir saīsināt birokrātisko
ceļu no finansējuma piešķīruma līdz zinātniskā produkta radīšanai un valsts izglītības,
kultūras un tautsaimniecības orientēšanai
mērķtiecīgam zinātniskajam un pētnieciskajam darbam.

Zinātne tautsaimniecībai

LZA daudzpusīgā akadēmiskā potenciāla plašā kvalifikācija ir izmantojama valsts
likumdošanas izmaiņu katalizēšanai. Ar tā
palīdzību rosināma:
n visu tautsaimniecības nozaru finansējuma
optimālu proporciju aizstāvība ES mērogā,
n sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādājamu tādu valsts pasūtījumu un pētniecisku projektu īstenošana, kam būtu
praktiska atdeve izglītībai, kultūrai un
tautsaimniecībai.
Latvijas zinātnes ekonomisko efektivitāti
un prestižu stiprina LZA sabiedrotie — zināt-

zinātnes dzīve
niski pētnieciskās un augstskolu institūcijas,
kuras rada eksportspējīgu intelektuālo un
tehnoloģisko produktu.
LZA darbība aktivizējama valsts atbalsta
politikas uzlabošanai, zinātniskās pētniecības
iestāžu attīstībai, piesaistot gan valsts, gan
starptautiska mēroga pasūtījumus.

Izglītība

LZA un Izglītības un zinātnes ministrijas
sadarbībā likumdošanas jomā ir sekmējama
Augstākās izglītības un zinātnes savienojamības principu dziļāka iestrāde, paredzot:
n tuvināt augstskolu akadēmisko darbību
zinātniskajai darbībai, īpašu vērību veltot
pētnieciskā darba metodikas un pēctecības nodrošināšanai,
n veicināt izglītības, kultūras, sabiedrības
labklājības, veselības aizsardzības un
valsts tautsaimniecības attīstībai labvēlīgas nozaru izglītības programmu izstrādi,
n analītisku ekspertīžu ceļā veidot optimālas izglītības un Latvijas darba tirgus proporcijas.
Padziļināma jau gadu desmitus pastāvošā
LZA sadarbība ar reģionu augstskolām un novadu pašvaldībām kopīgu zinātnes projektu
izstrādē un finansējuma bāzes paplašināšanai, zinātniskās kapacitātes stiprināšanai.
Šāda sadarbība stiprinās reģionālo augstskolu pētnieciskās institūcijas, saliedēs koordinētai zinātniskai un praktiskai rīcībai LZA
nodaļas un to partnerus.

Humanitārās un
sociālās zinātnes

LZA misija ir nācijas pamatvērtību — valodas, ētikas, sabiedrības veselības, ekonomikas, vides, kultūras un cilvēcisko vērtību
izziņa, saglabāšana un popularizēšana, sekmējot paaudzēs radīto bagātību pārmantošanu un attīstību.
Svarīgi ir apvienot LZA humanitāro, sociālo un eksakto zinātņu nodaļu spēkus kopīgam darbam Latvijas vides, dabas un cilvēku
resursu saglabāšanā, t.sk. krīzes iespaida

mazināšanai Latvijas ekonomiskajā, sociālajā
un kultūras attīstībā.
Latvijas valstij un zinātnei nozīmīgs būs
2014. un 2015. g. periods.
Nacionālās pētniecības programmas “Letonika” turpinājumam jau savlaicīgi plānojama jauna izpētes programma, kura ietvertu:
n Latvijas daudzveidīgā tradicionālā kultūras mantojuma pamatvērtību izziņu,
n Latvijas politiskās nācijas veidošanās un
attīstības aspektus,
n Latvijā dzīvojošo daudzo etnosu vēstures,
kultūras mantojuma un tradīciju izziņu
veiksmīgas integrācijas procesu pētniecībai.

Sociālie aspekti

Latvijas iedzīvotāju fiziskās veselības un
demogrāfisko problēmu risināšanā pieaug
medicīniskās un sociālās aprūpes loma.
LZA pieredze, pētījumos gūtās atziņas var
sekmēt sabiedrības veselības, mūža ilguma,
darbaspēju un sociālās aktivitātes saglabāšanas programmu izstrādi un īstenošanu visas
valsts mērogā.
Uz laiku apturētā “Emeritētā zinātnieka”
statusa piešķiršana un finanšu ierobežojumi
kavē LZA rūpes par zinātniekiem, kas radījuši paliekošas vērtības dažādās nozarēs. Tādēļ aktivizējams dialogs ar valsts un finanšu
institūcijām par izcilu zinātnieku veikumam
atbilstošām sociālajām garantijām.

Starptautiskā sadarbība

LZA visu nozaru pārstāvji virzāmi sadarbībai ar starptautiskām zinātniskām institūcijām. Tas sekmēs plašāku un dziļāku Latvijas
speciālistu integrāciju Eiropas zinātnes struktūrās.
LZA mērķis ir piedalīties starptautisko zinātnisko akadēmiju, fondu un biedrību sadarbībā kopīgu starpvalstu zinātnisko projektu
izstrādei un finansējuma piesaistei.
Letonikas jautājumu izpētē īpaša interese ir Austrumeiropas un Skandināvijas valstu
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zinātniekiem. Tādēļ sadarbībā ar starptautiskajām zinātniskajām institūcijām un biedrībām humanitārajās zinātnēs stiprināma LZA
Letonikas pētniecības projektu koordinācija
ar baltistikas, ģermānistikas, nordistikas, slāvistikas, somugristikas un citām radniecīgām
etnokultūras virzienu izziņas programmām.

LZA atpazīstamības stratēģija

LZA atpazīstamība, autoritāte un pēctecība gan valsts, gan starptautiskā līmenī nodrošināma ar:
n augstiem kritērijiem atbilstošas akadēmiskās kvalifikācijas celšanu visu paaudžu pētnieku vidū,
n augsti profesionālām zinātniskajām publikācijām,
n mūsdienīgu komunikāciju ar Latvijas sabiedrību un starptautiskajiem zinātniskās
sadarbības partneriem.
Nozīmīgs zinātniskā darba prestiža uz-
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turēšanas instruments ir LZA locekļu skaitā
uzņemtie ārzemju zinātnieki un viņu darbība,
kā arī LZA partneru un sponsoru iedibinātās
vārda balvas un stipendijas. Lieku priekšā
LZA Balvu biedrībai pretendēt uz “sabiedriskā labuma organizācijas” statusu, kas sniegs
reālu nodokļu atvieglojumu ikvienam zinātnes attīstības veicinātājam.

Mērķi un līdzekļi

Tāpat kā ikviena zinātnieka, arī sava
personiskā darba jēgu saskatu indivīda un
sabiedrības garīgo, intelektuālo un morālo
rezervju stiprināšanā. Aicinu LZA akadēmisko saimi apvienot „fiziķu” un „liriķu” radošo
potenciālu harmoniskai un progresīvai sadarbībai, kuras mērķi ir nemainīgi: cilvēks,
sabiedrība, Latvijas zeme un Latvijas valsts.
Metodes un instrumenti šo mērķu sasniegšanai rodami koleģiālā komandas darbā. Cita loģiska ceļa nav.

zinātnes dzīve

SESTAIS Sēlijas kongress
Jānis Stradiņš
Daugavpils Universitātes renovētajā un
jaunatklātajā studiju un pētniecības centrā
“Ilgas” (Daugavpils novada Skrudalienas pagastā netālu no Silenes) šā gada 27. jūnijā
notika 6. Sēlijas kongress. Šo tradicionālo pasākumu (Sēlijas kongresi notiek kopš 1999)
rīkoja Daugavpils Universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija un Sēlijas asociācija. Jau iepriekšējā Sēlijas kongresā Viesītē (2008) tika
ierosināts, lai šo kongresu rīkošanā iesaistītos Daugavpils Universitāte (DU), pievēršot
uzmanību ne tikai kultūrvēsturei un sēlisko
izlokšņu īpatnībām, cik Sēlijas (īpaši Dienvidsēlijas) unikālajai dabas videi, Daugavai,
palienēm, augu un dzīvnieku valstij. Tieši Sēlijas pusē, abpus Daugavpils, ir koncentrētas
ievērojamākās dabas vērtības: te atrodas Silenes nacionālais dabas rezervāts, Augšdaugavas Nacionālais parks, Dvietes paliene. Tieši
Universitāte varētu kļūt ne tikai par Latgales,
bet arī par Sēlijas reģionālo universitāti, īpašu
vērību pievēršot Sēlijas dienvidu (katoliskās)
daļas kultūrvēsturei, kas līdz šim mazāk pētīta (robu daļēji aizpilda profesora Heinriha
Stroda pēdējā grāmata par Ilūkstes apriņķi
“Sēlija senāk un tagad”, kas ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas
atbalstu nākusi klajā 2011. g. novembrī.
Kongresa ieceri īstenoja ar Universitātes
rektora akadēmiķa Arvīda Barševska aktīvu
atbalstu, pieskaņojot to renovētā Ilgu pētniecības centra atklāšanai. Ilgu pils, kas celta
1898. g. (arhitekts Vilhelms Neimanis) historisma stilā un piederējusi bagātam poļu
ebrejam Salmanovičam, pēc Otrā pasaules
kara nodota DU, taču ilgu laiku bija samērā nolaistā stāvoklī, kamēr nupat īstenots tās
renovācijas projekts par ES līdzekļiem. Tagad
te izvietots DU studiju un pētniecības centrs,
telpās iemājojušās pazīstamās kukaiņu kolekcijas moderns tehnoloģisks aprīkojums,

parkā tiek projektēta Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centra ēkas celtniecība.
Tas ir pirmais pētnieciskais centrs vēsturiskās
Sēlijas teritorijā. Iecerēts, ka turpmāk te pētījumus veiks ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu
(Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Vācijas, Francijas u. c. valstu) pētnieki. Atklāšanā runāja
DU rektors A. Barševskis, Daugavpils novada
domes priekšsēdētāja J. Jalinska, LZA Senāta
priekšsēdētājs J. Stradiņš un Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes dekāns N. Rostoks, pēc tam ēkas tuvumā klātesošie LZA
akadēmiķi stādīja piemiņas ozolu aleju (akadēmiķi A. Barševskis, J. Ekmanis, R. Karnīte,
B. Rivža, J. Stradiņš, A. Treimanis, J. Urtāns,
P. Zvidriņš, LZA goda locekļi O. Gerts un
P. Guļāns).
Pēc preses konferences, kurā piedalījās
ļoti liels skaits plašsaziņas līdzekļu pārstāvju,
renovētās pils sēžu zālē tika atklāts 6. Sēlijas
kongress. Kongresu atklāja rektors A. Barševskis un Sēlijas asociācijas goda prezidents
Jānis Stradiņš, uzrunas sacīja LZA Lauksaimniecības un mežzinātņu nodaļas vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja
akadēmiķe Raita Karnīte. LZA prezidents Juris Ekmanis un akadēmiķis Jānis Stradiņš
pasniedza Sēlijas asociācijas goda biedru
diplomus Universitātes rektoram A. Barševskim un Sēlijas muzeja (2000. g. Viesītē)
dibinātājai un organizatorei Ilmai Svilānei.
Kongresa darbā piedalījās daudz zinātnieku
no Rīgas, Daugavpils, Jelgavas un vietējo
Sēlijas pašvaldību vadītāji (no Daugavpils,
Ilūkstes, Neretas, Viesītes, Aknīstes u.c.),
kas iesaistījās debatēs un neformālās sarunās, tajās piedalījās arī Dainis Īvāns. Neoficiāli tika skartas arī Daugavpils HES celtniecības un Staburaga “reanimēšanas” ieceres,
kas aktualizējušās pēdējā laikā, uzmanības
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lokā paturot saimniecisko stāvokli Sēlijā pēc
2009. g. administratīvi teritoriālās reformas.
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S.
Rāzna izteica gatavību veicināt novada izpēti un grāmatas izdošanu par Sēliju, veltot to
novadnieka prof. H. Stroda piemiņai.
Konceptuālajā ievadreferātā par Sēlijas
kultūrvēstures pretrunām un nākotnes redzējumu J. Stradiņš raksturoja pašreizējo
situāciju pēc jauno Sēlijas novadu (Jēkabpils, Salas, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes,
Aknīstes, Zasas, Ilūkstes) un piedevām tiem
piegulošo apvienoto latgaliski/sēlisko Daugavpils un Krāslavas novadu izveidošanas.
Jauno novadu pašvaldības koncentrē uzmanību uz jaunizveidoto novadu paškonsolidēšanos un interno, ļoti smago ekonomisko un
sociālo problēmu risināšanu, turklāt dziļas
saimnieciskās un finanšu krīzes apstākļos,
kas turpinās gan Latgalē, gan ne mazākā
mērā Sēlijā. Sēlijas vienotība, kultūrvēsturiskās problēmas atvirzās otrajā plānā, kļūst
mazāk aktuālas. Kaimiņu pārnovadu aspekts
ir par vāju, lai saturētu kopā jaunos novadus,
tie domā katrs par sevi, pavājinās “sēliskās
kopības” izjūta, kas bija ieveidojusies pēdējos
20 gados. Aktuāls kļūst jautājums par Sēlijas
ziemeļu daļas tiekšanos uz Zemgali, bet dienvidu daļas — uz Latgali.
Referents aplūkoja arī jautājumu, vai pati
Sēlijas dienvidaustrumu daļa, arī Ilgu pils,
pieder Sēlijai (Zemgalei) vai Latgalei. Jaunajā
“Lielajā Latvijas atlantā” (2012) administratīvi teritoriālais dalījums Daugavpils un Krāslavas novadus iekļauj Latgalē, kamēr turpat
nelielajā kultūrvēsturiskā novadu dalījuma
kartē šī teritorija iekrāsota Zemgales (Sēlijas),
nevis Latgales krāsā. Šis duālisms iezīmējās
jau sen. J. Stradiņš analizēja G. Manteifeļa
un A. Bīlenšteina izteikumus 19. gs. 70.–80.
gados, bet it īpaši — N. Manaseina revīzijas
ziņojumu (1882–1883), kurā ieteikts likvidēt
Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņas,
to vietā pēc etniskajām iezīmēm izveidojot
Rīgas un Rēveles guberņas (vienu — latviešu,
otru — igauņu), lai mazinātu Baltijas vācu
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lomu un veicinātu pārkrievošanu. Vienlaikus
Manaseina revīzijas ziņojumā bija piedāvāts
Kurzemes guberņas Ilūkstes apriņķi iekļaut
Vitebskas guberņas sastāvā, un šis piedāvājums pamatots ar dažādiem statistikas datiem. Šo referātu J. Stradiņš veltīja profesora
H. Stroda piemiņai, jo pats nelaiķis bija iecerējis piedalīties kongresā un izklāstīt dažus
arhīvā sameklētus datus par vietējo zemnieku, kā arī vācu un poļu muižnieku pretošanos
Manaseina iecerēm 1881.–1883. g., kuru
dēļ Ilūkstes apriņķis tomēr palika Kurzemes
guberņā. Pašreiz Daugavpils un Krāslavas
novadi, arī Daugavas kreisajā krastā, de facto ir nonākuši Latgales, nevis Sēlijas (Zemgales) sastāvā. To legalizējis arī 2009. g.
administratīvi teritoriālais dalījums, taču tas
noticis jau 1962. g., Arvīda Pelšes laikā, līdz
ar Ilūkstes rajona (bij. apriņķa) likvidēšanu,
resp. iekļaušanu Daugavpils rajonā.
Pilns J. Stradiņa referāta teksts, līdz ar Sēlijas asociācijas turpmākā statusa redzējumu
(pēc novadu pašvaldību vēlēšanām 2013. g.)
publicēts oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 2012. g. 27. jūnija numurā.
Akadēmiķes B. Rivžas referāts bija veltīts tēmai “Sēlija: Latvijas lauksaimniecības
izaicinājumu kopa”, un tas izraisīja klātesošo
pašvaldību vadītāju dzīvāko rosību. B. Rivža
skāra problēmu, ka Sēlijā dominē nelielās
zemnieku saimniecības un tām īpaši jādomā
par papildu ienākumiem. Aktīvāk jāveicina
tūrisma attīstība, nišas produktu ražošana,
mežu apsaimniekošana. Jācīnās par infrastruktūras, īpaši ceļu, uzlabošanu, jāapzina
kultūrvēsturiskais mantojums — ēdieni, tradīcijas, svētki, jāpanāk likuma pieņemšana
Saeimā par tradicionālā kultūras mantojuma
izkopšanu un radošajām industrijām, kā arī
jāveicina ekoloģiskās pārtikas ražošana Sēlijā.
Referāts izraisīja dzīvas debates, tika ierosināts nākamo valsts nozīmes pētniecisko
programmu centrēt uz reģionālo problēmu
risinājumu. Šajā ziņā vairāk jāmācas no Lietuvas pieredzes.
Akadēmiķis J. Urtāns (Kultūras akadēmi-
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ja) savu referātu veltīja Augšzemes veselības
avotiem, īpaši analizējot teikas un nostāstus
par tiem. Viņš aizrādīja, ka Augšzeme esot
neitrālāks nosaukums nekā Sēlija, uzsverot saistību ar Augštaitiju Lietuvā. Referents
raksturoja avotus gan pilskalnos (Kūliņu pilskalns, Sērenes pilskalns, Petruku pilskalns),
gan arī veselības avotus pie Aknīstes, Sēlpils,
Daudzeses (“Ellītes” avots), aplūkoja arī Staburaga avotu problēmu, kura reanimēšanu
atzina par nereālistisku un arī aplamu.
Akadēmiķis A. Barševskis referātu veltīja Ilgu apkārtnes bioloģiskai daudzveidībai,
uzsverot, ka tā ir pārrobežu aizsargājama
teritorija. Te rodamas 4749 sugas, toskait
3457 kukaiņu sugas, 1625 tauriņu sugas.
Dabas parks “Silene” dibināts 1977. g., bet
1999. g. tam piešķirts valsts nozīmes dabas
lieguma statuss. 2005. g. šis liegums iekļauts
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju “Natura 2000” sarakstā. Eiropas nozīmes aizsargājamās sugas ir sarkanvēdera ugunskrupis
(Bombina bombina), lielais tritons un purva
bruņurupucis, te ir Eiropas nozīmes aizsargājama augu suga un deviņas Eiropas nozīmes aizsargājamās putnu sugas. Akadēmiķis
emocionāli raksturoja šajā teritorijā veicamo
pētniecības darbu (īpaši vaboļu pētniecībā)
un biologu tradīcijas “Ilgās”, demonstrēja
skaistus fotoattēlus, izcēla Riču ezera unikālo
raksturu. Ilgu pils atrodas 300 m no Baltkrievijas un arī ES ārējās robežas, un speciālais
režīms veicina te dabas aizsardzību.
Asociētā profesore Inese Kokina (DU) referēja par savas Universitātes studiju un pētniecības centru “Ilgas”, tā izveidošanu, renovēšanu un nākotnes iecerēm.
Profesore Vilma Šaudiņa (DU) saistoši
referēja par etnolingvistiskām attieksmēm
sēliskajās izloksnēs, par lingvistiskās ģeogrāfijas problēmām, patapinājumiem no lietuvju
valodas un novada daudznacionālā sastāva
īpatnībām, minot daudzus intriģējošus valodas īpatnību piemērus.
Profesore Irēna Saleniece (DU) izklāstīja
savu bagātīgo pieredzi mutvārdu vēstures pē-

tījumos, referējot par 20. gs. Latvijas vēsturi
Sēlijas cilvēku dzīvesstāstos. Viņa ar piemēriem rādīja, ka individuālā atmiņa veido stipri
atšķirīgu skatījumu no oficiālās vēstures. Sēlijas, kā arī Latgales specifiku raisa dzīve robežu tuvumā, polietniska, daudzkonfesionāla,
multietniska vide, administratīva nošķirtība
no citām Latvijas daļām līdz 20. gs. (īpaši
“Poļu Inflantijas” gadījumā) un kopēja vēsture pēc 1920. g.
Latgales pētniecības institūta direktors
DU asociētais profesors Henrihs Soms raksturoja reģionāli ievirzītu, “uz mazu telpu
orientētas vēstures”, “mazo telpu vēstures”
pētniecības specifiku, Sēlijas novadu īpatnības (tradīcijas, sēliskās izloksnes, kontaktzonas priekšrocības dinamikas ziņā u.
c.), salīdzināja Sēliju un Latgali. Referents
uzsvēra, ka reģionalizācija nemēdz būt pareiza vai nepareiza, bet gan mērķtiecīga vai
nemērķtiecīga. Viņš arī pasvītroja, ka DU
spēj dot lielu pienesumu Sēlijas kā politiskas, ģeogrāfiskas un sociālas telpas izpētē,
izceļot kultūras daudzveidību un netradicionālu, jaunu avotu iesaisti novada izpētē.
Īpaši referents izcēla digitālās vides, interneta lomu kultūrvēsturisku “kripatiņu” izpētē.
Viņš arī uzsvēra, ka stāsts par Sēliju vienlaikus ir stāsts par Latgali, vismaz daļēji, un šie
kultūrvēsturiskie apgabali pētāmi sinhroni.
Referāts izraisīja dzīvu interesi, daudz jautājumu.
Zane Stapķeviča (DU) referātu veltīja savas augstskolas docētājiem, kas cēlušies no
Sēlijas, tie veido 10,5% DU pašreizējā akadēmiskā personāla un 73% no tiem ir DU dažāda laika absolventi. Viņi lielākoties nāk no
Ilūkstes, Demenes, Grīvas, Dvietes, Rubenes,
Aknīstes, Jēkabpils. Referente sīkāk raksturoja vēsturnieces doc. G. Barkovskas, fiziķa
prof. V. Paškeviča, valodnieces prof. V. Šaudiņas, vēsturnieces prof. I. Salenieces zinātniskos nopelnus. Referente secināja, ka pašreiz
“vidējais DU docētājs no Sēlijas ir 52 gadus
vecs, nāk no Ilūkstes, ir sieviete, filoloģijas
doktors, Daugavpils Pedagoģiskā institūta
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Fizikas un matemātikas fakultātes absolvents, ieņem profesora amatu DU Humanitārajā fakultātē”.
Bez mutiskajiem referātiem tika prezentēti četri stendu ziņojumi:
n Ruta Avotiņa, Zane Cekula. Sēlijas pagastu izzināšanas iespējas.
n Ilze Māra Janelis. Sēlijas austrumgala
muižu parki.
n Inese Stūre. Augšzemes augstienes ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.
n Māra Grudule. Stenderi Sēlijas kultūras
vēsturē.
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Visi referenti saņēma DU sertifikātus par
līdzdalību kongresā. Kongress izdevās, par ko
īpaša pateicība pienākas DU un tās rektoram
A. Barševskim.
Nākamo Sēlijas kongresu iecerēts rīkot
2014. g. Viesītē sakarā ar Vecā Stendera 300 gadu jubileju (ko paredzēts iekļaut
starptautiskajā UNESCO piemiņas datumu
sarakstā) un Paula Stradiņa Baltās skolas
atklāšanu Viesītē, veltot to plašam Sēlijas
problēmu lokam, arī izglītības vēsturei Sēlijā
un Daugavas problemātikai (kā vēsturiskā, tā
ģeogrāfiskā un ekonomiskā aspektā).

zinātnes dzīve

Demokrātija
ar Taivānas pienesumu
Voldemārs Hermanis
Šīgada 27. un 28. aprīlī Latvijas Zinātņu
akadēmijā notika starptautiska konference
“Demokrātija un attīstība – Taivāna un Baltijas valstis salīdzinošā skatījumā”. To rīkoja
LZA un 2003. g. dibinātais Taivānas Demokrātijas fonds (TDF) ciešā saiknē ar Taipejas
misiju Latvijā.
Atklājot šo konferenci, LZA prezidents Juris Ekmanis norādīja, ka arī zinātne un demokrātija iet rokrokā. Kā apstiprinājums ir
otra šāda ietvara diskusija par analogu tēmu.
(Konference “Demokrātijas attīstība” notika
Rīgā 2006. g. augustā, kurā kopā ar Latvijas
un Taivānas zinātniekiem piedalījās arī pētnieki no Kanādas, Vācijas un Lietuvas.)
TDF prezidents Te-fu Huangs (Teh-fu
Huang) uzrunā atzina, ka pēc jasmīnu revolūcijas arābu pasaulē demokrātija ir kļuvusi
par starptautiskās sabiedrības universālu
vērtību. Viņš īsumā raksturoja liberalizācijas
procesu Taivānā kā svarīgu pagrieziena punktu 1992. g., kad tauta pirmoreiz vēlēja sava
parlamenta (Legislative Yuan) deputātus.
Konferences dalībniekus sveica Eiropas
Parlamenta deputāte Inese Vaidere, bijušais
LR ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis,
Taipejas misijas vadītājs Latvijā Deivids
Vangs (David C. Wang), Lietuvas Seima deputāts Mantas Adomens.
Ar pārdomām bagātu referātu diskusiju
aktualizēja Eiropas Tiesas tiesnesis (Strasbūra), LZA goda doktors Egils Levits. Viņš salīdzināja Baltijas valstu satversmes, akcentējot
konstitucionālo likumu lomu jauno demokrātiju aizsardzībā un cilvēktiesību traktējumos.
“Nevaram aizstāvēt demokrātiju, ja neaizstāvam valsti,” sacīja Levita kungs.
Konferencē, pieņemot jaunus likumus,

īpaša uzmanība bija pievērsta vēlēšanu sistēmas pilnveidei kā Baltijas valstīs, tā Taivānā, kā arī juridiskām finesēm un politiskām
konsekvencēm. Doktors Anderss Fogelklovs
(Zviedrija) salīdzināja tiesisko kultūru divās
atšķirīgās valstīs — Krievijā un Ungārijā.
Doktore Toma Birmontiene (Lietuva) analizēja savas valsts Konstitucionālās tiesas lomu,
nosakot deputātu kandidātu biogrāfiju caurskatāmību, ko pieprasa vēlētāji. Saeimas deputāts Valdis Liepiņš (Reformu partija) runāja
par Latvijas vēlēšanu sistēmu un dažādiem
priekšlikumiem tās uzlabošanai. Viņaprāt,
īpaši svarīgi garantēt šīs sistēmas caurspīdīgumu un veselīgu partiju sacensību.
Prīta Vinkela (Igaunija) referāta tēma
bija “Igaunijas pieredze elektroniskajā balsošanā”, kur 90 procentiem vēlētāja vecuma
iedzīvotājiem ir identifikācijas kartes (ID).
Doktors Ju-čungs Šens (Yu-chung Shen)
analizēja tā dēvēto pusprezidentālo sistēmu,
kāda izveidojusies ne tikai Taivānā, bet vairākās postkoloniālās un postsociālisma valstīs.
Tas nozīmē tiešās velēšanās vēlētu prezidentu un valdību, kas atskaitās parlamentam. Tā
aplūkojama kā no partiju politikas, tā institucionālo normu viedokļa.
Otra svarīga šīs konferences tēma bija
masu mediju loma demokratizācijā un demokrātiskā konsolidācija, galvenokārt uz Taivānas ekonomiskās, sociālās un politiskās attīstības piemēra bāzes.
Referātu par medijiem kā “demokrātijas skābekli” par valstu atšķirīgu attieksmi
pret preses brīvību un izdevēju rīcības regulējumiem nolasīja Broka universitātes (Kanāda) profesors, LZA ārzemju loceklis Juris
Dreifelds. Viņš ir pētījis vadošu mediju, arī
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elektronisko, īpašnieku nomaiņu dažādās valstīs, arī Latvijā (Diena, Mediju nams, Lauku
Avīze, LNT u.c.). “Mediji ir pati svarīgākā savienojuma sastāvdaļa, lai panāktu nacionālu
saliedēšanos,” secināja profesors.
Taivānas universitātes profesors JensDžou Songs ( Jenn-Jaw Soong) savam ziņojumam kā atslēgas vārdus minēja — demokratizācija, pilsoniskā sabiedrība, sociāli
ekonomiskā attīstība, demokrātiskā konsolidācija, sociālais brīnums. Tās ir kategorijas, kas visas skatāmas ciešā kopsakarā, jo
“pašreizējā demokrātiskās pārvaldes pakāpe
Taivānā nozīmē “sabiedrība–valsts”, nevis
“valsts–sabiedrība” attiecības”.
Kā atzīmēja viņa tautietis Čens-hao Pao
(Cheng-hao Pao), “demokrātiska konsolidācija neizpaužas tikai procedūrās, bet arī
substancē”. Taivānā akadēmiski pētīta arī sakarība starp ekonomisko attīstību un cilvēku

ticību demokrātijai, tāpat attiecības trijstūrī
valsts–tirgus–sabiedrība, ar ko viesi iepazīstināja detalizēti un kopējās tēmas kontekstā.
Daloties savu valstu pieredzē, runātāji
uzsvēra: tas nenozīmē tūlīt kaut ko aizgūt
un nokopēt. “Es neteiktu, ka Taivāna ir kaut
kāds modelis jums Latvijā,” sarunā ar šo rindu autoru teica doktors Ju-jens Čžou( Yu-jen
Chou), kurš konferencē referēja par konstitucionālo reformu savā zemē. Vienlaikus viņš
mudināja rūpīgi izpētīt taivāniešu pieredzi
gadījumā, ja mēs Latvijā mainītu savas Valsts
prezidenta pilnvaras un ievēlēšanas kārtību.
Konferences rezultātus rezumēja viens no
tās iniciatoriem, LZA viceprezidents Tālavs
Jundzis. Divās dienās sešu valstu politologi,
juristi un politiķi apliecināja kopēju interesi
par demokrātijas attīstību šajā Eiropas reģionā, samērojot to ar Taivānas politisko kultūru
un konstitucionālo praksi.

Zinātnes dzīves hronika tiks publicēta šā gada pēdējā numurā.
140

