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Priekšvārds Valsts pētījumu
programmas EKOSOC-LV
rezultātu apkopojumam
“LZA Vēstu” speciālizlaidumā
Ojārs Spārītis
LZA prezidents
Jau divdesmit piecus gadus pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas valstī norisinās
ekonomiskie pārveidojumi, tautsaimniecības
restrukturizācija un jaunu, uz inovatīviem
izgudrojumiem balstītu rūpniecības nozaru
attīstība. Ekonomiskās reformas aizsākušo
politiķu kļūdainie mērķu uzstādījumi, it īpaši
pirmajos patstāvīgas saimniecības gados, ir
veicinājuši arī aplamu lēmumu pieņemšanu,
kā rezultātā ir iznīcinātas vai būtiski deformētas vairākas lauksaimniecībai, mašīnbūvei,
pārtikas un vieglajai rūpniecībai nozīmīgas
ražošanas nozares.
Lai Latvija kā zinātnē balstītas ražošanas
un izglītotas sabiedrības valsts spētu modelēt izaugsmes scenārijus, tie balstāmi tirgus
ekonomikas un sociālo likumsakarību izzināšanā. Meklējot Latvijas ražojumiem jaunus
noieta tirgus, kā arī saskaroties ar globālo
konkurenci, uzņēmējiem ir nepieciešamas
zinātniskajā analītikā balstītas ražošanas un
jaunu produktu izstrādes prognozes. Tieši
šādu — ekonomikas un sociālo aspektu —
daudzpusīgu analīzi valsts un sabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai piedāvā Latvijas Zinātņu
akadēmijas vadītā programma EKOSOC-LV.
Ar radošu izdomu un neizsīkstošu enerģiju programmu vada un koordinē akadēmiķe Baiba Rivža, kura analītiskajam darbam
desmit pētnieciskajos projektos ir mobilizējusi septiņu Latvijas augstskolu izcilākos
akadēmiskās zinātnes pārstāvjus, pārstāvot

gan galvaspilsētas, gan visu Latvijas reģionu zinātnisko intelektu. Autoritatīvi projektu
vadītāji nodrošina jaunās paaudzes pētnieku
piesaisti, kvalifikācijas celšanu četru Valsts
pētījumu projekta izpildes gadu ciklā.
Projektu analītiskā daļa dod pamatu Latvijas uzņēmējdarbības efektivitātes kāpināšanai, uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai, Latvijas sabiedrības demogrāfiskajiem,
sociālajiem un kultūras procesiem, nācijas
pastāvēšanai būtisku garīgu, ētisku un tiesisku vērtību definēšanai, kā arī ilgtspējīgas tautsaimniecības priekšlikumu izstrādei.
Kā es redzu Valsts pētījumu programmas
EKOSOC-LV turpmāk? Programmas pētniecisko projektu analītiskās ziņas un secinājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi Latvijas valdības,
Saeimas, ministriju, izpildvaras un pašvaldību pārstāvjiem, veidojot valsts attīstības
scenārijus un adaptējot tiem jaunus efektīvas
pārvaldības instrumentus. Latvijas Zinātņu
akadēmija redz savu unikālo lomu sadarbībā
ar Saeimu, ministru prezidentu, ministrijām
un pašvaldībām, lai zinātniskās analītikas
ceļā iegūtās atziņas, prognozes un rekomendācijas darītu zināmas sabiedrībai gan reģionu, gan lielo pilsētu, gan novadu mērogā. Tas
vajadzīgs tādēļ, lai mēs — kā savas valsts
pilsoņi — ne tikai patērētu zinātnē balstītas
izglītības, pārvaldības un tautsaimniecības
priekšrocības, bet būtu arī zinoši šo labumu
attīstītāji.
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Valsts novērtē sociālās
zinātnes
Baiba Rivža
programmas EKOSOC-LV vadītāja
Pirmo reizi atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā sociālo zinātņu pētījumiem ir veltīta
Valsts pētījumu programma — “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas
ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai
(EKOSOC-LV)”, kura ir starp 2014.–2017.
gadam apstiprinātajām 14 VPP. Programma
iekļaujas šim laika posmam apstiprināto sešu
prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo
pētījumu virzienu piektajā virzienā: valsts un
sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība,
pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).
Jau noiets pusceļš VPP EKOSOC-LV īstenošanā, un ir īstais laiks iznākt šim krājumam, kurā apkopoti programmas desmit
projektu zinātniskie un tautsaimnieciskie
starprezultāti, aprakstīts jau padarītais, kā
arī iezīmēts turpmāk veicamais un sasniedzamais. Tas tiek apskatīts arī forumā 2016.
gada 3. un 4. novembrī.
Programmas projektus vada pieredzējuši, Latvijā un ārvalstīs atzīti zinātnieki
ar savām komandām. Pētniecības norisei
seko arī ārzemju eksperti, kam reizi pusgadā tiek ziņots par padarīto. Piemēram,
projektā “Latvijas lauku un reģionālās
attīstības procesi un iespējas zināšanu
ekonomikas kontekstā” ir četri starptautiski atzīti eksperti — profesori Tiu Pāss un
Rauls Eamets no Tartu Universitātes Igaunijā, Juris Dreifelds no Broka universitātes
Kanādā un Leone Stasova no Čehijas. Igauņu un čehu kolēģi piedalās forumā, bet ar
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profesoru J. Dreifeldu tikāmies seminārā
jūlijā.
Ar programmu EKOSOC-LV ir iespējams
jaunā kvalitātē attīstīt sociālās zinātnes,
daudz lielākā mērā sadarbojoties starpdisciplināri un starpinstitucionāli — Latvijas vadošo augstskolu sociālo zinātņu zinātnieki tiekas “prāta vētrās”, pētījumos iesaista jaunos
zinātniekus, kuriem var sniegt arī finansiālu
atbalstu, lielākā intensitātē ir realizējama
piedalīšanās nozīmīgās starptautiskās konferencēs.
Pats būtiskākais, ka zinātnieki projektu
pētījumos veido bāzi lēmumu pieņemšanai
sabiedrības pārvaldībā, valsts un sabiedrības
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, sniedz
pamatojumu ministriju, pašvaldību un Saeimas inovatīvai, mērķtiecīgai darbībai.
Pētījumu rezultāti to kopsakarībā ļaus
pakāpeniski izveidot Viedās specializācijas
stratēģijas uzstādījumiem un sabiedrības interesēm atbilstošu Latvijas tautsaimniecības
restrukturizācijas un ilgtspējīgas attīstības
modeli. Padziļināta sociālo procesu izpēte,
tostarp risinājumi sabiedrības iesaistes un
līdzdalības veicināšanai savienojumā ar plašu iegūto zināšanu komunicēšanas stratēģiju
tautsaimniecības un sociālās attīstības jautājumos iezīmēs jaunu pieeju ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai.
Ar gandarījumu jāatzīst, ka beidzies sociālo un eksakto zinātņu pretnostatījuma
posms, bet valsts katras jomas nozīmīgo
lomu vērtē tieši ar finansiālu atbalstu pētniecībai. Kā saka — ko nespēj viens, spēj otrs.

VALSTS NOVĒRTĒ SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Īss ieskats programmā
EKOSOC-LV

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārraudzībā
VPP EKOSOC-LV veido desmit pētnieciskie
projekti:
1. Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus
tās stiprināšanai. (Projekta vadītājs —
Dr. habil. oec. Remigijs Počs, Rīgas Tehniskā universitāte)
2. Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība
Latvijā atbilstoši viedās specializācijas
stratēģijai. (Projekta vadītāja — Dr. oec.
Nataļja Lāce, Rīgas Tehniskā universi
tāte)
3. 	Latvijas lauku un reģionālās attīstības
procesi un iespējas zināšanu ekonomikas
kontekstā. (Projekta vadītāja — Dr. habil.
oec. Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte)
4. 	Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi
un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas
tautsaimniecības transformācijai. (Projekta vadītājs — Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte)
5. 	Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi
sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā.
(Projekta vadītājs — Dr. sc. inf. Sergejs
Kruks, Rīgas Stradiņa Universitāte)
6. 	Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā. (Projekta
vadītāja — Dr. sc. pol. Feliciana Rajevska,
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts)
7.	Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas
procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai. (Projekta vadītājas —
Dr. paed. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte; Dr. oec. Inna Dovladbekova, Rīgas Stradiņa Universitāte)
8. 	Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā. (Projekta vadītāja — Dr. oec. Agita
Līviņa, Vidzemes Augstskolas Sociālo,

ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts)
9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu. (Projekta vadītāja — Dr. biol.
Inese Kokina, Daugavpils Universitāte)
10.Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde. (Projekta vadītāja — Dr. iur. Ārija Meikališa, Latvijas
Universitāte)
VPP EKOSOC-LV forumā “Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” vienuviet
pulcēsies zinātnieki, augstskolu pārstāvji, politiķi, pašvaldību vadītāji, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji.
Pašlaik, jau strādājot trešajā programmas posmā, pētījumi tiek konsolidēti trīs
pamatblokos: telpiskā attīstība, ekonomiskā
attīstība un sabiedrības attīstība.
Projektos, kas veltīti telpiskās attīstības
tēmām, tiek pētīta reģionālā attīstība; lauku
telpa kā sistēma, teritoriju virzība uz viedo
reģionu ekonomiku (projekts 5.2.3.).
Telpiskais aspekts tiek padziļināti pētīts
kultūrvides attīstības un degradācijas, vides
daudzveidības saglabāšanas un depopulācijas risku mazināšanas kontekstā (projekts
5.2.8.). Savukārt projektā 5.2.9. pēta ekoloģiski jutīgo teritoriju potenciālu, ekosistēmu
pakalpojumu izmantojamību un ekotehnoloģiski orientētas sabiedrības apziņas veidošanas iespējas.
Pētījumi sabiedrības attīstības problemātikā saistīti ar tautas ataudzes un demogrāfijas jautājumiem (5.2.4.), sabiedrības vērtību
sistēmu analīzi (5.2.5.) un sabiedrības integrācijas tēmām (5.2.6.).
Savukārt ekonomiskā bloka galvenie izaicinājumi ir pētīt un popularizēt sociālās
inovācijas un ekonomiskās demokrātijas
koncepcijas (5.2.7.), izstrādāt sadarbības
sistēmu starp valsts pārvaldi, zinātnes, izglītības nozarēm un uzņēmējiem (5.2.2.), kā
arī rast risinājumus Latvijas pakalpojumu un
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produktu konkurētspējas celšanai ārējos tirgos (5.2.1.).
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādāti priekšlikumi izmaiņām tiesiskā sfērā
(5.2.10.).
Programmas izpildē ir iesaistītas visas
Latvijas augstskolu pētnieku kopas. Projektu
izpildītāju vidū ir Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte; Vidzemes Augstskola; Rīgas Stradiņa universitāte; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte; Daugavpils
Universitāte; Ventspils augstskola; Banku
augstskola. Šajā darbā iesaistīts arī LZA Ekonomikas institūts, firmas “Sinerģija”, “Annahouse” u.c.
Kopumā izpildītāju akadēmisko personālu
veido 101 zinātnieks, 42 doktoranti un 56
maģistranti.
Programmas pirmo divu posmu periodā
ir izstrādātas 199 zinātniskās publikācijas,
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t.sk. 23 raksti publicēti SCOPUS oriģinālo
zinātnisko rakstu un ScienceDirect (Elsevier)
iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu
krājumos.
Programmas pētnieki ir piedalījušies 325
starptautiskās zinātniskās konferencēs gan
Latvijā, gan ārzemēs. EKOSOC-LV ietvaros
sagatavoti 14 Horizon 2020 pētniecisko
projektu pieteikumi, tikpat, t.i., 14 pieteikumi arī HERA, INTERREG, Erasmus+ un Central Baltic programmu ietvaros.
Sadarbības dubulto ieguvumu mēdz ilustrēt ar sakarību: kad cilvēks, kam ir nauda,
sastop cilvēku, kuram ir pieredze, tad ar
pieredzi apveltītais cilvēks iegūst naudu, bet
cilvēks ar naudu iegūst pieredzi. To pārveidojot valsts un pētnieku sadarbības kontekstā,
valsts, novērtējot sociālo zinātņu lomu, iegūst
to, ka EKOSOC-LV valstij dod jaunu un vajadzīgu pieredzi.

raksti

LATVIJAS EKONOMIKAS
KONKURĒTSPĒJAS IZPĒTES
INSTRUMENTĀRIJS
Remigijs Počs
remigijs.pocs@rtu.lv
Velga Ozoliņa
velga.ozolina@rtu.lv
Atslēgas vārdi: konkurētspējas izpētes metodoloģija, starptautiskā konkurētspēja, konkurētspēju ietekmējošie faktori, konkurētspējas indikatori
Rakstā atspoguļoti konkurētspējas izpētes metodoloģijas jautājumi. Analizēta dažādu
metodoloģiju, koncepciju un pieeju pielietojamība valstu, nozaru un uzņēmumu konkurētspējas vērtēšanā. Atspoguļoti Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspēju raksturojošie
indikatori, analizēti konkurētspējas rādītāji un ietekmējošie faktori augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs un apstrādes rūpniecībā Latvijā, salīdzinot tos ar ES valstu, tostarp Igaunijas
un Lietuvas rādītājiem.

Ievads

Valsts pētījumu programmas 5.2. “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts
un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības
veidošanai” viens no uzdevumiem ir izpētīt
Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos
tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai. Šī uzdevuma risināšanai trīs augstskolu — Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas
Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes
pētnieku grupa ir apvienojusies projektā, lai
izstrādātu teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai
un palielināšanai.
Šis raksts atspoguļo projekta pirmajos
posmos paveikto, kad ir apkopoti rezultāti
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par dažāda veida konkurētspējas izpētes metodoloģijas piemērošanu atšķirīgos ekonomikas segmentos un veikti atsevišķi aprēķini,
pielietojot izvēlēto instrumentāriju. Rakstā izmantoti arī citu projektā iesaistīto zinātnieku
(A. Auziņas-Emsiņas, J. Hudenko, V. Skribana, M. Baloža, A. Villerušas, U. Berķa,
D. Bahmanes u.c.) pētījumu rezultāti.
Pētījumā, pamatojot un pielietojot izvēlēto konkurētspējas izpētes instrumentāriju,
izmantotas dažādas metodes — gan kvalitatīvās (monogrāfiskā, anketēšana, interviju
metodes, fokusgrupu diskusijas, ekspertu
novērtējumu metodes un citas), gan kvantitatīvās (statistiskās metodes, izmaksu-izlaides
aprēķini, ekonomiski matemātiskā modelēšana, tajā skaitā ekonometriskie un sistēmdinamikas modeļi), izvēloties atbilstošākās
metodes katrā nozarē. Tā enerģētikas sektora

LATVIJAS EKONOMIKAS KONKURĒTSPĒJAS IZPĒTES INSTRUMENTĀRIJS

analīzei izveidots sistēmdinamikas modelis,
bet Latvijas dzelzceļa sektora starptautiskās
konkurētspējas novērtēšanai izstrādāta kompleksa pieeja, apvienojot dažādus vērtēšanas
modeļus un indikatorus. Pētījuma ietvaros
analizēts un šajā rakstā dots arī dažādu konkurētspēju raksturojošo indikatoru novērtējums, kā arī analizēti konkurētspēju ietekmējošie faktori.
Raksta mērķis ir sniegt galvenos pētījuma
rezultātus par konkurētspējas izpētes metodoloģiju un būtiskākajām konkurētspējas dimensijām atsevišķās Latvijas tautsaimniecības nozarēs.

Konkurētspējas izpētes
metodoloģija

Konkurētspēja, tajā skaitā starptautiskā
konkurētspēja, ir komplekss jēdziens, kas var
tikt analizēts gan dažādos līmeņos (valstu,
nozaru, uzņēmumu u.c.), gan no dažādiem
aspektiem. Pašlaik nav vienotas konkurētspējas definīcijas, tās atšķiras atkarībā no
aspektiem, kas ir analizēti attiecīgajos konkurētspējas pētījumos, atšķirības vērojamas
arī konkurētspējas jēdziena pielietojumā dažādos pētījuma objektos — reģionos, valstīs,
nozarēs, organizācijās u.tml. Tādēļ daudzi
zinātnieki1 uzskata, ka konkurētspējas analīzē nepieciešams pētīt dažādus aspektus un
izmantot dažādas teorijas un metodes, lai
pilnīgāk atspoguļotu tās komplicēto dabu.
Daži2 pētnieki uzskata, ka analīzē ir jāietver
ne tikai ekonomiskie aspekti, bet arī filozofiskie (kā sabiedrības attīstības rādītāji), juridiskie (atbilstība tiesiskiem pamatiem) un
pat psiholoģiskie (kā atbilstība iedzīvotāju
gaidām), bet daži3 uzskata, ka konkurētspēja ir tikai ekonomisko priekšrocību kopums
salīdzinājumā ar konkurentiem. Tādējādi
konkurētspējas izpētes metodoloģija aptver
plašu problēmu loku — pētījuma objekta
definēšanas jautājumus, jautājumus par vērtēšanas aspektiem, arī par konkurētspējas
izpētes metodēm, par pielietojamo instrumentāriju, modeļiem, rādītājiem, kritērijiem,

informatīvo nodrošinājumu, arī metožu izvēles jautājumus u.c.
Pētījuma objekts Latvijā arī var būt plašs
un daudzveidīgs. Konkurētspēju var analizēt
gan tautsaimniecības līmenī, gan reģionu,
gan nozaru, atsevišķu tirgu (darbaspēka,
kapitāla), klasteru, uzņēmumu u.c. līmeņos. Jebkurā gadījumā jāņem vērā objekta
specifika. Uzņēmumu līmenī jāņem vērā, ka
konkurētspējīgie uzņēmumi Latvijā ir gan ražošanas, gan pakalpojumu sektoros, tie var
būt gan privāti, gan publiski, tiem ir dažāda
kapacitāte un atšķirīgas pozīcijas vietējā un
starptautiskā tirgū, atšķiras arī konkurentu
raksturojums. Tādēļ dažādās nozarēs un sektoros ir nepieciešams pielietot dažādas metodes un to modifikācijas, kas ļauj vispilnīgāk
atspoguļot un analizēt situāciju katrā no tām.
Konkurētspējas kvantitatīvo analīzi bieži
apgrūtina statistisko datu trūkums. Ja valsts
līmenī pieejama daudzveidīga informācija,
tad uzņēmumu, nozaru un sektoru līmenī par
daudziem rādītājiem informācija nav pieejama vispār, vai tā ir novēlota. Attiecīgi jāpielāgo arī metodoloģija vai izvēlēto rādītāju loks,
lai izdarītie secinājumi būtu aktuāli.
Tradicionāli konkurētspējas analīzē dažādos līmeņos tiek izmantots Portera Dimanta
modelis4, kurā nozīmīgākā loma tiek piešķirta produktivitātei, nosakot, ka produktivitāti
ietekmē četri savstarpēji saistīti elementi (uzņēmumu stratēģija, struktūra un konkurence,
saistītās un atbalstošās nozares, ražošanas
faktori un pieprasījums) un divi atbalstoši
elementi (iespējas un valsts ietekme). Porters
savā modelī ir izdalījis četras konkurētspējas
attīstības iespējas, kuras veicina ražošanas
faktori, investīcijas, inovācijas un bagātība.
Vēlākos pētījumos5 novērtēts, ka Dimanta
modeli sekmīgi ir iespējams pielietot, vērtējot arī klasteru darbību. Portera modelis tiek
plaši pielietots6, tajā skaitā ASV, ES valstīm
(1993) un Japānai. Tomēr praktiskā Portera
modeļa pielietošana7 arī parāda, ka mazākām valstīm būtu jāizmanto Rugmana Dubultā jeb Multiplicētā Dimanta modelis8. Modeļa
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kritika tiek attiecināta arī uz konkurētspējas
objekta izvēli, uzskatot, ka konkurē uzņēmēji,
nevis valstis9. Tiek uzskatīts arī, ka Portera
modelī trūkst kultūras sastāvdaļas, ko pētījuši vairāki autori, tai skaitā kultūras dimensiju
modeli izstrādājis G. Hofštede10.
Valsts līmenī ir atrodami daudzi konkurētspējas pētījumi, kuros izmantota atšķirīga
metodoloģija un analizēti atšķirīgi aspekti.
Daļa pētnieku konkurētspēju analizē saistībā
ar investīciju piesaisti11. Citos pētījumos akcents likts uz darbaspēka migrāciju12. Pētījumos arī tiek atzīmēts, ka augsta tehnoloģiskā
attīstība parasti nozīmē augstāku konkurētspējas līmeni, tādēļ attīstības valstīm ir svarīgi palielināt pamatkapitāla apjomu13.
Valsts līdzsvarotai attīstībai būtiska ir arī
nozaru perspektīva. Piemēram, atbilstoša
rūpniecības politika var nodrošināt ekonomiskās efektivitātes un izlaides pieaugumu,
tomēr tā jāīsteno paralēli līdzsvarojošai politikai, kas nodrošinātu vienlīdzīgāku ienākumu sadali, piemēram, izmantojot progresīvo
iedzīvotāju ienākuma nodokli14.
Daļa pētījumu ir veltīti arī dažādu līmeņu konkurētspējas saiknēm. Novērots, ka
spēcīga konkurētspējīgo nozaru attīstība var
palīdzēt valsts reģionālajā attīstībā15. Tomēr
citos pētījumos16 secināts, ka reģionālās attīstības politikā akcents jāliek uz tādām darbībām, kas nodrošina vienādu produktivitātes
pieaugumu, piemēram, uz infrastruktūras un
cilvēkkapitāla attīstību.
Analizējot konkurētspēju kvantitatīvi, ir
iespējams izmantot rādītājus, kas tieši raksturo konkurētspēju un tās dinamiku. Biežāk
konkurētspēja tiek analizēta ar rādītājiem,
kas parāda konkurentu tirgus daļas, kā arī
izmantojot dažādus relatīvos rādītājus. Viens
no šādiem rādītājiem ir konkurētspējas iegūto priekšrocību (Revealed Competitiveness
Advantage, RCA) jeb Balaša indekss (to gan
biežāk izmanto, analizējot preču grupu konkurētspēju)17. Tiek izmantoti arī kompleksi
konkurētspējas indeksi, piemēram, pasaules
konkurētspējas indekss18 (Global Competi12

tiveness Index, GCI), kas ļauj ranžēt valstis
pēc dažādiem parametriem konkrēta gada
ietvaros un vērtēt kopējā valstu snieguma izmaiņas. Tomēr, ja rangā iekļauto valstu skaits
dažādos periodos ir atšķirīgs, nav iespējams
tiešā veidā analizēt konkurētspējas dinamiku.
Arī Latvijas Banka ir izstrādājusi savu saskaņoto konkurētspējas rādītāju19 (SKR), kura
pamatā izmantoti Eiropas Centrālās bankas
publicētie rādītāji (patēriņa cenu indekss,
ražotāju cenu indekss, vienības darbaspēka
izmaksas apstrādes rūpniecībā, vienības darbaspēka izmaksas tautsaimniecībā un iekšzemes kopprodukts), tomēr arī paši autori uzsver, ka izmantotie rādītāji pilnībā neizskaidro
ārējās tirdzniecības attīstību un pastāv arī ar
cenu nesaistīti faktori. Tāpēc šādi indeksi var
tikt izmantoti tikai vispārīgai konkurētspējas
analīzei.
Vairākos pētījumos20 analizēta konkurētspēja pa nozarēm. Tiek izmantoti tādi rādītāji kā preču un pakalpojumu eksports (% no
IKP), eksporta pieauguma temps salīdzināmās cenās, darbaspēka produktivitāte, pievienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām,
darbaspēka izmantošanas koeficients, pievienotā vērtība pret izlaidi, eksporta atkarība
(eksporta attiecība pret izlaidi) un strukturālo
izmaiņu ātrums (augstas pievienotās vērtības
pieaugums eksporta struktūrā). Darbaspēka
vienības izmaksas un nominālais efektīvais
valūtas kurss tiek analizēts tehnoloģijas pārneses procesā. Arī ārvalstu tiešās investīcijas
(gan plūsmas, gan uzkrātās vērtības), pētniecības un attīstības izdevumi, kapitāla produktivitāte, tehnoloģiju imports un inovācijas tiek
analizētas kā ar konkurētspēju saistīti rādītāji. Vairākos pētījumos21 būtiska nozīme tiek
piešķirta arī starpnozaru saiknēm kā konkurētspēju veicinošam faktoram.
Pētījumos mikrolīmenī konkurētspējas
analīzē tradicionāli izmanto dažādus finanšu
rādītājus vai to attiecības, tajā skaitā tiek uzsvērts, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem
ir lietderīgāk izmantot vienkāršākas metodes
(piemēram, Altmana Z-score analīzi), bet
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lielākiem uzņēmumiem jāizmanto sarežģītākas metodes (Balanced Scorecard vai citas), kas ņem vērā arī uzņēmumu vadīšanas
stratēģiju22. Vairāki pētījumi ietver arī papildu
indikatorus, kas atspoguļo inovācijas, apmācības, uzņēmības un vadības vērtējumus23.
Šīs metodes parasti tomēr neļauj pietiekami
viennozīmīgi noskaidrot konkurētspēju veicinošos faktorus un novērtēt to ietekmi.
Uzņēmumu konkurētspējas pētīšanā tiek
izmantotas arī kvalitatīvās pieejas. Tā “Zilā
okeāna” koncepcija24 ir balstīta uz pieņēmumu, ka konkurētspējas priekšrocības nepastāv esošajos tirgus apstākļos, bet gan nišās,
kuras vēl nav aizņemtas. Tādējādi tiek analizētas nevis konkurentu stiprās puses, kuras
būtu jāņem vērā, bet iespējas mainīt savu
produktu, lai tas atbilstu jaunai tirgus nišai.
Šī koncepcija nav pamatota, ja tirgū nav pietiekama konkurence (monopola vai oligopola
gadījumā), ja uzņēmumi strādā valsts sektorā
vai ar valsts subsīdijām, kā arī konservatīvos
tirgus segmentos. Markidess25 uzskata, ka
uzņēmumiem ir jārada atbilstoša vide un tad
konkurētspēja tiks nodrošināta dabiskā ceļā,
mainoties nosacījumiem nozarē un patērētāju
vēlmēm. Vēl citās koncepcijās26 apgalvo, ka
konkurētspēju var nodrošināt, tikai paredzot
iespējamās izmaiņas nākotnē un uzkrājot
vajadzīgos resursus, lai varētu strādāt brīvās
tirgus nišās.
No konkurētspējas pētīšanas metožu analīzes izriet, ka metodoloģija ir jāpiemēro katra
pētāmā objekta īpatnībām. Citiem vārdiem,
tā vai cita metodoloģija vai koncepcija ir jāpiemēro katram konkrētam gadījumam, izvēloties atbilstošāko pieeju, rādītāju sistēmu
un analīzes secību, ko var veikt tikai attiecīgo
nozaru speciālisti. Arī Latvijas gadījumā esošās metodoloģijas bez izmaiņām un pielāgojumiem pētāmā objekta specifikai nedos vajadzīgos rezultātus. Latvijas gadījumā jāņem
vērā šādi aspekti:
1. Vairākās nozarēs ir monopoluzņēmumi vai
uzņēmumi, kas strādā valsts sektorā vai
ar valsts subsīdijām, kuriem ir publiskā

sektora pasūtījumi, kā, piemēram, veselības un izglītības nozarēs. Jāņem vērā arī
sarežģītā privātā un publiskā finansējuma
kombinācija vienādu pakalpojumu sniegšanā. Esošo metodoloģiju izmantošana ir
nepamatota, ja tirgū nav konkurences, vai
tā nav pietiekama.
2.	Bieži nav vajadzīgo datu esošo metodoloģiju īstenošanai vai arī grūti iegūt salīdzināmus datus par vietējo un ārvalstu
tirgiem. Ir pieejama dažāda un atšķirīgas
detalizācijas pakāpes kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija dažādās valstīs. Ne
vienmēr ir pieejami nepieciešamie retrospektīvie dati.
3.	Esošās metodoloģijas bieži vien balstās
uz iepriekšējo periodu datiem, kas nereti
padara rekomendācijas par novecojušām
un neaktuālām. Mūsdienu uzņēmējdarbības vide (kas ir ievērojami mainījusies no
iepriekšējā gadsimta 90. gadiem) paredz
agrāk koncepcijās neminētus faktorus,
kā, piemēram, sakaru nodrošinājums un
piekļuve biznesa videi27. Parādās daudzi
jauni faktori — kopīgas valodas ietekme,
vēsturiskā saikne starp valstīm, brīvās
tirdzniecības līgumi, ātra informācijas
apmaiņa, noslēgto un sagatavoto brīvās
tirdzniecības līgumu esošā un iespējamā
ietekme, ārējās tirdzniecības režīmu izmaiņas u.c.
4.	Pēdējo desmit gadu demogrāfiskās
tendences Latvijā rāda, ka ražošanas faktors — darbaspēks — ir kļuvis mobils pretstatā Rugmana Dubultā Dimanta modeļa
pieņēmumam. Līdz ar to pat Rugmana
modeļa lietošanai ir nepieciešami papildinājumi, kas pielāgotu to Latvijas uzņēmumu konkurētspējas vērtēšanai.
Ņemot vērā šos analīzes rezultātus un
datu pieejamību, konkurētspējas analīzei
makro līmenī pētījumā likti lietā izvēlētie konkurētspējas rādītāji pa nozarēm un produktu
grupām, bet konkrētu nozaru un uzņēmumu
analīzei izmantotas detalizētākas rādītāju
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sistēmas, metodes, modeļi un koncepcijas.
Tā Latvijas enerģētikas nozares uzņēmumu
konkurētspējas vērtēšanai izstrādāts sistēmdinamikas modelis28, bet dzelzceļa sektora konkurētspējas analīzei modelis29, kas attīstīts uz
Portera Dimanta modeļa bāzes un Hofštedes
kultūras dimensiju analīzes modeļa bāzes, izmantojot tādus papildu indikatorus kā Loģistikas snieguma indekss (LPI — Logistic Performance Index), RCA indekss u.c.
Analīzes rezultātā identificēti vairāki būtiski rādītāji30, kas ir izmantojami konkurētspējas analīzē. Eksporta specializācijas rādītājs (nozares īpatsvars eksporta struktūrā)
ļauj novērtēt, kuras nozares dominē eksportā,
kuras straujāk palielina eksporta vērtību un
kuras savas pozīcijas sāk zaudēt, kļūstot salīdzinoši mazāk konkurētspējīgas. Šis rādītājs
ļauj salīdzināt dažādu nozaru eksportspēju,
tomēr specializācijas vērtību samazinājums
ne vienmēr nozīmē konkurētspējas samazināšanos (tas atkarīgs no izmantotajiem datiem), jo, piemēram, ražojošās nozares savu
produkciju var eksportēt gan pašas, gan kā
starpnieku izmantojot kādu no tirdzniecības
uzņēmumiem. Pievienotās vērtības rādītājs
uz vienu izlaides vienību ļauj novērtēt, kurās
nozarēs ir lielāks potenciāls ražot augstas pievienotās vērtības produktus.
Darbaspēka produktivitāte parāda saražotās produkcijas daudzumu (izlaidi) uz vienu
darbaspēka vienību (parasti izteiktu stundās
vai normālā darba laika vienībās, retāk nodarbināto skaita izteiksmē). Šis rādītājs raksturo darbaspēka kvalitāti. Līdzīgs rādītājs ir
pievienotā vērtība uz vienu darbaspēka vienību, kas ļauj identificēt nozares, kas lielākā
mērā veicina tautsaimniecības izaugsmi. Šo
rādītāju bieži analizē paralēli darba samaksas izmaiņām. Pievienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām un darbaspēka vienības
izmaksas ļauj vērtēt konkurētspēju izmaksu
aspektā.
Projekta sākumposmā analizēti konkurētspēju raksturojošie rādītāji nozarēs, kas
tradicionāli tiek uzskatītas par konkurētspējī14

gākām — augsto un vidēji augsto tehnoloģiju
nozarēs, kā arī apstrādes rūpniecībā. Pamatojoties uz Eurostat, lai izdalītu šīs nozares,
izmanto apstrādes rūpniecības iedalījumu31,
kas balstās uz NACE 2. red. klasifikāciju
2-zīmju detalizācijā. Pēc šī iedalījuma augsto
tehnoloģiju nozares ir ar NACE kodiem C21
(farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko
preparātu ražošana) un C26 (datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana). Savukārt
vidēji augsto tehnoloģiju nozares ir ar NACE
kodiem C20 (ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana) un C27–C30 (elektrisko
iekārtu ražošana; citur neklasificētu iekārtu,
mehānismu un darba mašīnu ražošana; automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana un
citu transportlīdzekļu ražošana), vidēji zemo
tehnoloģiju nozares — ar NACE kodiem C19
(koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana), C22–C25 (gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana; nemetālisko minerālu
izstrādājumu ražošana, metālu ražošana un
gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot
mašīnas un iekārtas) un C33 (iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana).
Pētījumā analizēti dati no LR Centrālās
statistikas pārvaldes un Eurostat datubāzēm
par 2005.–2015. g. vai par īsākiem laika
periodiem, ja attiecīgie dati nebija pieejami.
Atsevišķi rādītāji salīdzināti ar ES 28 valstu
vidējiem rādītājiem un Igaunijas un Lietuvas
rādītājiem. Tālāk doti galvenie aprēķinu rezultāti.

Latvijas apstrādes rūpniecības
nozaru konkurētspējas vērtējums

Kā liecina LR Centrālās statistikas
pārvaldes ārējās tirdzniecības dati32 par
2009.–2015. g., augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru eksports Latvijā veido tikai
15–20% no preču eksporta. Augsto un vidēji
augsto tehnoloģiju nozaru pozīcijas eksporta
struktūrā ir stabilas (attiecīgi svārstās pa gadiem 2,9–3,7% un 5,5–6,1%), kamēr vidēji
zemo tehnoloģiju nozaru īpatsvars ir strauji
krities no 11,4% (2012) līdz 6,0% (2015).
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1. att. Pievienotā vērtība uz vienu izlaides vienību salīdzināmajās cenās augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju nozarēs, procentos

Šīs tendences gan ir jāanalizē kontekstā ar
struktūras izmaiņām citās nozarēs, jo liela
daļa no preču eksporta (38,0–41,4%) tiek
attiecināta uz tirdzniecību. Tādējādi vienlaicīgs eksporta struktūras samazinājums
apstrādes rūpniecības nozarēs, bet pieaugums tirdzniecībā nenorāda uz apstrādes
rūpniecības konkurētspējas samazinājumu.
Pamatotāka ir eksporta specializācijas analīze, izmantojot produktu konceptu (kā tas ir

izmaksu-izlaides (input-output) tabulās), bet
dati par Latviju šādā griezumā ir pieejami tikai par 2010. gadu.
Pievienotā vērtība uz vienu izlaides vienību salīdzinoši augstāka gandrīz visos analizētajos laika periodos ir augsto tehnoloģiju
nozarēs (1. att.). Īpaši būtiskas atšķirības
vērojamas krīzes un pēckrīzes periodos. Vidēji augsto tehnoloģiju nozarēm arī ir augsts
pievienotās vērtības radīšanas potenciāls (par
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2. att. Pievienotā vērtība salīdzināmajās cenās uz vienu nostrādāto stundu apstrādes
rūpniecībā, EUR
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3. att. Pievienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām augsto tehnoloģiju nozarēs 2013. g., EUR

to liecina 2006.–2007. g. vērtības), tomēr
tās vairāk pakļautas globālajām ekonomikas
svārstībām.
Analizējot datus pa valstīm var konstatēt,
ka farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko
preparātu ražošanā (C21) ES mērogā nav novērojama sakarība, ka, pieaugot pievienotās
vērtības īpatsvaram izlaidē, palielinās valsts
daļa ES tirgū. Tas pats vērojams arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā
(C26). Tomēr šo rādītāju augstie līmeņi dažās
valstīs (Somijā, Lietuvā, Apvienotajā Karalistē) norāda uz šo valstu iegūtām konkurētspējas priekšrocībām ES mērogā.
Arī pievienotā vērtība uz vienu nostrādāto stundu salīdzinoši augstāka ir augsto tehnoloģiju nozarēs. Tomēr kopējais apstrādes
rūpniecības rādītājs Latvijā ir daudz zemāks
par ES 28 valstu kopējo rādītāju, kā arī par
Igaunijas un Lietuvas rādītāju (2. att.). Lielā atšķirība no ES rādītāja ir skaidrojama ar
rūpnieciski attīstīto valstu sniegumu. Tomēr,
salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, jākonstatē,
ka Latvijā produktivitāte pieaug lēnākos tempos nekā kaimiņvalstīs.
Pievienotās vērtības un darbaspēka izmaksu attiecības lielākā vērtība Latvijā novērojama augsto tehnoloģiju nozarēs. Tā ir
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otrā lielākā ES 28 valstu grupā 2013.gadā
(3. att.). Arī vidējo tehnoloģiju grupās pievienotās vērtības un darbaspēka izmaksu
attiecība ir lielāka par ES 28 valstu vidējo rādītāju, tomēr mazāka nekā Lietuvā. Tādējādi
produktivitātes attiecība pret darbaspēka izmaksām Latvijā liecina par Latvijas produkcijas konkurētspēju no darbaspēka izmaksu
viedokļa.
Augsto tehnoloģiju nozarēs būtisks ir
augsti kvalificēts darbaspēks, tādēļ šajā nozaru grupā darbaspēka vienības izmaksas ir
salīdzinoši augstākas nekā vidējo tehnoloģiju nozarēs. Savukārt, salīdzinot darbaspēka
vienības izmaksas apstrādes rūpniecībā ar
Igaunijas un Lietuvas datiem, var konstatēt,
ka Latvijā izmaksas ir salīdzinoši zemākas un
visās Baltijas valstīs izmaksas pakāpeniski
palielinās.
Aprēķinu rezultāti, izmantojot ekonometriskās metodes, apstiprina arī sakarību starp
produktivitāti un eksportu. Jo augstāka reālā darbaspēka produktivitāte (rēķinot gan uz
vienu nodarbināto, gan uz vienu nostrādāto
stundu), jo lielāks ir eksports. Tāpēc pieaugošs produktivitātes līmenis jāvērtē kā Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspējas
viens no būtiskākajiem faktoriem.
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Nobeigums

Konkurētspējas izpētes metodoloģijas
analīze parāda, ka konkurētspējas izpēte jāveic atbilstoši izvēlētajam pētījuma mērķim
un objektam, izveidojot adekvātu analīzes
instrumentāriju, ņemot vērā dažādus konkurētspējas aspektus un ietekmējošos faktorus.
Paralēli pētījumā jau analizētajiem ir nepieciešams analizēt vēl daudzus citus faktorus. Tajā
skaitā faktorus, kas var būt saistīti ar nozaru
struktūru, uzņēmumu zīmoliem, produkcijas
atpazīstamību, eksporta veicināšanas stratēģijām, resursu pieejamību, ārvalstu tiešajām
investīcijām, pētniecības un attīstības izdevumiem, tehnoloģiju importu, inovācijām, uzņēmējdarbības vidi u. tml. Tomēr šādai analīzei
nepieciešami pētījumi atbilstoši konkrētu nozaru specifikai un pieejamiem datiem.
Latvijā augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai ir būtiska nozīme eksporta attīstībā, tomēr tas nav vienīgais faktors,
kas nosaka konkrētas nozares pozīcijas tirgū.
Latvijas apstrādes rūpniecības produkcija
pārsvarā ir konkurētspējīga ar zemākām darbaspēka izmaksām.
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Atslēgas vārdi: inovācija, uzņēmuma darbības rezultāti, rentabilitāte, nemateriālo aktīvu
daļa
“Inovācija” ir viens no visbiežāk lietotajiem vārdiem biznesa un akadēmiskajā pasaulē.
Pašsaprotami, ka uzņēmumi ir ieinteresēti inovācijās, lai izmantotu to ieviešanas radītās
priekšrocības, tomēr jānoskaidro, cik daudz līdzekļu uzņēmumiem ir jāiegulda, lai sasniegtu
iespējami augstāku rentabilitāti. Autores cenšas atbildēt uz šo jautājumu, analizējot Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumu darbību, pieņemot nemateriālo aktīvu daļu kopējos
aktīvos kā uzņēmuma inovācijas potenciāla rādītāju. Tika secināts, ka uzņēmumi, kas vairāk
investē nemateriālajos aktīvos, spēj panākt augstāku peļņu. Tomēr augstāka inovācijas potenciāla pozitīvais efekts novērots tikai tad, ja investīcijas nemateriālajos aktīvos ir ievērojamas, t.i., pārsniedz desmit procentus no uzņēmuma aktīvu kopējā apjoma.

Ievads

Jēdziens “inovācija” vairs nav uzskatāms
par modes vārdu. Tas dziļi iesakņojies biznesa un zinātnes pasaulē. Inovāciju uzskata
par būtisku uzņēmumu konkurētspējas izaugsmes avotu1, kā arī par tautsaimniecības neierobežotas attīstības pamatu2.
Daudzi uzņēmumi investē miljardiem eiro
zinātniskajos pētījumos un izstrādēs (Research and Development (R&D) — pētniecība
un attīstība (P&A)), lai sekmētu inovāciju
parādīšanos tirgū. Saskaņā ar “PricewaterhouseCoopers” (PWC) datiem 2015. g. pasaulē lielākās investīcijas zinātniskajos pētījumos un izstrādēs 15,3 miljardu dolāru
apmērā ieguldīja uzņēmums “Volkswagen”,
sekoja “Samsung” ar 14,1 miljardu dolāru
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un “Intel” ar 11,5 miljardiem dolāru3. Tomēr
prāvie ieguldījumi ne vienmēr nodrošina labākus rezultātus par konkurentiem. Piemēram, 2014.–2015. finanšu gadā “Samsung”
saimnieciskās darbības rentabilitāte sasniedza 12%, turpretim “Apple” spēja panākt
28%. “Volkswagen” ziņoja par sešu procentu
saimnieciskās darbības rentabilitāti, kamēr
uzņēmuma tuvākie konkurenti “BMW” AG
un “Daimler” AG vēstīja par attiecīgi 11 un
7 procentiem.
Zinātnieki un praktiķi katru gadu veic
daudz dažādu pētījumu, cenšoties izprast
inovācijas īsto nozīmīgumu un tās ietekmi
uz uzņēmumu finanšu rādītājiem. Saskaņā ar datu bāzes “Scopus” datiem, pēdējo
desmit gadu laikā divkāršojies rakstu skaits,

Nemateriālo aktīvu kā inovācijas indikatora loma uzņēmumu darbības rezultātu
uzlabošanā

kuros viens no atslēgas vārdiem ir “inovācija”.
Daudzi pētnieki apgalvo, ka inovācijas
potenciāls (izteikts kā investīcijas P&A nemateriālo aktīvu lielums) pozitīvi korelē ar
uzņēmuma tirgus vērtību un tā finanšu rādītājiem4. Tomēr pētījumā, ko veicis konsultāciju uzņēmums “Booz Allen” 2006. gadā5,
nav atrasti pierādījumi P&A ieguldīto līdzekļu
ietekmei uz peļņas pieaugumu, tirgus kapitalizācijas un uzņēmuma rentabilitātes kāpumu. Netika atklāta arī patentu skaita ietekme
uz uzņēmuma peļņu. Nozīmīga saikne tika
konstatēta vienīgi starp P&A izdevumiem un
bruto peļņu.
Pamatojoties uz dažādu pētījumu pretrunīgajiem rezultātiem, autores veica Centrālās
un Austrumu Eiropas uzņēmumu inovācijas
potenciāla analīzi. Šī pētījuma mērķis bija
atklāt inovācijas nozīmi to uzņēmumu darbā,
kas atrodas Eiropas Centrālajā un Austrumu
reģionā, kuru pieņemts uzskatīt par mazāk
attīstītu, bet tur reģistrētos uzņēmumus —
par mazāk inovatīviem un tātad arī mazāk
konkurētspējīgiem. Autores salīdzināja inovācijas potenciālu (par rādītāju rakstā izvēlēta nemateriālo aktīvu daļa) uzņēmumiem,
kas darbojas Eiropas mazāk attīstītajā zonā,
ar to uzņēmumu inovācijas potenciālu, kuri
reģistrēti Rietumeiropā un ASV. Nemateriālajos aktīvos ieguldīto investīciju ietekme
uz uzņēmuma rentabilitāti rakstā tiek pētīta, izmantojot kvantitatīvo analīzi, kas ietver
regresiju, salīdzinošo, caurmēra lielumu un
grafisko analīzi. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai radītu zināšanu bāzi lēmumu
pieņemšanai par Latvijas tautsaimniecības
transformāciju.
Pētījuma hipotēze ir: uzņēmumi, kas nemateriālajos aktīvos iegulda vairāk līdzekļu
nekā citi, iegūst lielāku peļņu un kapitāla
rentabilitāti. Pētījums veikts Latvijas Valsts
pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta
5.2.2. “Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas
stratēģijai” ietvaros.

Inovācijas nozīme uzņēmumu
attīstībā. Literatūras analīze

Inovācijas nozīme uzņēmumu attīstībā
akadēmiskajā vidē tiek plaši pētīta no dažādiem skatapunktiem: tās ietekme uz akciju
rentabilitāti, peļņas pieaugumu, uzņēmumu
tirgus vērtību; un uz inovācijas potenciāla
dažādo determinantu pamata: tēriņi zinātniskajiem pētījumiem un izstrādēm (P&A), nemateriālo aktīvu daļa, jaunu produktu pārdošanas daļa, patentu daudzums, uzņēmumu
inovācijas potenciāla kvalitatīvais vērtējums.
Iegūtie rezultāti svārstās atkarībā no izlases
specifikas (uzņēmumu skaits, reģions, valsts/
privātie uzņēmumi) un tāpēc rada neviennozīmīgus secinājumus.
Kā tika atzīmēts iepriekš, “Booz Allen”
savā inovatīvo uzņēmumu pētījumā6 neatklāja jebkādu korelāciju starp izdevumiem P&A
un uzņēmuma darbības rezultātiem. Džims
Kolinss un Mortens Hansens apstiprina, ka
veiksmīgākie uzņēmumi reti ir arī vairāk inovatīvi nekā to mazāk veiksmīgie konkurenti7.
Nepieciešams atzīmēt, ka analizēto uzņēmumu izlasē pārsvarā izvēlēti lieli uzņēmumi,
kas kotējas biržā un ir tirgus līderi.
“Harvard Business Review” publicētajā rakstā8 dots priekšstats par lielo publisko
uzņēmumu P&A virtuvi, norādot uz faktu, ka
pētījumi pirmām kārtām veikti stadijā līdz sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO).
Pēc IPO jauno produktu pētīšanas un attīstības funkcija var tikt nodota privātiem uzņēmumiem kā ārpakalpojums. Tiek norādīts, ka
farmaceitiskajā rūpniecībā mazāk nekā trešdaļai vadītāju izglītība ir saistīta ar farmāciju
vai arī viņiem ir bijusi iepriekšēja pieredze
šajā nozarē.
Zinātniskie pētījumi, kuros secināts, ka
inovācijas uzņēmumiem ir vērtīgas, balstās
uz lielu izlasi, ietverot gan privātos, gan publiskos uzņēmumus. Izlases specifika var izskaidrot iegūto rezultātu atšķirības.
D. Carnickis un K. Krafs9 izpētījuši, kāda
ietekme uz uzņēmuma kredītreitingu, kas
ir cieši saistīts ar uzņēmuma vērtību, ir:
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1) P&A izdevumiem pret pārdošanas apjomu,
2) patentu skaitam pret pārdošanas apjomu
un 3) patentu daudzumam uz jaunizstrādāto produktu apjomu. Konstatēts, ka visi trīs
rādītāji cieši saistīti ar kredītreitingu. Līdz
noteiktam uzņēmuma inovācijas līmenim
reitings palielinās (piem., 14% no P&A pret
pārdošanas apjomu). Kad sasniegts šis līmenis, parādās apgriezta sakarība. Tomēr jebkurā gadījumā, pēc autoru atzinuma, inovācijām bagātāko uzņēmumu reitingi ir augstāki.
Arī pētījumi, kuros analizēti reģionālo tirgu
kotētie uzņēmumi, pierāda inovācijas pozitīvo
ietekmi uz uzņēmuma ienesīgumu, tāpat kā
uzņēmumu vērtība zināmā mērā ir atkarīga
no investīcijām inovācijas jomā. Analizējot
Baltijas valstu kotētus uzņēmumus, pētnieki
ir atklājuši, ka nemateriālie aktīvi būtiski ietekmē uzņēmuma tirgus vērtību, uzsverot, ka
nemateriālo aktīvu kritiskais līmenis ir viens
procents no aktīvu kopējā apjoma. Ja nemateriālo aktīvu daļa pārsniedz šo līmeni, uzņēmuma vērtība ievērojami pieaug10.
Austrālijas tirgū nemateriālie aktīvi ir svarīgs faktors, kas nosaka uzņēmuma tirgus
vērtību. Turklāt tika atklāts, ka izdevumi P&A
vajadzībām pozitīvi ietekmē uzņēmumu tirgus vērtību11.
B. Villalonga12 savos amerikāņu publisko
uzņēmumu pētījumos apgalvo: jo uzņēmumam vairāk nemateriālo aktīvu, jo noturīgākas ir tā priekšrocības konkurences cīņā,
t.i., investīcijas nemateriālajos aktīvos atbilst
“augsta riska un augstas rentabilitātes” stratēģijai. M. Varusavitarāna 13, analizējot ASV
kotētus uņēmumus, secinājis, ka pastāv
ievērojama ekonomiskā un statistiskā saikne
starp inovāciju (izdevumiem P&A) un rentabilitāti, kas nākotnē var pozitīvi ietekmēt uzņēmuma vērtības gaidāmo pieaugumu.
Citā ASV uzņēmumu pētījumā uzmanība
koncentrēta uz to, kā investīcijas P&A ietekmē akciju ienesīgumu. Atklāts, ka gan ražošanas, gan pakalpojumu sektorā investīcijas
P&A pozitīvi ietekmē uzņēmuma darbības
rezultātus14.
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Irānas uzņēmumu pētījumi atklājuši, ka
atdeves laiks starp P&A izdevumiem un nākotnes rentabilitāti ir četri gadi15.
Indonēzijas publisko uzņēmumu inovācijas potenciāla analīzē16 atklāts, ka nemateriālo aktīvu līmenis nekādi neietekmē uzņēmumu parādu līmeni, bet pozitīvi ietekmē to
vērtību un kapitāla rentabilitāti.
Teorētiski uzņēmumi, ieviešot tirgū jaunus
produktus, noteiktā laika periodā var izmantot augstu cenu un papildpeļņas priekšrocības17. Čo un Puciks18 atklājuši pierādījumus
tam, ka firmas inovativitāte nodrošina tās
izaugsmi un rentabilitāti, kā arī piedāvā modeli, kas saista uzņēmuma inovāciju, kvalitāti un darbības rezultātus. Cits pētījums, ko
veica K. Arcs u.c..19, atbalsta argumentu, ka
inovācija (jaunu produktu izstrāde) ietekmē
uzņēmuma pārdošanas apjoma pieaugumu
un rentabilitāti. Ievērību pelna fakts, ka, analizējot aktīvu atdeves (ROA) un pārdošanas
apjoma rādītāju pieaugumu, konstatēta negatīva saikne starp patentiem un rentabilitāti.
Lielākā daļa akadēmisko pētījumu norāda
uz to, ka investīcijas inovācijās, visticamāk,
izraisīs uzņēmuma rentabilitātes un vērtības
pieaugumu. Inovācijas nosaka: P&A (pētniecības un attīstības) izdevumi, jaunu produktu
ieviešana vai nemateriālo aktīvu līmenis. Pamatojoties uz Centrālās un Austrumu Eiropas
reģiona uzņēmumu ieguldījumu inovācijas
sfērā, šajā rakstā aprakstītais pētījums dod
ieguldījumu inovācijas efektivitātes analīzē.

Pētījuma metodoloģija

Autores izmantoja privāto un publisko
uzņēmumu datus no datu bāzes “Amadeus”.
Akcents tika likts uz Centrālās un Austrumu
Eiropas reģionu, ietverot Bulgāriju, Horvātiju,
Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Poliju, Rumāniju,
Slovākiju, Slovēniju, Latviju un Lietuvu. Atlases kritērijs uzņēmuma iekļaušanai pētījumā
bija ieņēmumu līmenis virs simt tūkstošiem
eiro gadā. Pirmreizējā atlasē tika izmantoti
2772 uzņēmumu dati par desmit gadu periodu no 2005. līdz 2013. gadam.

Nemateriālo aktīvu kā inovācijas indikatora loma uzņēmumu darbības rezultātu
uzlabošanā

Ņemot vērā uzņēmumu datu pieejamību, autores izvēlējās nemateriālo aktīvu daļu
procentos no aktīvu kopējā apjoma kā uzņēmumu inovatīvā potenciāla rādītāju. Finanšu
rādītāji tika vērtēti, pamatojoties uz rentabilitāti.
Izlase tika sadalīta apakšgrupās atkarībā no nemateriālo aktīvu daļas kopējā aktīvu apjomā. Pirmajā apakšgrupā iekļauti
uzņēmumi, kuriem nemateriāli aktīvi ir zem
desmit procentiem no kopējiem aktīviem; otrajā apakšgrupā iekļauti uzņēmumi, kuriem
nemateriālo aktīvu ir tikpat daudz un vairāk
no kopējiem aktīviem. Iedalījums viena procenta intervālā tika pielietots uzņēmumiem,
kuru nemateriālo aktīvu daļa bija zemāka
par desmit procentiem no kopējā apjoma
(pirmā apakšgrupa). Desmit procentu intervālu izmantoja uzņēmumiem, kam nemateriālo aktīvu līmenis pārsniedza šo skaitli (otrā
apakšgrupa). Katrā uzņēmumu grupā tika izskaitļota rentabilitāte. Ienesīguma negatīvās
vērtības no analīzes izslēgtas. Katrai uzņēmumu grupai tika izstrādāti regresijas modeļi:
ROE = α + β * Intg + ε,
(1)
kur:
Intg — nemateriālo aktīvu daļa, vidējā
vērtība izvēlētajā intervālā (solis viens vai
desmit procenti atkarībā no apakšgrupas);
ROE — pašu kapitāla rentabilitāte.

Lai labāk izskaidrotu saikni starp mainīgajiem, autores izmantoja arī polinomiālo
vienādojumu, kas palīdzētu atklāt iespējamās
nelineārās attiecības gadījumā, ja nemateriālie aktīvi pārsniedz desmit procentus no kopējiem aktīviem:
ROE = α + Intg2 + β * Intg + γ. (2)
Vēl divi modeļi tika pārbaudīti, pieņemot bruto rentabilitāti un neto rentabilitāti
kā atkarīgos mainīgos vienādojumos (1) un
(2). Tika analizēti katras uzņēmumu grupas
rezultāti — to, kuru nemateriālie aktīvi ir mazāki par desmit procentiem (viena procenta
intervāls), un to, kuru nemateriālo aktīvu daļa
pārsniedz 10% (desmit procentu intervāls).
Gadījumi ar negatīvu ienesīgumu (ROE un
neto rentabilitāte) izslēgti no izlases grupas.
Tika pārbaudītas regresijas galvenās statistiskās īpašības.

Pētījuma rezultāti

Tabulā atspoguļota uzņēmumu nemateriālo aktīvu līmeņa salīdzinošā analīze dažādos reģionos noteiktā laika periodā. Acīmredzams, ka Centrālajā un Austrumu Eiropā
reģistrēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu līmenis ir ievērojami zemāks par Rietumeiropas uzņēmumu nemateriālo aktīvu vidējo
līmeni. Iespējams, ka tas raksturo zemāku šo
uzņēmumu inovācijas potenciālu.

Tab. Nemateriālo aktīvu vidējais lielums (procentos no kopējiem aktīviem)
Reģions

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2.3%

2.3%

2.5%

2.4%

2.4%

2.0%

2.0%

Rietumeiropa

11.6%

11.4%

11.5%

11.3%

11.1%

10.6%

10.1%

Kotētie ES
uzņēmumi

17.2%

15.2%

15.5%

15.2%

14.7%

13.8%

Kotētie ASV
uzņēmumi

19.2%

19.4%

18.7%

18.2%

18.5%

15.7%

Centrālā un
Austrumu
Eiropa

Avots: autoru pētījums.
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4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

Nemateriālo akvu daļa procentos no akvu kopējā apjoma
R&D izdevumi pret IKP

Avoti: autores, Amadeus, Eurostat.

Nemateriālo aktīvu vidējais lielums (analizējamā uzņēmumu kopā), procentos no kopējiem aktīviem un investīcijas P&A, procentos no IKP Centrālās un Austrumeiropas
valstīs (2013)
Ievērību pelna fakts, ka biržā kotēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu daļa ir ievērojami augstāka, nekā tas ir vispārējās izlases
Rietumeiropas uzņēmumiem, ietverot gan
privātus, gan kotētus uzņēmumus. Biržā kotēto ASV uzņēmumu nemateriālie aktīvi veido
gandrīz piekto daļu bilances, kas pārsniedz
Rietumeiropas biržā kotēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu vidējo līmeni.
Attēlā ietvertie dati norāda arī uz nemateriālo aktīvu daļas pieauguma tendenci uzņēmumu bilancēs ilgtermiņā. Neatkarīgi no statusa un atrašanās vietas, uzņēmumi palielina
investīcijas nemateriālajos aktīvos. Tas apliecina, ka strauji attīstās saimniecisko subjektu
apmaiņa ar zināšanām un prasmēm. Tas arī
norāda uz to, ka nemateriālo aktīvu pieaugums var kļūt par bremzējošu faktoru investoriem, tāpēc ka nemateriālie aktīvi bieži slēpj
sevī lielāku risku nekā materiālie aktīvi20.
Salīdzinot nemateriālo aktīvu daļas vidējo
vērtību dažādu valstu uzņēmumu bilancēs ar
ieguldījumiem P&A, noskaidrots, ka Igaunijas
uzņēmumiem raksturīgs viszemākais nema24

teriālo aktīvu līmenis. Turpretim Latvijas un
Ungārijas uzņēmumiem ir pats augstākais nemateriālo aktīvu līmenis, bet šo valstu ieguldījumi P&A ir vieni no viszemākajiem. Daļēji
tas var būt saistīts ar to, ka P&A rādītāji (tautsaimniecības līmenī) ietver ne tikai privātās,
bet arī publiskā sektora investīcijas.
Daudz precīzāk investīciju nemateriālajos
aktīvos ietekmi uz uzņēmumu finanšu rādītājiem uzrāda vidējo lielumu analīze.
Pašu kapitāla rentabilitātes analīze rāda,
ka korelācija starp nemateriālo aktīvu līmeni un kapitāla rentabilitāti ir 0,63 tajos gadījumos, ja uzņēmuma nemateriālie aktīvi
pārsniedz desmit procentus no aktīvu kopējā
apjoma. Ja nemateriālo aktīvu līmenis ir zemāks, korelācija ir 0,49. Tomēr abi modeļi
nav statistiski nozīmīgi t-testā.
Bruto rentabilitātes analīze liecina, ka nemateriālajiem ieguldījumiem zem desmit procentiem nav vērojama nekāda ietekme, turpretim nemateriālo aktīvu daļa virs šī skaitļa
ievērojami kāpina uzņēmumu rentabilitāti.
Savstarpējā sakarība starp bruto rentabilitātes
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rādītājiem un nemateriālo aktīvu daļu tiem
uzņēmumiem, kur nemateriālie aktīvi pārsniedz desmit procentus (otrā apakšgrupā solis — tikpat procentu), ir statistiski nozīmīga,
jo šie uzņēmumi gūst labumu no ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos.
Polinomiālā regresija nodrošina skaidrāku
priekšstatu par mainīgo lielumu attiecībām,
tāpēc ka determinācijas koeficients ir augstāks: 0,6–0,5 lineārajai regresijai.
Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka pastāv
būtiska korelācija (0,74) starp nemateriālo
aktīvu daļu un neto rentabilitāti uzņēmumos,
kam nemateriālo aktīvu līmenis pārsniedz
desmit procentus. Statistiski nozīmīga ir arī
lineārā regresija, kas atspoguļo šo sakarību.

Secinājumi

Nemateriālie aktīvi tika izvēlēti, lai raksturotu uzņēmuma inovācijas potenciālu. Salīdzinošā analīze rāda, ka attīstītajās valstīs reģistrēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu līmenis ir
ievērojami augstāks nekā mazāk attīstītajās
valstīs, kas varētu liecināt par zemu inovācijas potenciālu tajās. ASV un Eiropas publisko
uzņēmumu nemateriālo aktīvu līmenis aktīvu
kopējā apjomā savukārt ir daudz augstāks
nekā vispārējās atlases uzņēmumiem.
Nav pamata atmest pieņēmumu, ka uzņēmumi ar augstāku inovācijas potenciālu
noteiktu laika periodu var gūt augstāku cenu
un papildu peļņas priekšrocības, jo uzņēmumi ar augstāku nemateriālo aktīvu līmeni uzrāda augstākus tīrās peļņas rādītājus.
Vidējo nemateriālo aktīvu vērtību analīze
ļāva autoriem noteikt statistiski nozīmīgas
sakarības pie nemateriālo aktīvu līmeņa —
desmit procentus no kopējās aktīvu vērtības.
Veicot bruto peļņas analīzi, autores secināja,
ka nemateriālo aktīvu līmenis pozitīvi korelē
ar uzņēmumu bruto rentabilitāti. Līdzīgi secinājumi tika izdarīti arī par uzņēmumu tīro
rentabilitāti. Autores nevar noliegt pozitīvo nemateriālo aktīvu korelāciju ar kapitāla
rentabilitāti, tomēr lineāras regresijas rezultāti nav statistiski nozīmīgi. Jāatzīmē, ka visos

analizētajos gadījumos polinomiālās regresijas izskaidro sakarības labāk kā lineārās regresijas, ko apliecina augstāki determinācijas
koeficienti.
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The role of intangible assets as of an innovation indicator
in improving of a company’s performance
Jūlija Bistrova
Julija.Bistrova@rtu.lv
Nataļja Lāce
Natalja.Lace@rtu.lv

Summary
Key words: innovations, corporate financial performance, profitability, level of intangible
assets
“Innovation” is one of the most commonly used word in the business and academic world.
Naturally firms are willing to innovate to leverage on future profits and growth generated by
the new products and supported by temporary monopolistic positions on the market. However,
the issue is about how much the companies should invest to record higher profitability. The
authors have strived to answer this question analyzing the companies within the Central and
Eastern European region taking intangible assets as innovation proxy. It was concluded that
the companies having higher investments in the intangible assets are able to generate higher
margins. However, the positive effect of a possibly higher innovation potential is seen only in
case investments in intangibles are substantial, i.e. over 10%.
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Pētījumi un atziņas
par zināšanu ekonomikas
aizsākumiem Latvijas laukos
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Atslēgas vārdi: lauku telpa, tautsaimniecības strukturālais dalījums, lauku attīstības
veicinātājgrupas
Rakstā apkopotas zināšanas, kas iegūtas pētījumā “5.2.3. Lauku un reģionālās attīstības
procesi un iespējas Latvijā zināšanu ekonomikas kontekstā”, kurš pašlaik atrodas aktīvā
attīstības fāzē. Pētījums īpaši veltīts telpiskās attīstības problēmām un to unikalitātei, kas
saistītas ar ekonomisko procesu analīzi ne tikai reģionālā, bet arī zemākā — novadu un mazo
pilsētu — līmenī. Autori studējuši dažādas pieejas teritorijas attīstībai, variantiem, kad teritorija tiek sadalīta dažādās kategorijās atkarībā no to ekonomiskās struktūras. Nozīmīgākie
atklājumi liecina, ka lauku telpai ir izaugsmes potenciāls, ja lielajām pilsētām uz zināšanām
balstītas ekonomikas aizsākumi izvēršas ārpus valsts. Centralizācijas tendences reģionālajā plānošanā ne vienmēr ir pamatotas, un to pārspīlējums neveicina līdzsvarotu teritorijas
attīstību. Lauku apvidos un mazpilsētās, lai veicinātu straujāku teritoriju attīstību, svarīgāko
pārmaiņu virzītājspēks ir pašvaldības, to patstāvība un sinerģija ar vietējiem iedzīvotājiem.

Ievads

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV
projektu pētījums 5.2.3. ir īpaši veltīts “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesu un
iespēju izpētei zināšanu ekonomikas kontekstā”. Šī pētījuma definētie mērķi ir:
1) apvienot vairāku zinātņu virzienus
(ekonomikas, socioloģijas, pārvaldības) Latvijas reģionu un lauku teritoriju izpētē;
2) izveidot ilgtspējīgas Latvijas reģionu
un lauku attīstības vīziju, balstoties
28

uz iedzīvotāju un pašvaldību vadītāju
viedokļiem un pozitīvās prakses piemēriem Latvijā un ārzemēs;
3) izplatīt pētījuma gaitā iegūtās atziņas sabiedrībā un piedāvāt lietišķus
priekšlikumus kontaktos ar politiķiem
un pašvaldību darbiniekiem, lai veicinātu zinātnisko atziņu pārnesi uz
praktisku rīcību.
Saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem pētījuma
autoru grupa ir izstrādājusi sintezētu pētījuma
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metodoloģiju, kas ļāva pētīt Latvijas novadu
veiktspēju zināšanu ekonomikas kontekstā.
Sintezētā pieeja ļāva analizēt resursu
pārvaldību, teritorijas politisko pārvaldi,
iedzīvotāju un ekonomikas veiktspēju un rast
labākos piemērus novadu sekmīgai attīstībai.
Lai gan pētījums aptver plašu problēmu loku
un daudzi risināmie jautājumi pašlaik atrodas
izpētes stadijā, šī raksta ietvaros autori
koncentrējas uz trim būtiskiem jautājumiem,
kuri bieži ir izskanējuši tiešo kontaktu laikā
ar pašvaldību vadītājiem un deputātiem, kā
arī ar dažādām iedzīvotāju sociālām grupām:
1) kādēļ Latvijā resursi tiek koncentrēti
t.s. attīstības centros (9+21) un kā
šāda pieeja radusies?
2) Latvijas tautsaimniecības sektorālais
dalījums — trūkums vai potenciāls?
3) vai lauku dzīvotspēja ir valsts institūciju, pašvaldību, pašu lauku iedzīvotāju
rokās?
Pētījuma sākumposmā uz starptautisko
zinātnisko pētījumu un zinātnisko publikāciju analīzes pamata tika izveidota pētnieciskā
darba metodoloģiskā līnija, kas ietver:
a) 	EDORA CUBE metodoloģiju lauku teritoriju grupu identificēšanai;
b) teritorijas kapitāla pieeju, kas iezīmē
teritorijas galvenās resursu grupas;
c) gudras specializācijas izpratni kā inovatīvas attīstības virzītāju spēku;
d) gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas teritorijas kopumu kā scenāriju sekmīgai
tālākvirzībai lauku teritoriju attīstībā.
Šī raksta ietvaros apskatāmie jautājumi
balstīti uz EDORA CUBE metodoloģijas variantu, kas analīzei un novērtēšanai izvirza
laukus kā telpu ar tajā notiekošiem izmaiņu
(performances) procesiem.

Telpiskā perspektīva

Vēl pirms dažiem gadiem Eiropas Savienības reģionālās un kohēzijas politikas darba kārtību noteica policentriskās attīstības

pieeja, kas paredzēja galvenokārt lielo metropoļu reģionu un lielpilsētu attīstību, mazāk
pievēršot uzmanību mazo un vidēja mēroga
mazpilsētu attīstības iespējām. Bez šaubām,
pilsētu sistēma un tās attīstība ir cieši saistīta ar globālo ekonomikas izaugsmi. Pilsētas
ir ekonomiskās dzīves koncentrācijas punkti,
kas, neskatoties uz daudzajām atšķirībām,
līdzīgi reaģē gan uz ekonomikas izaugsmi,
paplašinot ražošanu un būvniecību, nodrošinot dažādas sociālās programmas, gan uz
ekonomikas lejupslīdi, sašaurinot sociālās
infrastruktūras pieejamību, slēdzot uzņēmumus, pārveidojot pilsētas piedāvājumu
atbilstoši visvairāk vajadzīgajam ikdienas
patēriņam.
Policentrisma pieejā pilsētu savstarpējā
mijiedarbība tiek apskatīta hierarhiskā aspektā, jo tā ļauj izprast centru struktūru un
izkliedi pētāmajā teritorijā, kā arī dod izpratni
par pilsētu attīstībai piemērotākajiem risinājumiem. Hierarhiska pieeja pilsētu kopumam
valstī ir salīdzinoši sena ideja, kuras pamatus vēl 20.gs. 30. gados licis vācu izcelsmes
ģeogrāfs, centrālo vietu teorijas autors Valters
Kristallers. Pilsētu hierarhiskā klasifikācija ir
piedāvāta vairākos Eiropas plānošanas dokumentos, par to raksta arī virkne pētnieku
cilvēku ģeogrāfijas un telpiskās ekonomikas
jomā. Tādējādi, plānojot reģionālo attīstību
un pilsētu sistēmas, sākotnēji tiek atrasti nozīmīgākie centri, kas turpmāk nosaka pilsētu
izkārtojumu pēc to nozīmīguma valsts vai reģiona ekonomikā.
Te būtu nepieciešams piebilst, ka policentrisma kontekstā pilsētu sistēmas tiek
uzlūkotas, ņemot vērā pilsētu hierarhiskās
attiecības gan visplašākajā starpvalstu mērogā, gan lokāli viena reģiona pilsētu grupas
ietvaros.
Studijas policentrisma jomā ir plaši pārstāvētas zinātniskajā literatūrā. Policentrisma koncepciju galvenokārt piemin, meklējot
risinājumus centra un perifērijas atšķirību
mazināšanai, centru pārapdzīvotībai un teritoriālai kohēzijai. Eiropas valstis, kurās sāka
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izmantot policentrisma koncepciju reģionu
attīstībā, bija Holande, Beļģija un Vācija.
Šajās valstīs atrodas plaši pazīstamie un
daudz pētītie policentrisma “izmēģinājuma
lauki” — “Randstadas aplis” Holandē un Rei
nas-Rūras apgabals Vācijā, “Flāmu dimants”
Beļģijā.
Sākotnēji ar policentrisma jēdzienu
apzīmēja daudzu attīstības centru esamību
konkrētā teritorijā. Pilsētu mēroga un telpiskā
izvietojuma raksturojums norāda, vai teritorija ir policentriska vai monocentriska. Objektivitātes nolūkos daži zinātnieki jēdziena
izpratni paplašina — no raksturojuma “pilnīgi policentrisks” līdz raksturojumam “pilnīgi
monocentrisks”.1
Itālijas pētnieki runā par policentrismu arī
zemākā līmenī nekā reģionālais, piemēram,
lielas pilsētu grupas var sastāvēt no dažādiem
subcentriem2. Viņi uzsver, ka pilsētu sistēma
var tikt uzskatīta par policentrisku ne tikai
tad, ja to veido atsevišķi hierarhiski izkārtoti
centri, bet arī tad, ja tajā ietilpst lielu pilsētu
aglomerācija, kur iespējams izšķirt dažādus
subcentrus. Franču3 un angļu4 zinātnieki izceļ
divu veidu subcentrus: pilsētas subcentrus un
piepilsētas subcentrus. Ar centru viņi saprot
lielākā centra kodolu, kura attālums līdz ārējai apdzīvojuma zonai ir diezgan liels. Taču
šajā gadījumā domātas lielas metropoles.
Ārpus šī centra var atrasties ārējie subcentri.
Šie mazākie piepilsētas subcentri ir attālāki
un mazāki, bet atrodas izdevīgos transporta
ceļu mezglos. Tie spēj nodrošināt darbavietas
vietējiem iedzīvotājiem, tomēr tie ir arī ļoti atkarīgi no pilsētas centra attīstības. Realizējot
šādu pieeju Latvijas teritorijā, būtu jāpārskata pilsētu teritoriju robežas. Piemēram, Rīgas
gadījumā varētu uzdot jautājumu, kur īsti beidzas Rīga? Pie šāda — hipotētiska skatījuma
Rīgas teritorijā iekļaujama gan Jūrmala, gan
Salaspils, gan Ādaži u.c. ap Rīgu esoši blīvi
apdzīvoti subcentri, kas šajā gadījumā būtu
uzskatāmi par pilsētas rajoniem, līdzīgiem,
kā pašlaik ir Pļavnieki vai Torņakalns. Šādā
gadījumā valsts iegūtu ievērojami plašākas
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pilsētu teritorijas ar vienotu pārvaldības politikas telpu, ar kopēju budžetu un resursu
koncentrāciju, augstāku ES finansējuma apgūšanas kapacitāti, kas kopumā paplašinātu zināšanu ekonomikas attīstības iespējas.
Šādi veidota administratīvā teritorija būtu
iekšēji nevienmērīga, tajā ietilptu apgabali,
kas raksturīgi lauku teritorijām, ar skraju apdzīvojumu, vājāku uzņēmējdarbības aktivitāti, vienlaikus arī blīvi apbūvēti centri ar attīstītu sociālo infrastruktūru, augstu uzņēmumu
koncentrāciju un blīvu apdzīvojumu. Saprotams, ka uzņēmējiem un iedzīvotājiem tādā
gadījumā būtu pieejams tāds infrastruktūras
līmenis, kāds pašlaik ir un turpina attīstīties
reāli pastāvošajā Rīgas pilsētas aglomerācijā.
Lai gan šāds Rīgas pilsētas telpiskais modelis ir hipotētisks, tomēr realitātē SIA Lursoft
uzņēmumu statistika par 2013. g. liecina, ka
zināšanu ekonomikas uzņēmumi, kuri lauku
novadu grupā nodrošina lielāko darba vietu
skaitu, atrodas Mārupes, Ozolnieku un Ropažu novadā. Te jāatzīmē, ka lielu iespaidu
atstāj Mārupes novadā koncentrētā pasažieru un kravu aviopārvadājumu nozare. Tomēr
arī ievērojamā attālumā no Rīgas — Rucavas, Amatas un Raunas novadā — darbojas
dažādi uzņēmumi: zināšanu ekonomikas
nozarēs, tādās kā datorprogrammēšana, juridiskie, uzskaites un grāmatvedības pakalpojumi, arī ražošanas nozarē — tā ir darbagaldu ražošana, ziepju, smaržu un kosmētikas
līdzekļu rūpniecība. Arī šie novadi formāli ir
uzskatāmi par lauku novadiem. Tas rāda, ka
zināšanu ekonomika, sevišķi attālināto pakalpojumu vai ekoloģisko kosmētikas produktu
ražošanas jomā var pastāvēt un attīstīties arī
lauku novados. Atgriežoties pie hipotētiskā
Rīgas pilsētas modeļa, redzam, ka zināšanu
ekonomikai tomēr nepieciešams augsta līmeņa infrastruktūras nodrošinājums, kas Rīgas
aglomerācijā ievērojami atšķiras no lielākās
daļas Latvijas novadu.
Lai gan policentriskā koncepcija savā būtībā ir ļoti loģiska, tā ir tikai viena no iespējamām pieejām telpiskai attīstības plānošanai
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un tās pielietojumam var būt arī negatīvas
sekas. Pirmkārt, tā ir tapusi un pamatota
valstīs, kuras vēsturiski attīstījušās kā brīvā
tirgus ekonomikas valstis, un atbilstoši šādai ekonomiskai sistēmai veidojusies arī šo
valstu telpa — pilsētu un lauku lomu sadalījums, apdzīvojuma struktūra utt., līdz ar to
tās tieša pārnešana Latvijas telpā nav pamatota. Otrkārt, viena no šīs pieejas pamatnostādnēm ir centra–perifērijas pretnostatījums.
Pilsēta tiek uzskatīta par galveno inovāciju un
izaugsmes dzinēju un tikai brīdī, kad pilsēta
sasniegusi noteiktu attīstības pakāpi, tā sāk
iedarboties uz apkārt esošām perifērajām teritorijām, veicinot to attīstību. Latvijā policentriskās attīstības kontekstā ir definēti deviņi
nacionālas nozīmes attīstības centri, kuros,
pēc CSP datiem, 2014. g. dzīvoja 51% no
visiem Latvijas iedzīvotājiem (Latvijā kopumā
2 001 468 iedz.) un kuri platības ziņā aizņem vienu procentu no visas valsts teritorijas
(Latvijas teritorija 64 573 km2). Tādā veidā
mazākas pilsētas un arī lauku telpa netieši
tiek definēta kā perifērija un tai atbilstoši ir
sekundāra loma, līdz ar to 99% Latvijas teritorijas tiek definēta kā perifērija, kurā dzīvo 49% no Latvijas iedzīvotājiem. Treškārt,
pieaugot pilsētas ietekmei uz apkārt esošo
lauku teritoriju, pieaug risks laukiem zaudēt
savus iedzīvotājus ar viņu tradicionālo nodarbošanās un dzīves veidu, līdzīgi pieaug risks
zaudēt lauku kultūrvēsturisko un ekoloģisko
nozīmi. Te tomēr jāpiebilst, ka pilsētu ekonomiskā izaugsme un arī teritoriālā izplešanās ir process, kas var aizņemt daudzus
gadu desmitus. Virkne Holandes zinātnieku
R. Pessoa5, F. van Oorts6 un citi apgalvo un
empīriski pierāda, ka policentrisms pats par
sevi neatrisina teritoriālo vienību ekonomiskās nevienlīdzības problēmas. Tieši pretēji,
koncentrējot resursus, tiek panākta aizvien
lielāka centra un perifērijas atšķirība, un telpas pārvaldība kļūst neefektīva. Plašas teritorijas tiek pakļautas nomales efekta riskam,
un tajās notiek strauja depopulācija. Ja tomēr telpiskai plānošanai tiek pielietota poli-

centrismā balstīta hierarhiskā pieeja, pastāv
nepieciešamība rast specifiskus risinājumus
katram hierarhijas līmenim. Piemēram, mazākajām pilsētām ar vāji attīstītu ekonomiku
risinājums būtu apvienošanās starppilsētu
sadarbības tīklos.
Tādējādi policentrisma koncepts var tikt
pārveidots vai paplašināts no policentriska
pilsētu reģiona uz starppilsētu sadarbības
tīklu, kas spēj nodrošināt reģiona kopējo
izaugsmi. D. Batens7 ir izstrādājis starppilsētu sadarbības tīkla raksturojumu. Viņš
uzskata, ka starppilsētu sadarbības tīkls
izveidojas situācijā, kad divas vai vairākas
iepriekš savstarpēji neatkarīgas pilsētas,
kurām ir savstarpējas komplementaritātes
potenciāls, sadarbojas un iegūst iespēju
daļēji kopīgai ekonomiskai darbībai, pateicoties pieejamiem savstarpējiem transporta
koridoriem un komunikācijas infrastruktūrai. Šādos pilsētu tīklos attīstības prioritārie
virzieni ir zināšanās balstīta ekonomika, zinātne, izglītība un radošās industrijas. Pilsētu sadarbības mehānismu var salīdzināt
ar starpkorporāciju tīklu, tajā katra tīkla
pilsēta iegūst no sinerģijas un savstarpējās
apmaiņas ar zināšanām un nestandarta
risinājumiem.
Starppilsētu tīklu var raksturot arī kā klubu tīklu (club-type network)8, kad pilsētas ar
līdzīgām interesēm apvieno spēkus, lai sasniegtu kopīgos mērķus vai pārstāvētu šādas
intereses, piemēram, infrastruktūras izvietojuma jautājumos.9
Tāda sadarbība veicina resursu kritiskās
masas izveidošanu un optimālu izmantošanu.
Citā variantā starppilsētu sadarbība notiek
pēc interneta tīkla principa (web type
network), kur katrai pilsētai ir atsevišķa
ekonomiska loma vai tai raksturīga specializācija, taču tuvāko pilsētu infrastruktūra
un darba vide tiek apvienota un savstarpēji
izmantota, notiek kopīgi kultūras, izglītības
un citi sociāli projekti. Ekonomiskais efekts
veidojas katrai no pilsētām, optimāli izmantojot savas stiprās puses un konkurences
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priekšrocības un attīstot savu specializācijas
jomu. Turklāt, ja mijiedarbība notiek starp
lieliem un tuvu esošiem centriem, iespējama
to saplūšana.10
Viens no svarīgākajiem gan policentriskās, gan pilsētu tīklveida telpas priekšnosacījumiem ir sakārtota un funkcionāla ceļu
sistēma, kas savieno visu līmeņu centrus, un
teritoriju administrāciju iniciatīva un vēlēšanās šādu sadarbību realizēt. Atšķirībā no policentriskās hierarhijā balstītās pieejas telpas
attīstības plānošanai tīklveida telpā nozīmīgi
ir tuvu esoši relatīvi līdzīgas nozīmes centru
puduri. Starp tiem notiekošās sadarbības pamatu veido komplementaritāte jeb savstarpēja papildināšana gan horizontālā, gan vertikālā plaknē11.
Līdz šim Latvijas telpa tika uzlūkota kā izteikti monocentriska ar Rīgu kā galveno centru, astoņiem nacionālā līmeņa izaugsmes
centriem un 21 reģionālās izaugsmes centru
(modelis 9+21), tomēr šādā pieejā pastāv
risks iegūt plašas skraji apdzīvotas teritorijas
ar degradētu infrastruktūru. Tā ir vērtējama
kā novadu gudru un ilgtspējīgu izaugsmi
bremzējoša pieeja. Autori uzskata, ka lauku
telpas vienmērīgai un gudrai attīstībai piemērotāka būtu pilsētu tīkla attīstības pieeja.
Šādas pieejas potenciāls saskan ar novadu
pašvaldību iniciatīvu izvērst savstarpēju sadarbību. Sadarbības un tīklveida telpas attīstības tendences būtu nozīmīgs signāls uzņēmējiem, kas norādītu, ka Latvijas telpa ir
daudzveidīga un tajā var vienlīdz veiksmīgi
darboties gan lielās pilsētās, gan novados ar
vai bez pilsētām tajos.

Novadu tautsaimniecības
sektorālas izmaiņas

Pētījumā Latvijas telpa analizēta gan reģionu, gan novadu kā Latvijas lauku telpas
nozīmīgas teritoriālas vienības griezumā.
Pēc CSP datiem konstatējams, ka laika posmā no 2009. līdz 2014. g. vērojams tirgus
sektora ekonomiski aktīvo statistisko vienību
pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem gan
reģionos ietilpstošajās valsts mēroga lielajās
pilsētās, gan arī dotā reģina novados, kas liecina, ka izmaiņas aptver reģionu kopumā.
Aprēķinu rezultāti apliecina, ka:
pirmkārt, uzņēmēji nekoncentrējas tikai
lielajās pilsētās, bet darbojas arī ārpus tām,
un tas ir arguments par labu tīklveida attīstības variantam;
otrkārt, izaugsmes temps novados ir pārsniedzis lielajās pilsētās notiekošo, kas raisa
cerību lauku atpalicības mazināšanai un līdz
ar to apdzīvotības uzturēšanai.
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits un tā izmaiņas ir informatīvs, tomēr nav pietiekams rādītājs
reģionu tautsaimniecības izaugsmes raksturošanai. Tādēļ turpmākajā izklāstā autori
vērš uzmanību uz tautsaimniecības sektoru
struktūru un tās izmaiņu īpatnībām līdz šim
dziļāk izpētītajā Zemgales reģionā. Analizējot
tautsaimniecības struktūru, autori tos iedala desmit sektoros, no kuriem seši ietilpst
EUROSTAT pieņemtajā sektoru klasifikācijā,
bet četri ir autoru izdalīti, lai aptvertu pēc
iespējas plašāku sektoru klāstu. Pielietotais
tautsaimniecības sektoru iedalījums aplūkojams 2. tabulā.

1. tab. Tirgus sektora ekonomiski aktīvo statistikas vienību kāpums 2009./2014. g.
(statistiskās vienības uz 1000 iedzīvotājiem)

Lielajās pilsētās
Novados

Pierīgas
137,7%
152,1%

Autoru aprēķini pēc SRG051-1, CSP.
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Vidzemes
121,5%
131,8%

Statistiskie reģioni
Zemgales
Latgales
122,9%
112,2%
136,9%
134,3%

Kurzemes
117,7%
123,0%
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2. tab. Tautsaimniecības sektoru iedalījums pēc Eurostat un autoru veidotās metodoloģijas
Iedalījuma kategorija

Piemēri no nozarēm

*Zināšanietilpīgie pakalpojumi
(ZIP)

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana
Datorprogrammēšana
Juridiskie pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi u.c.

*Zemi zināšanietilpīgie
pakalpojumi (ZZIP)

Sauszemes transporta pārvadājumi
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Pasta un kurjeru darbība
Izmitināšana
Ēdināšanas pakalpojumi
Operācijas ar nekustamo īpašumu u.c.

*Augsti tehnoloģiskā ražošana
(ATR)

Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Elektronisko komponentu, plašu ražošana u.c.

*Vidēji augsta tehnoloģiskā
ražošana (VATR)

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana u.c.

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
*Vidēji zema tehnoloģiskā ražošana
Metālu ražošana
(VZTR)
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas,
iekārtas u.c.

*Zema tehnoloģiskā ražošana
(ZTR)

Gaļas un gaļas produktu ražošana
Dzērienu ražošana
Apģērbu ražošana
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
Mēbeļu ražošana u.c.

** Ārpus klasifikācijas (būvniecība)

Inženierbūvniecība, specializētie būvdarbi u.c.

** Ārpus klasifikācijas (vides
un komunālās saimniecības
uzturēšana)

Atkritumu savākšana
Notekūdeņu savākšana
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde u.c.

** Ārpus klasifikācijas (ieguves
rūpn.)

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde u.c.

** Ārpus klasifikācijas
(lauksaimniecība, zivsaimniecība,
mežsaimniecība)

Lauksaimniecība
Mežsaimniecība un mežizstrāde
Zivsaimniecība

*EUROSTAT klasifikācija (Eurostat Methodologies and Working Paper, 2008)12.
** Autoru veidots nozaru iedalījums, papildinot EUROSTAT klasifikāciju, lai paplašinātu pētāmo nozaru klāstu.
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Zemu zināšanu ielpīgi pakalpojumi
Zināšanu ielpīgi pakalpojumi
Zemi tehnoloģiska ražošana
Vidēji-zemi tehnoloģiska ražošana
Vidēji-augs tehnoloģiska ražošana
Augs tehnoloģiska ražošana
Ieguves rūpn.
Vides un komunālās saimniecības…
Lauksaimn., mežsaimn., zivsaimn.
Būvniecība
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Autoru aprēķini, balstoties uz SIA Lursoft datiem.

1. att. Tautsaimniecības sektoru struktūras pārmaiņas pēc uzņēmumu skaita, 2009/2013

Jebkuru tautsaimniecības sektoru vispirms raksturo to veidojošo uzņēmumu
skaits. Analizējot tautsaimniecības sektorus
pēc uzņēmumu skaita tajos, autori īpaši vērš
uzmanību uz t.s. zināšanu ekonomikas sektoru (ATR, VATR un ZIP), kura nozīme ekonomiskās izaugsmes procesos attīstītākajās pasaules valstīs, kuru kopumā tagad iekļāvusies
arī Latvija, turpina pieaugt.
Balstoties uz izstrādāto sektoru klasifikāciju un salīdzinot šo sektoru rādītājus laikā
no 2009. līdz 2013. g., jāsecina, ka zināšanu ekonomikas sektora pieaugums kopējā nozaru uzņēmumu skaitā maz mainījis situāciju
uzņēmējdarbībā reģionā kopumā, jo sektora

ietvaros galvenokārt audzis zināšanās balstīts
pakalpojumu skaits, bet minimāli augsto un
vidēji augsto tehnoloģiju uzņēmumu skaits —
apstrādājošās rūpniecības sektorā (1. att.).
Attēlā ietvertie ir reģiona vidējie rādītāji.
Ja ņem vērā, ka reģionu veido 20 novadi, tad
iespējams konstatēt, ka zināšanās balstīta
tautsaimniecības sektora īpatsvars novados ir
visai atšķirīgs.
Iegūtā informācija par atšķirībām novadu
tautsaimniecības attīstības tempos un sektoru īpatsvaros apstiprina nepieciešamību
analizēt novadu kā lauku telpas nozīmīgu
sastāvdaļu, lai risinātu gudras izaugsmes
iespējas.

3. tab. ATR, VATR un ZIP sektora īpatsvars uzņēmumu kopumā, 2013
Augsts īpatsvars 18.03–22.6%

Virs vidējā 13.45–18.25%

Iecavas novads, Ozolnieku novads, Rundāles
novads, Vecumnieku novads

Aizkraukles novads, Auces novads, Bauskas
novads, Dobeles novads, Pļaviņu novads,
Skrīveru novads

Zems īpatsvars 4.3–8.9%

Zem vidējā 8.9–13.45%

Aknīstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils
novads, Krustpils novads, Neretas novads, Salas
novads, Viesītes novads

Jelgavas novads, Tērvetes novads

Autoru aprēķini, balstoties uz SIA Lursoft datiem pēc EDORA CUBE metodoloģijas.
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Lai gan ekonomikas sektoru struktūra
pēc uzņēmumu skaita ir nesabalansēta, iedziļinoties un analizējot katra Zemgales novada iekšējo nozaru struktūru, var saskatīt
divu veidu novadus. Nosacīti pirmajā grupā
iekļaujas novadi, kuros kopējais uzņēmumu
skaits pieauga straujāk nekā zināšanu ekonomikas nozaru uzņēmumu daļa to kopskaitā.
Turklāt jāpiebilst, ka pieauga tieši lauku teritorijām raksturīgo agrārā sektora uzņēmumu
skaits. Otrajā grupā iezīmējas novadi, kuros
uzņēmumu skaita pieaugums zināšanu ekonomikas nozarēs (t.sk. AT, VATR un ZIP) ievērojami pārsniedza kopējā uzņēmumu skaita
pieaugumu. Rezultātā tautsaimniecības sektoru īpatsvars maina kopskatu uz ekonomisko
darbību novadā. (Sk. 2. att.)
Lauksaimniecības un mežsaimniecības
īpatsvara pieaugumu būtu jāvērtē divējādi:
negatīva tendence — primārā sektora īpatsvara pieaugums; pozitīvā tendence — pieaug reģistrēto saimniecību skaits, tādējādi
aktivizējot novadu saimniecisko darbību.
Turpmāk būtu nepieciešams mērķtiecīgāk
analizēt primārā sektora nozīmi lauku telpā
zināšanu ekonomikas skatījumā. Īpaši aktuāla analīze būtu Latvijas bioekonomikas
stratēģijas kontekstā. Tā atklāj, ka spēcīgs
primārais sektors ir stabila bāze augstākiem
ekonomisko nozaru līmeņiem — kā pārtikas

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

industriālā ražošana (VZTR, ZTR), augu izpēte un selekcija (ZIP), veterinārmedicīnas
sektors (ZIP), farmācijas un kosmētikas nozares (ATR). Līdz ar to, atbildot uz jautājumu, vai esošais tautsaimniecības strukturālais dalījums ir trūkums vai potenciāls, var
spriest par labu potenciālam, jo tas ļauj katrai teritoriālai vienībai attīstīt savas dabiskās
priekšrocības. Tomēr šī potenciāla attīstībai
nepieciešami ļoti skaidri signāli no valsts un
pašvaldību puses par jebkuras teritoriālas
vienības līdzvērtīgu nozīmi un vietu Latvijas
telpā.
Tajā pašā laikā uzņēmējdarbības jomu
lokalizācija Latvijas telpā paliek aktuāls un
analizējams jautājums Latvijas lauku, reģionu un novadu ekonomikas pētniecībā.

Kā rokās ir lauku dzīvotspēja?

Lai noskaidrotu, kā rokās ir lauku dzīvotspēja, projekta grupas pētnieki, uzdodot šo
jautājumu, veica plašu aptauju visā Latvijā. Šī
raksta saturā autores iekļāvušas jau iepriekš
apskatītajā Zemgales reģionā iegūtos datus.
Autores interesēja Zemgales iedzīvotāju
viedoklis par dažādu “izaugsmes veicinātāju”
grupu (vietējie iedzīvotāji, pašvaldības, valsts)
ietekmi uz ekonomiskās izaugsmes iespējām,
tostarp, zināšanās balstītu izaugsmi novados.
Aptaujas dalībniekiem tika piedāvāts piecu

51.54%

50.60%
32.68%

25.15%
9.95% 11.54%
Lauksaimn., mežsaimn.,
zivsaimn.

Rūpniecība (t.sk. ATR,
VATR0

1. novadu grupa

Pakalpojumi (t.sk. ZIP)

2. novadu grupa

Avots: autoru aprēķini, balstoties uz SIA Lursoft datiem.

2. att. Tautsaimniecības lielāko sektoru īpatsvars novadu grupās, 2013

35

raksti

Vērtējuma skala no 1 līdz 5, kur: 1 — ļoti augsta ietekme, 2 — vidēja ietekme, 3 — zema ietekme,
4 — ļoti zema ietekme, 5 — nav atbildes (jo mazāk ballu, jo augstāka ietekme).
Avots: autoru veiktā aptauja “Kā rokās ir lauku dzīvotspēja?”.

3. att. Vidējie vērtējumi pa ietekmes grupām aptaujai “Kā rokās ir lauku dzīvotspēja?”

ballu skalā novērtēt, kurai no izaugsmes veicinātāju grupām pieder noteicošā loma pozitīvo pārmaiņu veicināšanā novados. Zemgalē
atbildes sniedza 152 respondenti, no kuriem
desmit pašvaldību izpilddirektori (60% no
Zemgales izpilddirektoru kopas), 36 pašvaldību sociālie darbinieki un 106 iedzīvotāji no
dažādiem Zemgales novadiem.
Respondentu atbildēm tika aprēķināts vidējais svērtais vērtējums, kas dod integrālu
skatījumu uz izaugsmes veicinātāja ietekmes
spēku, ietekmējot lauku telpas attīstību. Aprēķinātie vidējie svērtie vērtējumi skatāmi
3. attēlā.
Respondentu atbildes liecina, ka vietējās pašvaldības ir svarīgākais virzītājspēks
pārmaiņām, otrās pēc ietekmes ir valsts in-

stitūcijas, bet zemākā ietekme kā pārmaiņu
virzītājiem ir pašiem vietējiem iedzīvotājiem.
Tomēr, aplūkojot katras atsevišķas grupas
viedokli, redzams — pašvaldību izpilddirektori uzskata, ka svarīgākie aģenti pārmaiņu
virzībā ir valsts pārvaldes iestādes, savukārt
vietējo iedzīvotāju ietekme ļoti zema. Aptaujātie Zemgales reģiona sociālie darbinieki
visaugstāko ietekmi saskata vietējās pašvaldībās, bet vienādi zemāka ietekme pārmaiņu
veicināšanā piešķirta valsts pārvaldes institūcijām un vietējiem iedzīvotājiem.
Novadu vietējie iedzīvotāji uzsvēra savu
pašvaldību nozīmi, arī pašu iedzīvotāju lomu
pārmaiņu veicināšanā, vismazāko ietekmi saskatot valsts pārvaldes institūciju darbībās.
Rezultāti apkopoti tabulā.

4. tabula. Kā rokās ir lauku dzīvotspēja — respondentu novērtējumi dažādām ietekmes grupām
Pētītās grupas

Ietekmes aģenti
Valsts pārvaldes
institūcijas

Vietējās pašvaldības

Vietējo iedzīvotāju
kopienas

Zemgales reģiona pašvaldību
pārstāvji

1,83*

2,19*

2,87*

Sociālie darbinieki

2,40*

2,23*

2,40*

Novadu iedzīvotāji

2,60*

2,15*

2,40*

Avots: autoru veiktā aptauja “Kā rokās ir lauku dzīvotspēja?”.

* Vērtējuma skala no 1 līdz 5, kur: 1 — ļoti augsta ietekme, 2 — vidēja ietekme, 3 — zema ietekme,
4 — ļoti zema ietekme, 5 — nav atbildes (jo mazāk ballu, jo augstāka ietekme).
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Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka lauku
dzīvotspēja un pozitīvās pārmaiņas visvairāk
ir vietējo pašvaldību rokās. Nepieciešams atzīmēt, ka pašvaldība vietējiem iedzīvotājiem
ir gan valsts pārvaldes funkciju veicēja, gan
vietējās kopienas vadītāja/līdera funkciju veicēja. Šajā kontekstā respondenti augsti vērtēja pašvaldības pozitīvo ietekmi ES fondu
piesaistē, kas ļauj uzlabot dzīves vidi vietējā
mērogā. Tajā pašā laikā pašvaldības izpelnījās kritiku par nepietiekamo sadarbību ar
vietējiem iedzīvotājiem, iekšējo nesaskaņoto
darbību, nepietiekamu kontaktu uzturēšanu
ar uzņēmējiem kā nozīmīgu sociālo grupu.
Tas nozīmē, ka uzņēmējdarbība, tai skaitā zināšanu ekonomikas nozarēs veicamā
uzņēmējdarbība, ir lielā mērā atkarīga no aktīvu vietējo iedzīvotāju efektīvas sadarbības
ar savu pašvaldību. Pašvaldībai būtu augsti jāvērtē vietējie iedzīvotāji kā resurss tās
turpmākai attīstībai. Zināšanu ekonomikā un
arī zināšanu sabiedrībā būtiskākais resurss
ir izglītots cilvēks, viņa spēja efektīvi radīt
un izmantot zināšanas pastāvīgi mainīgos
apstākļos. Cilvēks kļūst par informācijas un
zināšanu nesēju un glabātāju, galveno ekonomikas izaugsmes faktoru un nacionālās
bagātības radītāju. Savukārt cilvēkam ir jābūt
gatavam dzīvei uz zināšanām balstītā sabiedrībā.13 Labvēlīgu apstākļu radīšana dažādām
sociālām grupām, lai attīstītu savas prasmes,
varētu strādāt un aktīvi iesaistīties sabiedrībā, ir būtiska ilgtspējīgas ekonomiskās un
sociālās attīstības nodrošināšanā.14
Latvijas darba tirgus pētījumi liecina, ka
uzlabojumus darba tirgū bieži neizjūt iedzīvotāji, kas dzīvo Latvijas lauku reģionos, ārpus
republikas pilsētu centriem vai ārpus Latvijas
lielāko mazpilsētu centriem. Reģionos atrast
darbu vēl aizvien sarežģīti, jo bezdarbniekiem nākas saskarties ar dažādiem ārējiem,
no paša neatkarīgiem faktoriem, kas ietekmē
darba atrašanas iespējas. Šādos apstākļos
pašvaldībām jābūt aktīvām sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, sevišķi atbalstot vietējo
uzņēmējdarbību.

Secinājumi

Noslēdzot šo rakstu un turpinot uzsākto pētījumu, autores vēlas uzsvērt vairākas
atziņas.
1) Attīstot telpisko plānošanu modeļa
9+21 ietvaros, notiek daudzu mazu un vidēju pilsētu izolēšana, kā arī pastiprinās centru
un perifēriju atšķirības. Lai gan katrā atsevišķā mazpilsētā sociālā infrastruktūra (piem.
skolas, pastāvīgas ārstu prakses, sporta infrastruktūra) nav pieejama pilnā apmērā, apvienojot resursus, mazās pilsētas kļūst konkurētspējīgākas un var piedāvāt plašākas iespējas
uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tāda resursu
apvienošana praksē no mazajām pilsētām
prasa aktīvu sadarbību ar tuvumā esošām
citām mazpilsētām un ciemiem un kopīgu
resursu plānošanu. Tas prasa uzlūkot visas
valsts teritoriju kā vienotu telpu, kurā būtu jānodrošina jebkura līmeņa centru savstarpējā
pieejamība, ērta ceļu un transporta sistēma.
Šāda pieeja prasa ilgtermiņa ieguldījumus,
kas, bez šaubām, atmaksājas gan tikai tālākajos gados, tomēr tas ir vienīgais ceļš saglabāt
lauku telpu dzīvot un attīstīties spējīgu.
2) Lai gan lauku telpai ir raksturīga primārā sektora dominance un liela daļa nodarbināto strādā tieši primārā sektora nozarēs, tās
nevar viennozīmīgi vērtēt kā zināšanu ekonomikas attīstību bremzējošu faktoru. Katrai
teritorijai ir savs funkcionālais uzdevums, un
arī katra ekonomikas nozare pastāv saistībā
ar citām. Nozares veido savstarpēji saistītas
ķēdes, kurās ir vieta gan primārajam sektoram, gan šajā sektorā radīto izejvielu augsti
tehnoloģiskai pārstrādei. Kaut arī lēnām, tomēr novados pieaug uz zināšanām balstītā
tautsaimniecības sektora apjoms un īpatvars.
3) Lauku novados, kuros pastāv virkne
unikālu resursu (ekoloģiski tīra vide, meža
resursi, rekreācijas potenciāls, vietējā kultūrvēsturiskā mantojumā balstītas mājražošanas tradīcijas u.c.), neskatoties uz nesakārtotas infrastruktūras un depopulācijas
problēmām, tomēr jūtams uzņēmējdarbības
aktivitātes pieaugums. Lielā mērā tas var
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notikt tādēļ, ka lauku telpā esošais potenciāls
un resursi nav fiziski pārvietojami citur un
rada situāciju, kad nevis cilvēku plūsma seko
uzņēmējam — darba devējam — uz pilsētu,
bet uzņēmējs seko pieejamiem resursiem un
tie vairāk koncentrējas lauku teritorijās. Šī
potenciāla apzināšana un aktivizēšana no
pašvaldību puses, iespējams, noteiks lauku
telpas dzīvotspēju. Resursu koncentrēšana
tikai un vienīgi administratīvi noteiktos centros pakļauj lauku telpu kā potenciālu izaugsmes teritoriju nomales efekta riskam un izslēdz šīs plašās teritorijas no infrastruktūras
plānošanas valsts līmenī.
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Summary
Key words: rural space, economic structural breakdown, rural development agents
This article summarizes the knowledge acquired by the research project “5.2.3. Rural and
Regional Development Processes and Opportunities in Latvia in the Context of Knowledge
Economy”, which is currently in the active development phase. The research is specifically
devoted to the problems of spatial development and its uniqueness associated with entering
into local economic processes not only in the regional but also in lowest — counties and towns
level. The authors have studied different approaches to spatial development options when
the territory is divided into different categories depending on their economic structures. The
most significant findings obtained showed that the rural area is the potential for growth in the
knowledge-based economy. Centralization trends in regional planning are not always reasonable, and the exaggeration is not conducive to balanced spatial development. In rural areas
and small towns the most important drivers for change are local governments, their independence and synergy with the local population to promote the rapid development of rural areas.

Par autorēm

Dr.habil.oec. Baiba Rivža ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe un Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore. Galvenie pētījumu virzieni: reģionālās tautsaimniecības
attīstība. Sieviešu uzņēmējdarbības virzība.
Dr. Maiga Krūzmētra ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes emeritētā docente. Galvenie pētījumu virzieni: lauku telpas sociāli ekonomiska izpēte. Kultūras mantojums kā uzņēmējdarbības produkts.
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece. Galvenie
pētījumu virzieni: reģionālā ekonomika, pilsētu sistēmas.
Dr.oec. grāda pretendente Līva Griņeviča ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece. Galvenie pētījumu virzieni: jauniešu bezdarbs un tā mazināšanas iespējas.

39

raksti

Demogrāfiskā attīstība Latvijā:
problēmas un izaicinājumi
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Atslēgas vārdi: Latvija, tautas ataudze, migrācija, depopulācija, demogrāfiskā politika
Latvijas iedzīvotāju skaita sarukumu kopš 1989. g. sekmē starptautiskā migrācija un
kopš 1991. g. arī mirstības pārsvars pār dzimstību. Iedzīvotāju skaita samazināšanās jeb
depopulācija ik gadu ir bijusi robežās no 10 līdz 57 tūkstošiem, sasniedzot maksimumu
pārejas posmā uz tirgus ekonomiku un ekonomiskās krīzes gados. Iedzīvotāju skaits vienas
paaudzes laikā ir sarucis par ceturto daļu un samazinājies līdz 1,96 miljoniem, t.i., līdz tam
iedzīvotāju skaitam, kāds Latvijā bija pirms Otrā pasaules kara un 1951. gadā. Depopulācija
un ar to saistītās sociāli ekonomiskās problēmas būtiski ietekmē valsts ilgtspējīgas attīstības
mērķu un prioritāšu izvēli. Depopulācija ir svarīga gan sabiedrības attīstībai kopumā, gan
nepieciešamībai veikt tautsaimniecības transformāciju.
Tāpēc VPP EKOSOC-LV demogrāfijas projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru, citu
valstu pozitīvā pieredzē balstītu un Latvijas reģionālajiem apstākļiem piemērotu, detalizētu
iedzīvotāju ataudzes, sabiedrības atjaunotnes un diasporas iesaistes pētniecisko ietvaru, lai
varētu skaidrot demogrāfiskās attīstības likumsakarības. Šī raksta mērķis ir apkopot projekta
pirmo posmu galvenos rezultātus — izvērtējot depopulācijas riskus un izaicinājumus, raksturot aktuālās Latvijas demogrāfiskās attīstības problēmas kopš neatkarības atjaunošanas demogrāfiskās pārejas teorijas1 kontekstā un iedzīvotāju skatījumā. Rakstā izmantoti projekta
vajadzībām 2016. g. sākumā veiktās 2049 Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas rezultāti
(turpmāk tekstā — projekta aptaujas rezultāti). Visā valsts teritorijā 216 izlases aptaujas vietās (katrā ne vairāk kā desmit respondentu) ar tiešās intervijas metodi tika aptaujāti 18–74
gadus veci iedzīvotāji. Izmantota stratificētās nejaušās izlases metode atbilstoši reģionālajam iedzīvotāju sadalījumam pēc dzimuma, vecuma un tautības.

Demogrāfiskā pāreja un tās
specifika Latvijā

Iedzīvotāju skaitu, sastāvu un izmaiņas
no dažādiem aspektiem apskata vairākas
zinātnes nozares un to apakšnozares — demogrāfija, socioloģija, sociālā antropoloģija, cilvēkģeogrāfija, iedzīvotāju statistika,
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sabiedrības veselība u.c. Lai izprastu
demogrāfiskās attīstības virzību, svarīgi ir
apzināt teorētiskās demogrāfijas nostādnes.
Demogrāfisko procesu izmaiņu teorētisko
pamatojumu sniedz demogrāfiskās pārejas
teorija, kas pirmoreiz zinātniskajā literatūrā
angļu valodā publicēta 1929. g.2 Pētījumu
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rezultātā par dzimstības samazināšanos zem
vienkāršas paaudžu nomaiņas līmeņa, kas
radās ekonomiski attīstītajās valstīs 20. gs.
otrajā pusē, van de Kaa 20. gs. 80. gadu beigās zinātniskajā apritē ieviesa otrās demogrāfiskās pārejas jēdzienu3, kuru joprojām plaši
lieto demogrāfiskās attīstības skaidrojumos.4
Demogrāfs D. Kolemans, analizējot etniskās
un sociālās transformācijas imigrācijas rezultātā virknē Eiropas valstu un ASV, ieteica
jauno tendenču teorētisko pamatojumu dēvēt par trešo demogrāfisko pāreju.5 Minētās
teorētiskās nostādnes veido metodoloģisko
ietvaru demogrāfiskās attīstības tendenču izpratnei Latvijā.
Uz dzimstības samazināšanos Latvijā un
citviet Eiropā, kā arī tās ietekmi uz demogrāfisko attīstību nākotnē jau vērsa uzmanību virkne autoru laikā līdz Otrajam pasaules karam — M. Skujenieks6, K. Balodis7,
B. Šrems8, E. Bulmerinks9, V. Salnītis10,
R. Freijvalds11, O. Piņķis12 . Pēckara periodā
pētījumus par Latvijas iedzīvotāju attīstības
problēmām demogrāfiskās pārejas teorijas
kontekstā veikuši B. Mežgailis13, P. Zvidriņš
un P. Eglīte14, N. Baranovskis15. Sociāli ekonomiskās pārmaiņas Latvijā kopš neatkarības
atjaunošanas noteica jaunu posmu demogrāfiskajā attīstībā, kas līdzinājās Igaunijas, Lietuvas un virknes Austrum- un Centrāleiropas
valstu demogrāfiskai attīstībai.16 Šo posmu
raksturo turpmāka dzimstības samazināšanās, mūža ilguma palielināšanās (izņemot
pārejas sākuma periodu uz tirgus ekonomiku), iedzīvotāju mobilitātes pieaugums un
emigrācijas ievērojams pārsvars pār imigrāciju ekonomikas lejupslīdes gados. Demogrāfiskajā attīstībā pieaugošu lomu ieguvuši
faktori, kas veicina iedzīvotāju kvalitatīvā sastāva izmaiņas (izglītība, sociālā iekļaušana,
materiālās nevienlīdzības mazināšana u.c.).17
Demogrāfiskā pāreja kā ilglaicīgs process
no tā saucamā tradicionālā iedzīvotāju ataudzes tipa, kuru raksturo augsts dzimstības un
mirstības līmenis, Latvijas teritorijā aizsākās
19. gs. otrajā pusē. Demogrāfiskās pārejas

specifiska iezīme Latvijā ir salīdzinoši strauja
dzimstības samazināšanās zem vienkāršas
paaudžu nomaiņas līmeņa, kā arī nozīmīga
migrācijas ietekme gan iedzīvotāju skaita
palielināšanas (20. gs. sākumā un padomju
okupācijas periodā), gan samazināšanas virzienā (Pirmā un Otrā pasaules kara rezultātā
un kopš 1989. g.). Demogrāfiskās pārejas
teorija saistībā ar iedzīvotāju mobilitātes,
kopdzīves formu, tautas veselības u.c. sociāli demogrāfisko pētījumu teorētiskajām atziņām18 veido metodoloģisko pamatu demogrāfiskās attīstības problēmu un izaicinājumu
izvērtējumam. Iedzīvotāju dabiskās kustības
un migrācijas procesu mijiedarbības rezultātā
vērojamās pārmaiņas ir ļoti daudzveidīgas.
Demogrāfiskās pārejas19 un mobilitātes pārejas20 teorijas palīdz kompleksi tās novērtēt
visu procesu un faktoru savstarpējā ietekmē21. Demogrāfiskai attīstībai Latvijā ir raksturīgas otrās demogrāfiskās pārejas pazīmes
ar tendenci pāraugt trešajā demogrāfiskajā
pārejā.

Depopulācijas cēloņi un viedokļi
par iedzīvotāju attīstības
veicināšanu

Iedzīvotāju skaita samazināšanos jeb
depopulāciju nosaka četru galveno faktoru
mijiedarbība: 1) dzimstība ir zem vienkāršās paaudžu nomaiņas līmeņa; 2) mirstība ir
zema un mūža ilgums palielinās, kas sekmē
veco ļaužu skaita un īpatsvara palielināšanos
iedzīvotāju kopskaitā jeb iedzīvotāju sastāva
novecošanos; 3) iedzīvotāju sastāva novecošanās un reproduktīvā vecuma jaunāka
gadagājuma paaudžu skaitliska sarukuma
rezultātā iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma vispārējie koeficienti samazinās, un vecuma struktūra sāk kavēt iedzīvotāju skaita
izaugsmi; 4) starptautiskās migrācijas saldo
ir negatīvs. No 28 ES dalībvalstīm 2015. g.
depopulācija bija 11 valstīs, t.sk. Bulgārijā,
Itālijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā un Ungārijā iedzīvotāju skaita samazinājumu noteica
tikai vai galvenokārt mirušo skaita pārsvars
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pār dzimušajiem, bet Grieķijā, Horvātijā, Latvijā, Lietuvā un Spānijā — tikai vai galvenokārt negatīvs starptautiskās migrācijas saldo.
2015. g. bija pirmais kopš EUROSTAT demogrāfijas datu laikrindu sākuma, kad dabiskais
pieaugums ES ir kļuvis negatīvs. Iedzīvotāju
skaita negatīvais pieaugums Latvijā (–0,9%)
un Lietuvā (–1,1%) 2015. g. bija vislielākais
ES. To ietekmēja zemais dzimstības līmenis
(2015. g. summārais dzimstības koeficients
Latvijā bija 1,71) un galvenokārt negatīvais
starptautiskās migrācijas saldo (–0,5%)22.
Latvija ir starp tām septiņām ES dalībvalstīm, kurās vairāk kā puse imigrantu bija
remigranti (57,6%)23, kas norāda uz visai
augstu diasporas atgriešanās mobilitāti. Neskatoties uz negatīvo migrācijas saldo un
padomju periodā notikušās masveida imig-

rācijas no PSRS republikām, Latvija ir otrajā
vietā ES pēc iedzīvotāju īpatsvara, kuri dzimuši ārpus ES robežām (12,2%; Igaunija ar
13,9% ir pirmajā vietā).24 Latvija joprojām
ievērojami atpaliek no citām ES dalībvalstīm
pēc iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma, kas
ir nozīmīgs tautas veselības un tautas attīstības rādītājs. Jaundzimušo vīriešu paredzamais mūža ilgums Latvijā 2015. g. bija 69,7
gadi, bet sieviešu — 79,3 gadi.25 Vīriešu un
sieviešu mūža ilguma starpība Latvijā ir aptuveni divas reizes lielāka nekā vidēji ES. Depopulāciju veicina arī augstā iedzīvotāju sastāva
novecošanās pakāpe. Latvija ir to septiņu ES
dalībvalstu vidū, kurās 65 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz ES vidējo rādītāju. Tas rada veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sadārdzināšanos (veciem

1. tab. Latvijas iedzīvotāju viedokļi par svarīgākajiem pasākumiem demogrāfiskās situācijas
uzlabošanai 2016. g. (n=2049; respondenti katrs snieguši ne vairāk kā trīs atbildes)
Tai skaitā pēc
Kuri jūsuprāt ir trīs svarīgākie
pasākumi demogrāfijas (iedzīvotāju
attīstības) veicināšanai?

Visi
iedzīvotāji

aptaujas vietas

vīr.

siev.

Rīga

citas
pils.

lauki

Atbalsts dzimstības veicināšanai

61,0

57,0

64,1

59,4

60,4

63,4

Sociālās nevienlīdzības mazināšana

52,0

51,7

52,2

43,5

53,0

59,8

Pasākumi emigrācijas mazināšanai

39,7

41,1

38,6

44,4

37,0

38,4

Veselības nostiprināšana un aktīvās
dzīves ilguma palielināšana

38,2

35,4

40,4

44,8

32,4

38,1

Teritorijas iedzīvotāju skaitam
nav nozīmes, lielāka nozīme ir
iedzīvotāju sastāvam un labklājības
palielināšanai

32,0

31,2

32,7

32,5

33,3

29,9

Pasākumi emigrējušo iedzīvotāju
atgriešanai Latvijā

27,0

29,4

25,1

28,8

24,7

27,8

Citu valstu ierobežota skaita
iedzīvotāju migrācijas veicināšana

10,6

11,7

9,7

16,5

9,6

5,4

Avots: Projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.
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ļaudīm tie ir nepieciešami lielākā mērā nekā
iedzīvotājiem jaunākajās vecuma grupās) un
papildu demogrāfisku slodzi pensiju sistēmas
funkcionēšanai.
Demogrāfijas projekta ietvaros 2016. g.
sākumā tika veikta reprezentatīva Latvijas
iedzīvotāju aptauja visos reģionos par migrācijas un iedzīvotāju ataudzes jautājumiem.
Rīgā tika aptaujāti 667, Pierīgā 357, Kurzemē 281, Zemgalē 235, Vidzemē 208 un
Latgalē 301 respondents. Iegūtie dati tika
svērti, lai atbilstu CSP aprēķinātajam Latvijas
reģionu iedzīvotāju sastāvam pēc dzimuma,
vecuma un tautības. Aptaujā noskaidroti, pēc
iedzīvotāju domām, svarīgākie pasākumi demogrāfiskās situācijas uzlabošanai (1. tab.).
Neskatoties uz prāvo emigrācijas apjomu
(kopš 2004. g. ik gadu no Latvijas izbrauca
15,5–39,7 tūkst. cilvēku), pēc iedzīvotāju
domām, svarīgāki par pasākumiem emigrācijas mazināšanai ir atbalsts dzimstības veicināšanai. Šādu viedokli pauž 64 procenti
sieviešu un 57 procenti vīriešu. Dzimstības
veicināšanas pasākumu nozīmību īpaši akcentējuši lauku iedzīvotāji. Par otro nozīmīgāko pasākumu iedzīvotāju attīstības veicināšanai gan vīrieši, gan sievietes ir nosaukuši
sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Acīmredzot, iedzīvotāji apzinās, ka ienākumu, dzīves
apstākļu atšķirība u.c. faktori ietekmē visus
demogrāfiskos procesus un valsts attīstību
kopumā. Veselības nostiprināšana un aktīvās
dzīves ilguma palielināšana iedzīvotāju vērtējumā ieņem aptuveni līdzvērtīgu trešo ceturto
vietu ar pasākumiem emigrācijas mazināšanai. Gandrīz trešdaļa respondentu uzskata,
ka teritorijai nav nozīmes demogrāfijas veicināšanā, savukārt iedzīvotāju sastāvam un
labklājības palielināšanai ir lielāka nozīme.
Pasākumi emigrējušo iedzīvotāju atgriešanai
Latvijā un citu valstu ierobežota skaita iedzīvotāju migrācijas veicināšana nosaukti retāk,
tie saņēmuši attiecīgi 27 un 11 procentus
respondentu atbilžu. Vīrieši vairāk nekā sievietes un pilsētnieki (īpaši rīdzinieki) biežāk
nekā laukos aptaujātie kā veicinošu faktoru

ir nosaukuši citu valstu iedzīvotāju ierobežotu
imigrāciju.

Demogrāfiskās attīstības
teritoriālie aspekti

Iedzīvotāju sastāva novecošanās, zemais
dzimstības līmenis un pieaugošā gados jaunu
cilvēku emigrācija ir problēmas, ar kurām saskaras ne tikai Latvija, bet gan daudzas jaunās ES dalībvalstis. Paaudžu nomaiņa sarūk,
mainās līdzšinējie iedzīvotāju pārvietošanās
modeļi starpvalstu un iekšzemes migrācijā26, kas savukārt pastiprina demogrāfiskās
situācijas reģionālās atšķirības un samazina
demogrāfisko līdzsvaru starp dažādiem apdzīvojuma sistēmas līmeņiem un administratīvajām teritorijām.27
Līdzīgi kā citās ES valstīs, arī Latvijā
demogrāfiskā attīstība norit nevienmērīgi pa teritoriālām vienībām. No 1990. līdz
2016. g. visstraujāk ir samazinājies Latgales (–34,6%), bet vismazāk Pierīgas reģiona
pastāvīgo iedzīvotāju skaits (–2,8%). Galvaspilsētā Rīgā iedzīvotāju skaits ir sarucis par
29,7%. No 110 tikai 17 novados iedzīvotāju
skaits 2015. g. ir palielinājies, tas ir samazinājies visās republikas pilsētās.28 Tādējādi
demogrāfiskās attīstības jautājumi Latvijā teritoriālā aspektā ir ne mazāk aktuāli kā valstī
kopumā. To apliecina arī 2016. g. Latvijas
iedzīvotāju aptaujas rezultāti (2. tab.).
Uz jautājumu “Vai jūsuprāt iedzīvotāju
skaita turpmāka samazināšanās būtu drauds
minēto teritoriju ekonomiskai attīstībai?” 4/5
respondentu apgalvoja apstiprinoši (piekrīt
un drīzāk piekrīt), ka tas ir drauds gan ciema,
gan pagasta, gan pilsētas, gan reģiona un
valsts turpmākai ekonomiskai attīstībai.
Šādas atbildes apliecina iedzīvotāju izpratni
par depopulācijas mazināšanas nepieciešamību.
Aptaujas rezultāti liecināja arī, ka trīs
Baltijas valstu un ES turpmākās iespējamās
depopulācijas problēmas iedzīvotājus satrauc
ievērojami mazāk (attiecīgi 57% un 35%
respondentu atbildēja, ka viņus satrauc šāds
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2. tab. Respondentu viedoklis par iedzīvotāju skaita turpmākas samazināšanās sekām saistībā
ar apdzīvojamās teritorijas lielumu (n=2049; respondenti katrs snieguši vienu atbildi)

Drauds teritoriju
ekonomiskai
attīstība

Vai jūsuprāt iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās jūsu apdzīvotā
teritorijā būtu drauds šo teritoriju ekonomiskai attīstībai?
No tām atbildēts
Atbildes
kopā

piekrītu

drīzāk
piekrītu

drīzāk
nepiekrītu

nepiekrītu

grūti
pateikt,
nav
atbildes

Ciema, pagasta
vai pilsētas

100

47,7

29,5

10,5

5,7

6,6

Reģiona

100

44,8

36,0

8,5

3,4

7,3

Latvijas

100

48,8

31,7

9,1

2,7

7,7

Trīs Baltijas
valstu

100

25,4

31,6

17,5

7,0

18,5

Eiropas
Savienības

100

14,8

19,8

19,6

18,8

27,0

Avots: Projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.

pieņēmums) nekā Latvijas vai tās teritoriālo
vienību iespējama iedzīvotāju skaita samazināšanās kā drauds ekonomiskai attīstībai, uz
kuru kā satraucošu (piekrīt un drīzāk piekrīt)
norādīja aptuveni 4/5 respondentu.
Projektā novērtēta un salīdzināta reģionālās un kohēzijas politikas instrumentu, kā
arī dažādu ekonomisku faktoru ietekme uz
demogrāfisko attīstību Latvijas novados un
pilsētās 2009.–2013. g., pielietojot gan klasiskās, gan telpiski koriģētas, gan paneļdatu
analīzes ekonometriskās metodes. Rezultāti
liecina, ka iedzīvotāju ienākumu un bezdarba
līmenis ir visnozīmīgāk ietekmējuši reģionālo
demogrāfisko attīstību. Eiropas struktūrfondiem un kohēzijas fondam ir bijusi būtiska
ietekme uz migrācijā saistītiem rādītājiem,
bet Eiropas zivsaimniecības fondam, Eiropas
lauksaimniecības fondam lauku attīstībai u.c.
ir nozīmīga stimulējoša loma iedzīvotāju skaita dinamikā.29 Atkarībā no reģionālās attīstības atbalsta instrumentu veida, to ietekme
ir gan lokalizēta konkrētās teritorijās, gan arī
telpiski novirzīta uz blakus esošām teritoriālām vienībām.
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Demogrāfiskā attīstība un
demogrāfiskā politika

Demogrāfisko situāciju var ietekmēt ar
demogrāfiskās politikas instrumentiem, kuru
regulējošā daudzveidīgā loma īstenojas indivīdu, ģimenes, sociālo grupu, teritoriālā
un valsts mērogā. Demogrāfisko politiku ar
mērķtiecīgu rīcību īsteno gan likumdevēji,
gan izpildvara, gan pašvaldības, valstiskās
un nevalstiskās organizācijas, mājsaimniecības un indivīdi.30 Ar demogrāfisko politiku
visbiežāk saprot valsts varas institūciju un
sabiedrisko organizāciju mērķtiecīgu rīcību
iedzīvotāju kustības procesu regulēšanai, īstenojot sociālus, ekonomiskus, juridiskus u.c.
pasākumus.31
Demogrāfiskās attīstības mērķi un uzdevumi doti virknē dokumentu. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. g. ir
ietverts rīcības virziens “Stabili pamati tautas
ataudzei”. Tajā noteikts, ka stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas
pamats. Tās var pastāvēt, ja tiek nodrošināti
labvēlīgi apstākļi dzimstības palielināšanai,
vecāku atbalstam, otrā un trešā bērna ra-
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dīšanai vai adoptēšanai un bērnu drošības
sajūtas stiprināšanai. Ieguldījums ģimeņu
stiprināšanā un bērnu drošībā šajā plānā tiek
minēts kā Latvijas nākotnes izaugsmes pamats.32 Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020. g. uzsvērts, ka sabiedrības
veselības politikas virsmērķis ir palielināt
Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža
gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.33
Demogrāfiskās attīstības un politikas jautājumi depopulācijas kontekstā skarti vairāku
autoru publikācijās.34 Par to ir rakstījusi P. Eglīte, P. Zvidriņš, I. Mežs, I. Mieriņa, M. Hazans,
J. Krūmiņš u.c. Projekta ietvaros L. Āboliņas
veiktā pētījuma35 un sagatavotā promocijas
darba36 vairāki priekšlikumi iekļauti rīcības
plānā par ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. g. īstenošanu. Sagatavotie secinājumi un priekšlikumi ir adresēti
Saeimai, Ministru kabinetam, ministrijām,
CSP un plašam interesentu lokam.37
Projekta ietvaros veiktajā parlamenta un
valdības dokumentu kontentanalīzē secināts,

ka ilgtermiņa stratēģiskajos politikas dokumentos demogrāfijas jautājumi minēti biežāk
nekā vidējā un īstermiņa plānošanas dokumentos. Saeimas debašu korpusa analīze liecina, ka demogrāfijas jautājumi tiek debatēti
nevis regulāri, bet galvenokārt lai panāktu atbalstu kādai politiskai vai likumdošanas iniciatīvai. Reģionālās demogrāfiskās attīstības
jautājumus biežāk debatēs skar opozīcijas
deputāti, nevis valdošās koalīcijas pārstāvji.38
Darbu ar demogrāfiskās politikas jautājumiem Latvijā vada Labklājības ministrija.
2004.–2009. g. daļu demogrāfisko iniciatīvu veica Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. Kopš 2011. g. 22
cilvēku sastāvā darbojas Demogrāfisko lietu padome — konsultatīva un koordinējoša
valsts institūcija, lai veicinātu vienotu valsts
demogrāfisko politiku un tās īstenošanu visos
valsts pārvaldes līmeņos. Šo padomi vada
Ministru prezidents. Saeimā demogrāfijas
jomā ir strādājušas parlamenta apakškomisijas: no 2011. g. Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija (vad.

3. tab. Pēc respondentu domām nozīmīgākie atbalsta sniedzēji demogrāfisko problēmu
turpmākai risināšanai Latvijā (n=2049; respondenti katrs snieguši ne vairāk kā trīs atbildes)

Atbalsta sniedzēji

Atbilžu relatīvais biežums
Visi respondenti 100 procenti,
no tiem atbildējuši par atbalsta sniedzējiem

Ģimene / saime

53,4

Valdība

52,0

Vairāk jāpaļaujas katram uz sevi

49,7

Pašvaldība

30,9

Attieksme darba vietā

24,8

Saeima

22,0

Politiskās partijas

9,0

Nevalstiskās organizācijas

7,1

Avots: Projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.
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A. Šķēle), no 2014. g. Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija (vad. I. Parādnieks). Lai nodrošinātu
Deklarācijas par M. Kučinska vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību prioritātes “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes
dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums”
īstenošanu, 2016. g. izveidota ekspertu
sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu
centrs” tautas ataudzes atbalsta pasākumu
izstrādei un pilnveidošanai (vad. I. Parādnieks). Latvijas iedzīvotāju 2016. g. aptaujas
dati liecina, ka no trim visbiežāk minētiem
atbalsta sniedzējiem demogrāfisko problēmu turpmākai risināšanai divi neattiecas uz
valstiskām vai nevalstiskām institūcijām, bet
gan ir ģimene un paši iedzīvotāji (3. tab.).
Kā nozīmīgu atbalsta sniedzēju demogrāfisko problēmu turpmākai risināšanai 52
procenti respondentu savās atbildēs ir nosaukuši valdību. Turpmākajās vietās pēc to nozīmības seko pašvaldības (31%), attieksme
darba vietā (25%) un Saeima (22%). Politiskās partijas un nevalstiskās organizācijas
respondentu atbildēs minētas tikai attiecīgi
9% un 7% gadījumu. Izpildvaras augstāku

novērtējumu, acīmredzot, nosaka iedzīvotāju lielāka paļāvība uz kārtējiem īstermiņa
mērķiem, kas realizējas budžeta līdzekļu
izlietojumā dažādiem ģimeņu u.c. atbalsta
pasākumiem. Pašvaldību novērtējumu varētu
vēlēties augstāku. To visticamāk ietekmē pašvaldību ierobežotie finansiālie resursi. Aptaujā tika uzdots jautājums par iedzīvotāju skaita
izmaiņu saistību ar Latvijas tautsaimniecības
izaugsmi nākotnē (4. tab.).
Tikai katrs piektais respondents atbildēja, ka Latvijas tautsaimniecības izaugsme
nākotnē ir iespējama, vienīgi palielinoties
valsts iedzīvotāju skaitam. Taču gandrīz tikpat aptaujāto uzskata, ka iedzīvotāju skaitam
ar tautsaimniecības izaugsmi nav nekāda
sakara. Visvairāk respondentu uzskatīja, ka
tautsaimniecības izaugsme iespējama, stabilizējot iedzīvotāju skaitu jau esošajā līmenī
(27%). Maz bija atbilžu, kas tautsaimniecības izaugsmi nākotnē saista arī ar mazāku,
nekā ir pašlaik, iedzīvotāju skaitu Latvijā
(9%). Turpat vai katram ceturtajam respondentam nebija viedokļa par uzdoto jautājumu. Atbilžu sadalījums liecina, ka sabiedrībā
nepieciešama daudz konsekventāka ekspertu

4. tab. Respondentu viedoklis par iedzīvotāju skaita izmaiņu saistību ar Latvijas tautsaimniecības izaugsmi nākotnē (n=2049; respondenti katrs snieguši vienu atbildi)
Atbildes uz jautājumu: “Jūsuprāt Latvijas
tautsaimniecības izaugsme nākotnē ir
iespējama?”
Visas atbildes,
t.sk. šādas atbildes

100,0

Stabilizējot iedzīvotāju skaitu esošā līmenī

27,1

Tikai palielinoties valsts iedzīvotāju skaitam

19,9

Iedzīvotāju skaitam ar tautsaimniecības
izaugsmi nav nekāda sakara

19,6

Arī pie mazāka iedzīvotāju skaita
Grūti pateikt, nav atbildes
Avots: Projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.
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Atbilžu relatīvais biežums

9,4
24,0
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teorētisko un lietišķo atziņu paušana un publiska diskusija ar politiķu un sadarbības partneru iesaisti, diskutējot par valsts un reģionālas demogrāfiskās attīstības mērķiem un to
sasniegšanas līdzekļiem. Pozitīvu piemēru šai
ziņā sniedz “Population Europe” demogrāfijas ekspertu sadarbības tīkls, kuru atbalsta
Eiropas komisija. Ar šī tīkla atbalstu pēc projekta vadītāja iniciatīvas 2015. g. 30.oktobrī
Rīgā Latvijas Universitātē notika starptautiska konference — diskusija ar visu ieinteresēto pušu līdzdalību, kuras norisei bija iespēja
sekot tiešraidē internetā un kuras materiāli
pieejami Latvijas sabiedrībai un plašam interesentu lokam aiz valsts robežām.39 Projekta
pētnieki kopā ar ekspertu sadarbības platformu “Demogrāfisko lietu centrs” un citu ieinteresēto pušu līdzdalību plāno arī turpmāk turpināt diskusiju par demogrāfiskās attīstības
izaicinājumiem un mērķiem un demogrāfiskās politikas līdzekļiem to sasniegšanai.

Secinājumi

Latvijā negatīva dabiskā pieauguma un
negatīva starptautiskās migrācijas saldo rezultātā iedzīvotāju skaits sarūk. Zems dzimstības līmenis, mūža ilguma palielināšanās un
emigrācija veicina iedzīvotāju sastāva novecošanos. Tas ietekmē valsts ilgtspējīgu attīstību.
Demogrāfiskai attīstībai Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas ir raksturīgas otrās demogrāfiskās pārejas pazīmes ar iespēju starptautiskās migrācijas ietekmē pāraugt trešajā
demogrāfiskās pārejas fāzē, kuru raksturo lielāks ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars.
Starp pasākumiem demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, pēc iedzīvotāju domām,
svarīgi ir pasākumi sociālās nevienlīdzības
mazināšanai un veselības nostiprināšanai.
Aptaujātie iedzīvotāji norāda uz depopulācijas riskiem lokālā, reģionālā un nacionālā
līmenī. Iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās ir drauds sava ciema, pagasta, pilsētas, reģiona un valsts turpmākai ekonomiskai
attīstībai — tā domā 4/5 Latvijas iedzīvotāju.
Tāpēc svarīgi ir ne tikai valsts mēroga demo-

grāfiskās politikas pasākumi, bet arī vietējās
pašvaldību iniciatīvas. Sabiedrībā ir jāturpina
diskusija par valsts un reģionālās demogrāfiskās attīstības izaicinājumiem, mērķiem un
līdzekļiem to sasniegšanai.
Nozīmīgākais uzdevums turpmākai demogrāfiskai attīstībai, pēc iedzīvotāju domām,
ir atbalsts dzimstības veicināšanai. Tomēr
iedzīvotāji visai bieži šo problēmu risināšanā
paļaujas uz ģimenes atbalstu un paši uz sevi.
Dominē iedzīvotāju viedoklis, ka tautsaimniecības izaugsme ir iespējama, stabilizējot
iedzīvotāju skaitu esošajā līmenī.
Līdzšinējo pētījumu rezultāti norāda uz
nepieciešamību turpināt pētījumus par sabiedrībai nozīmīgu politisko, ekonomisko un
sociālo procesu norisēm migrācijas un demogrāfisko pārmaiņu kontekstā. Jāmeklē jaunas
metodoloģiskas pieejas iedzīvotāju ataudzes
un migrācijas procesu izpētei un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai saistībā ar Latvijas
demogrāfiskās attīstības specifiku otrās demogrāfiskās pārejas posmā.

Avoti un piezīmes

Demogrāfiskās pārejas teorija: Valstis ekonomiskās attīstības gaitā iziet secīgas demogrāfisko izmaiņu fāzes, kuras aizsākas ar
mirstības un turpinās ar dzimstības samazināšanos. Vēlāka dzimstības samazināšanās jaunattīstības valstīs izraisa strauju
iedzīvotāju skaita pieaugumu. Ekonomiski
attīstītās valstīs, dzimstībai un mirstībai
samazinoties gandrīz vienlaicīgi, dzimušo
un mirušo skaits kļūst aptuveni vienāds.
Sk. internetā (09.08.2016.): http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
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Summary
Key words: Latvia, reproduction of population, migration, depopulation, population policy
Decline in the total number of population in Latvia since 1989 is determined by negative
net migration and since 1991 — by excess of deaths over births. Yearly depopulation constitutes 10–57 thousand people, reaching maximum at the beginning of transition to market
economy and during the recent economic crisis. The number of population during a length of
one generation shrink by one-fourth and has reached 1.96 million — the same number of
population as estimated in Latvia before the Second World War and in 1951. Depopulation
and associated socio-economic problems significantly influence attainment of national sustainable development goals and priorities. Demographic challenges are of great importance for the
whole society, and their resolution is preconditions for transformation of national economy.
The aim of the Demography Research Project of the National Research Programme
EKOSOC–LV “Renewal of society through reduction of depopulation risks, demographic development and strengthening links with diaspora for the transformation of the Latvian national economy” is to establish an interdisciplinary research framework to study demographic
development and renewal of society by using positive experience of other countries suitable
for the specific regional conditions in Latvia, and to create the basis for reliable population
policy. The goal of this article is to summarise the main results of the initial phase of the
Demography Research Project — to analyse topical problems of demographic development
during a time period since Latvia regained its independence within the frame of demographic
transition theory and by judgement of population. Sample survey data from the year 2016, of
18–74 years old residents (n=2049), which were interviewed in 216 survey points over the
whole country, are used in analysis. Stratified random sampling data were weighted according to territorial distribution, age, sex and ethnicity.
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Atslēgas vārdi: Latvijas Saeima, latviešu valodas korpuss, diskursa analīze, politiskais,
depolitizācija
Raksta autori demonstrē Saeimas debašu korpusa datorizētās analīzes rīku http://saeima.korpuss.lv/ un http://bonito.korpuss.lv/saeima/ izmantojamību Latvijas politikas analīzē. Autori noskaidro, kādas konotācijas vārdam “politisks” piešķir Saeimas deputāti. Ja
politikas zinātne ar to saprot atšķirīgu interešu saskaņošanu un konfliktu risināšanu, tad
Saeimā šī vārda lietojums gluži otrādi norāda uz opozīcijas viedokļa izslēgšanu no lēmumu
pieņemšanas procedūras. Deputāti sašaurina iespējas meklēt konfliktu un problēmu risinājumus politiskā procesa ietvaros.

Depolitizācija

Politika top un risinās ar valodas starpniecību, un parlamenta debates ir viena no
svarīgākajām politiskā procesa izpausmēm
demokrātijā. Runājot par valsts problēmām,
interešu konfliktiem, deputāti izvēlas noteiktus vārdus, lai apzīmētu realitātes fenomenus. Meklējot risinājumus, diskutējot par
reformām, lēmumiem, deputāti faktiski jau
spriež par šiem simboliskajiem konstruktiem,
kas realitātes fenomenam mēdz piešķirt kādu
specifisku izpratni. Divdesmitā gadsimta pēdējos gados politikas pētnieki pievērsa uzmanību tam, ka parlamentārajās debatēs pazūd
politiskais elements jeb notiek to depolitizācija.
Ar politiku parasti saprot indivīdu un sociālo grupu interešu pārstāvēšanu un saskaņošanu, kā arī konfliktu risināšanu: “ideju,
interešu un institūciju savdabīgu saspēli (parasti) nevienmērīgas varas sadales apstākļos”.1 Šajā “saspēlē” izšķiroša loma ir tam, kā

politiskā procesa dalībnieki formulē, apraksta
un pārrunā idejas, intereses un konfliktus —
vienā vardā to sauc par diskursu. Tātad arī
pamats depolitizācijai būtu jāmeklē politiskajā diskursā, kurā deputāti nosauc un pamato
politikas mērķus un uzdevumus, robežas un
prioritātes. Turklāt politiskajā procesā tas notiek nepārtraukti, jo mainās apkārtējā vide,
parādās jaunas vajadzības, mainās grupu intereses. Šī politiskā darbība risinās noteiktu
spēļu ietvaros, kas jau iepriekš atzītas par
politiskām. Politizēt kādu problēmu nozīmē
pielietot šo spēļu noteikumus problēmas risināšanai.2 Tādējādi politiskais izpaužas vairāk
kā optimālas pārvaldes meklējumi situācijās,
kad saduras dažādu indivīdu vai grupu intereses; un šie indivīdi un grupas apliecina
gatavību rīkoties tā, lai atrastu pieņemamu
risinājumu. Loģiski rodas jautājumus, vai
problēmai, kas ir definēta kā politiska, risinājumu drīkst pamatot ar argumentiem, kurus šīs spēles noteikumi neaptver un tie nav
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raksturīgi politikas laukam. Vai ir pieņemami
atsaukties uz objektīviem spēkiem ārpus politikas, piemēram, pamatojot piedāvāto viedokli ekonomiski, juridiski vai institucionāli,
kā tas bieži notiek mūsdienu parlamentārajā
praksē? Vai parlaments patiesībā neaizstāj
politiku ar policejisku darbošanos, kad pamato savu lēmumu ar normatīviem aktiem un
valdības piedāvātiem risinājumiem?3
Šāds argumentācijas paņēmiens nav
retums Latvijas Republikas Saeimas debatēs:
diskusija notiek drīzāk par likuma interpretācijām, nevis par labākā risinājuma izvēli.
Piemēram, izlemjot ekonomikas jautājumus,
par argumentiem kalpo līdzšinējā valdības
pieredze, bet deputāti neizvirza apspriešanai
jaunus risinājumus, nepiedāvā jaunu skatījumu uz lietām. Turklāt samērā bieži viņi atsaucas uz Eiropas Savienības līmeņa stratēģijām
un normatīvajiem aktiem — tātad atbildība
par politisko rīcību jau no paša sākuma tiek
uzvelta spēkiem, kas neatrodas Latvijas politikas sfērā.
Depolitizācijas pētnieki skaidro, ka politiķim ir atvēlēts arvien mazāk iespēju, lai izdarītu izvēli: pārdomāt problēmu, apspriest to ar
vēlētājiem, speciālistiem, kolēģiem. Līdz ar to
arī politiskās atbildības nozīme politikā vispār
kļūst arvien mazāka, bet jo īpaši politiskajā
komunikācijā, kas ir demokrātijas pamatu
pamats. Iemesls tam ir tieksme radīt iespaidu, ka lēmumi un risinājumi nav atkarīgi no
politiķa personiskās pozīcijas. Tādēļ lemšana
un rīcība tiek depersonalizēta, šķietami deideoloģizēta un pārcelta uz administratīvo vai
juridisko jomu. Lēmējvaras pārstāvji attaisno
savu pasivitāti, politiskās darbības neefektivitāti un nevēlēšanos uzņemties personisku iniciatīvu un atbildību, atsaucoties uz izpildvaras
un tiesu varas institūciju kompetenci, atbilstību normatīvajiem aktiem. Šādu tendenci
var novērot arī Saeimas debatēs. Tā saistīta
ar politikas profesionalizāciju un savdabīga
politiskās runas koda izveidi. Piemēram, ja
pašu vārdu “demokrātija” deviņdesmitajos
gados Saeimas deputāti lietoja biežāk, par tā
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izpratni strīdējās, tad mūsdienās šis termins
ieguvis stabilu nozīmi. Dažkārt nekritiski to
vienādo ar normatīvajiem aktiem: demokrātija pastāv, jo ir pieņemts atbilstīgs likums. Un
arī kopumā vārdu “demokrātija” lieto mazāk,
turklāt visbiežāk par šo politiskās dzīves pamata terminu atgādina opozīcija. Piemēram,
“Saskaņas centra” deputāti aicina kolēģus
spriest par filozofiskām pamatvērtībām, nevis
par likumos fiksētajām normām.
Depolitizācijai ir arī pozitīvas iezīmes.
Kad sarūk uzticēšanās parlamentārajai politikai, veidojas vairāk uz darbību orientēta
pārvaldības forma un lemšanas procesā tiek
iesaistīti cilvēki ar atbilstīgu profesionālu
kompetenci. Balstīšanās iepriekš izdiskutētajos un pieņemtajos likumos arī palielina jauno
lēmumu objektivitāti. Negatīvās sekas ir tas,
ka politika attālinās no sociālās realitātes,
zaudē tiešumu un spēju reaģēt uz aktuālām
norisēm un problēmām, bet politiķiem rodas
iemesls attaisnot savu rīcību vai bezdarbību
ar “objektīvo” realitāti.
Analizējot politiķu runas, ir iespējams
atklāt depolitizācijas stratēģijas un taktikas.
“Spēles”, kas iepriekš tika izspēlētas kā politika, atklājas kā liekas, tukšas un nesvarīgas.
Līdz ar to saruna un pārrunas nevar risināties
politiskā kontekstā. Deputāts vai nu estetizē
savu runu (piemeklē trāpīgākas metaforas,
lai izceltu vai pazemotu kādu uzskatu, cilvēku), vai arī vienkārši atkārto citu institūciju
radītos tekstus — likumus, administratīvos
lēmumus, izpildvaras apkopotos faktus. Tā
rezultātā vārdi un jēdzieni zaudē politisko nozīmi, alternatīvu apspriešana tiek ierobežota
un zūd politiskās darbības perspektīva.4
Latvijas Republikas Saeimā depolitizācijas tendence risinās paralēli politikas profesionalizācijai. Kas tad deputātu izpratnē ir
politika? Analīzei izmantosim RSU Komunikācijas fakultātes un LU Mākslīgā intelekta
laboratorijas zinātnieku izveidotos interneta
rīkus Saeimas sēžu stenogrammu korpusa
analīzei: http://saeima.korpuss.lv/ un http://
bonito.korpuss.lv/saeima/. Šie rīki sniedz sta-
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tistisku informāciju par pētnieku interesējošā
vārda lietošanu un arī kontekstu, kuros tas
parādās. Mēs izvērtēsim vārda “politisks” lietojumu (visos locījumos) Saeimas sēdēs divdesmit gadu garumā — no 1993. līdz 2014.
gadam. Kolokāciju (vārda biežākā parādīšanās kopā ar citiem vārdiem) analīze rāda, ka
termina “politisks” izpratne mainījusies no
subjektīvākas un individuālākas 20. gs. 90.
gados uz vairāk abstraktu, tehnisku, vieglāk
komunicējamu. Šajā jaunajā statusā termins
“politisks” neattiecas uz kādu konkrētu dzīves
parādību, bet fiksē tikai lietojuma jomu un
paliek atvērts visdažādākajām interpretācijām (1. tab.).
Ar īpašības vārdu “politisks” Saeimā
vispirms saistās vairāk vai mazāk konkrēti
politiskā procesa subjekti un objekti — personas, organizācijas (partijas, asociācijas
vai grupas), pozīcija un opozīcija; politiski
ir dokumenti, lēmumi un jautājumi. Ar šo
īpašības vārdu deputāti apraksta politiskā
procesa struktūru — “politiskās” diskusijas,
dialogus, strīdus un pārpratumus, kas piemīt
politikas institūcijām. Otrs nozīmīgākais lietojumu loks interpretē politiku kā salīdzinoši
abstraktu struktūru, telpu, laiku, procesu vai
plūsmu, ar saviem tāpat politiski rekonstruējamiem cēloņiem un paredzamām sekām.
Šeit iederas tādi bieži lietojami jēdzieni ar
grūti precizējamu nozīmi kā “politiskais līmenis”, “politiskais lauks”, “politiskās lietas”,
“politiskā realitāte”. Šīs vārdkopas raksturo
augsts abstrakcijas līmenis un nekonkrētība,
kas runu padara neskaidru un nesvarīgu. Trešajā grupā ietilpināmi vārdu savienojumi ar
metaforisku nozīmi. Jomas, kuras izmanto
kā metaforu avotu, ietver cilvēka ķermeni un
garu (politisks spēks, politiskā seja, politiskā
apziņa, politiskā griba ), dzīvi (politiskā dzīve,
politiskā nāve, politiskā pašnāvība), cilvēciskās attiecības un kultūru (politiskā atbildība,
politiskā skaudība), sociālās dzīves jomas
(ekonomika, finanses, armija), izrādes mākslu (politiskais teātris, politiskais cirks, politiskā skatuve), spēli un tehniku. Metaforas runā

1. tab. Vārda “politisks” (visos locījumos)
lietojums ar citiem vārdiem (viens vārds pa kreisi,
viens pa labi), 1993–2014, biežums >20
Kaimiņvārds

Biežums

spēks

312

lēmums

126

būt

122

un

107

jautājums

82

šis

70

process

70

par

66

no

49

viedoklis

41

vai

40

tas

38

spiediens

32

uzskats

32

dažāds

32

mērķis

31

pieņemt

30

bloks

28

viss

28

apsvērums

27

tīri

26

kāds

25

nebūt

25

grupējums

25

kāda

24

arī

23

tirgus

23

bēglis

22

ar

22

iemesls

22

tikai

21

savs

21
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ļauj aprakstīt apzīmēto objektu izteiksmīgi un
attiecīgajā kontekstā konkrēti, tomēr tās nav
lietojamas kā rīki kāda mērķa sasniegšanai,
respektīvi, tās drīzāk noslēdz, nevis paver
iespēju politiskai darbībai.

Procedūru ignorēšana

Semantiski iztukšojot jēdzienu “politisks”,
politiķi atstāj novārtā svarīgu konfliktu risināšanas instrumentu, un tāpēc publiskajā
diskursā kultivētās bažas par sabiedrības
stāvokli — integrētību, vienotību, saliedētību (citiem vārdiem runājot, konflikta neesamību) — faktiski ir šī instrumenta ignorēšanas rezultāts. Politiskā elite uztver Latvijas
sabiedrību kā konfliktējošu indivīdu kopumu, kurš nespēj rast konsensu par kopīgām
interesēm.5 Līdzīgos terminos vēsturnieki raksturo starpkaru sabiedrību: sašķelta, kašķīga,
nespējīga uz kompromisiem.6 Kā problēmas
risinājumu gan tad, gan tagad piedāvā personības pilnveidošanu kultūras socializācijas
ceļā.7 Patiešām, socioloģiskās aptaujas arī
liek domāt, ka problēma ir indivīda līmenī:
politiskā apātija, vājš sabiedriskums, bailes
no viedokļu daudzveidības. Divas trešdaļas
respondentu redz pasauli melnbaltās krāsās, būdami pārliecināti, ka cilvēki iedalāmi
divās grupās: tie, kuri atbalsta taisnību, un
tie, kuri to neatbalsta (68%). Virsroku Latvijā
guvis uzskats, ka viedokļu daudzveidība apdraud grupas pastāvēšanu (64%). Izteikta ir
pārliecība, ka stingrs līderis valstij var izdarīt
vairāk nekā likumi un sarunas — tā uzskata
61 procents respondentu.8 Arī nevalstiskajās
organizācijās apvienojušies indivīdi izvairās
no politiskas rīcības. Vairums brīvprātīgo
asociāciju nevēlas ietekmēt politisko lēmumu
pieņemšanu un neīsteno visvienkāršākās demokrātijas stiprināšanas funkcijas.9
Latvijas politikā un medijos ierastais apzīmējums šādai sabiedrībai ir “sašķelta”.
Taču principā tas ir ikdienišķs modernitātes
laikmeta sabiedrības stāvoklis, kuru raksturo
diferenciācijas, specializācijas un anonimizācijas procesi. Uzmanību tam pievērsuši
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socioloģijas klasiķi. Makss Vēbers pauž, ka
sabiedrība ir sadrumstalots kopums, ko veido vaļīgi saistītas neatkarīgas grupas, kuras
nepārtraukti sacenšas vai pat konfliktē cita
ar citu.10 Mijiedarbību starp sabiedrību veidojošiem komponentiem nodrošina nevis to
līdzība, kā tas ir tradicionālajā sabiedrībā,
bet procedūras, kuras nosaka konfliktējošo
viedokļu saskaņošanas un kompromisa meklējuma prakses. Politiska rīcība ir viens no
šādiem instrumentiem. Politoloģijas literatūrā
angļu valodā sastopam šādas definīcijas: “rīcība, kas ietver kolektīvo konfliktu un tā risināšanu”11, “konfliktējošo interešu atzīšana un
samierināšana” 12, “atšķirīgu interešu apspriešana un kopīgu risinājumu meklējums”13. Interešu konflikts ir sabiedrības ikdienas stāvoklis, un tā nepārtrauktā risināšana ir politiskās
procedūras uzdevums. Bet kā politisku procedūru izprot Latvijas Saeimas deputāti, kuri
profesionāli nodarbojas ar viedokļu konfliktu
samierināšanu? Pretēji 1. tabulā paustajam,
sašaurināsim pētījuma lauku, izvērtējot vārda
“politisks” lietojumu tikai nominatīvā. Tas ļauj
nosakaidrot, ko visbiežāk uzskata par politisko priekšmetu (2. tab.).
2. tab. Vārda “politisks” (nominatīvā)
kaimiņvārdi (viens vārds pa kreisi, viens vārds
pa labi), 1993–2014, biežums >5
Kaimiņvārds

Biežums

būt

66

lēmums

46

jautājums

41

nebūt

22

tikai

14

pieņemt

12

tīri

9

un

8

arī

7

raksturs

7

priekšlikums

6
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Ar vārdu “politisks” deputāti raksturo
apspriežamo lēmumu, jautājumu vai priekšlikumu, kas mēdz būt vai nebūt “tīri” vai
“tikai” politisks. Izteikumu kontekstuālā analīze Saeimas debašu korpusā http://saeima.
korpuss.lv/ rāda, ka šis vērtējums ir nievājošs. Politiskam lēmumam piedēvē šādas
negatīvas īpašības.
• Ignorē procedūras un likumus:
“No juridiskā viedokļa, protams, tas ir
pilnīgi analfabētiski. Tas, kas tiek darīts...
tas ir pilnībā politisks priekšlikums.”
(Boriss Cilevičs, 2012. g. 17. maijā);
• Nav argumentēts:
“Es prasīju: kādi pamatojumi? Un vienīgais, ko es dzirdēju: pamatā šis ir politisks lēmums”. (Valdis Liepiņš 2013. g.
25. aprīlī);
• Deklaratīvs un īstenībai neatbilstošs:
“Eiro nav pašmērķis, nav politisks pašmērķis, bet eiro gan ir piemērotākais, ģeopolitiski piemērotākais instruments ilgtspējīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai”.
(Arvils Ašerādens, 2012. g. 13. dec.),
“Tas nav politisks, tas ir Latvijas audiovizuālajam tirgum ļoti svarīgs projekts”.
(Antons Seiksts, 1998. g. 10. sept.).
Opozīcijas deputāti aizrāda valdības koalīcijai, ka politiskie lēmumi nav kvalitatīvi,
savukārt vairākums aizbildinās, ka tie nemaz
neprasa argumentāciju. Lieta tāda, ka juridiskajā praksē politiskie lēmumi nav pakļauti tiesas kontrolei — tas izriet no varas dalīšanas
principa.14 Kā redzams Saeimas korpusa attiecīgajos fragmentos, nosaucot lēmumu par
politisku, tā ierosinātājs izvairās no debatēm
ar oponentu. Šādu rīcību pieļauj arī termina
“politiskais lēmums” skaidrojumi tiesas
praksē. Pieņemot politisko lēmumu, netiek
noskaidroti visi nepieciešamie apstākļi, un
izšķiroša loma ir vairākuma viedoklim, pauž
LR Augstākās tiesas (AT) Senāts.15 Taču pamats, uz kura lēmums tiek pieņemts, AT Senāta spriedumu definē nekonsekventi. Politiskais lēmums balstās politiskajā pārliecībā,16

amatpersonas iekšējā pārliecībā,17 politiskajā
gribā, iekšējā pārliecībā, uzticībā;18 vienā gadījumā ir pieļauti tiesību normās nedefinētie
kritēriji,19 citā — amatpersonas subjektīvie
kritēriji.20 Lēmuma pieņēmēja rīcības brīvība
ir tik liela, ka viņam nav jāvērtē, vai tas ir
piemērots, nepieciešams un atbilstošs.21
Protams, juristi nesniedz politoloģiskas
definīcijas, bet tomēr viņu argumenti ir vienīgie, kas dara iespējamu politiķu eventuālās
loģikas izgaismošanu. Tā, 2010. g. sniegtais
Augstākās tiesas Senāta skaidrojums faktiski depolitizē politisku lēmumu pieņemšanas
procedūru, balstot to politiķa subjektivitātē.
Jēdzieni “iekšējā pārliecība”, “subjektīvie kritēriji” pieļauj to, ka pastāv īpatnēja individuāla pasaules pieredze, kas var būt neizsakāma
citiem un tāpēc neizvērtējama dialogā. Spriežot pēc Saeimas korpusa, deputāti jauc divus
diskursīvus laukus. Juridiskajā diskursā politisks lēmums nav analizējams tāpēc, ka tiesa
nevar vērtēt tiesību normās nedefinētos kritērijus, kas gan ir akceptēti politiskajā rīcībā.
Taču politiskā diskursa laukā pastāv spriešanas, pārliecināšanas un citu dialogu kritēriji,
kas jāievēro sarunas dalībniekiem: to vidū ir
prasība izteikties skaidri, loģiski, patiesi un
spēt atskaitīties par teikto.22 Parlamentārais
vairākums neseko tiesību normās nenostiprinātai demokrātiskās politikas procedūrai, un
“politiski” lēmumi vairo jēdziena “politisks”
negatīvo semantiku: politiska darbība nav
procedūra, kurā meklē saskaņu par domstarpībām. Gluži otrādi, diskusijas priekšmeta
“politizēšana” ļauj nevērtēt to pēc būtības,
neatklāt un neizskaidrot to balstošo uzskatu
un vērtību sistēmu, neargumentēt cēlonību.
Tiešsaistes “Mūsdienu latviešu valodas
vārdnīcas” sniegtās vārda “politika” definīcijas arī neizceļ pārrunu organizēšanas procedūras nozīmi.23 Pirmā definīcija norāda uz
cilvēku aktivitātes lauku: “Sabiedriskās darbības nozare, kas ietver līdzdalību sabiedrības
un valsts vadīšanā un valsts lietu kārtošanā;
attiecības starp dažādiem sabiedrības slāņiem, dažādām tautām un valstīm”; otrā —
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apraksta viena aģenta darbības loģiku:
“Iepriekš pārdomāta, apsvērta rīcība, darbības veids, arī paņēmienu kopums kāda
mērķa sasniegšanai.” Tikmēr Oksfordas angļu valodas tiešsaistes vārdnīca pasvītro divu
vai vairāku aģentu mijiedarbības procesu: “Ar
valsts vai citu jomu pārvaldīšanu saistītā rīcība, īpaši debates vai konflikts starp indivīdiem vai partijām, kam ir vara vai kas cer to
iegūt.”24
Jau minējām, ka vairākums respondentu
reprezentatīvajās aptaujās negatīvi vērtē viedokļu daudzveidību un neiesaistās politikā,
kurai pēc būtības būtu jāsamierina viedokļu
konflikti. Valdība uzskata, ka problēmas
cēlonis ir indivīdu nepietiekamā kultūras
socializācija. “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes 2012.– 2018. gadam” postulē, ka personības izglītošana (piederības
sajūta, tiesiskās apziņas stiprināšana, sociālā
atmiņa u.c.) ir integrētas sabiedrības priekšnoteikums, kas savukārt ļauj indivīdam piekļūt politiskajām tiesībām.25 Tieši politiskās
tiesības ļauj indivīdam paust savu viedokli
un meklēt saskaņu ar citu cilvēku atšķirīgiem
viedokļiem, izmantojot politiskās procedūras
instrumentu. Kultūras socializācija savukārt
paredz, ka indivīdam sava atšķirība jaapzinās
un jāatrisina, pirms viņš iesaistās publiskajā komunikācijā ar citiem.26 Modernitātes
laikmeta sabiedrībā viedokļu un interešu atšķirība izriet no tās dabas, ko raksturo diferenciācija, specializācija un anonimizācija.
Viedokļi un intereses ir mainīgi laika gaitā, un
tāpēc konsensu var sasniegt, uzturot dialogu,
kura taisnīgu norisi iesaistītajām pusēm garantē politiskās procedūras.

Secinājumi

Valsts pārvalde notiek diskursā. Lēmumu
pieņēmēji izprot kādu problēmu un meklē tās
risinājumu ar vārdu starpniecību; pieņemtie
lēmumi, kas obligāti īstenošanai citiem
pilsoņiem, ir formulēti arī vārdos. Atņemot
šiem vārdiem ar politiku saistītās nozīmes,
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tiek ierobežotas iespējas paust un apspriest
atšķirīgos viedokļus, un līdz ar to tiek sašaurināts meklējamo risinājumu loks. Saeimas
korpusa analīze parāda, kādas politiskiem
terminiem nozīmes deputāti piešķir, bet tas
savukārt ļauj noskaidrot diskursīvās demokrātijas instrumentu neveiksmes cēloņus.
Proti, ieskats lemmas “politisks” lietojumā
ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka likumdevējs skeptiski izturas pret iespēju risināt konfliktus dialogā un ar normatīviem aktiem nosaka tādu
sarunu vešanas kārtību, kas praktiski kavē
šāda dialoga iespējas. Ignorējot atšķirīgus
redzējumus, lēmuma pieņēmējs tomēr neuzņemas atbildību par savu iniciatīvu. Piedāvātais risinājums tiek pasniegts kā tāds, kas
izriet no objektīvās nepieciešamības, nevis
no politiķu vai partijas ideoloģiskās pozīcijas.
Šāda lemšanas procesa depersonalizācija un
šķietama deideoloģizācija leģitimē atšķirīgu
redzējumu izslēgšanu no diskusijas, bet atbildība par rīcības rezultātiem tiek pārcelta uz
administratīvo vai juridisko jomu, kuru tēlo kā
iepriekš doto struktūru, “objektīvo” realitāti.
Tādējādi parlaments iedragā savu funkciju rīkoties politiski — izvērtēt atšķirīgus viedokļus
par aktuālām problēmām un saskaņot tādus
risinājumus, kas būtu pieņemami konfliktējošām pusēm.
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“Depolitization” is a characteristic of contemporary democratic politics. How exactly depolitization looks like in Latvian polics? This paper analyzes the contextual usage of the word
“political” in the Latvian parliamentary debate in 1993–2014. Depolitization means that the
MPs avoid assuming subjective responsibility in decision-making. They represent their decisions as “objective”, dictated by the existing laws, facts, and expertise opinons collected by
the executive institutions. At the same time, the word “political” is referred to non-democratic
decision-making. A “political” decision does not require debate and arguments, it is a voluntary act driven by internal convinction which cannot be put in words. Consequently, Latvian
politics disregard a conflict resolution instrument which is the political procedure proper.
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Rakstā sniegti sociālās inovācijas starpdisciplinārā pētījuma starprezultāti. Pētījumu veica trīs pētnieku grupas, kas pārstāv ekonomikas, vadības un izglītības zinātņu jomas. Datu
vākšanai tika organizēta fokusgrupas diskusija ar dažādu nozaru pārstāvjiem, kā arī intervijas ar valsts un privātā sektora uzņēmumu, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Pielietojot scenāriju metodi datu analīzē, tika izvirzītas trīs vienlīdz iespējamas nākotnes alternatīvas sociālās inovācijas veicināšanai Latvijā:
1) valsts iniciatīvas virzīts scenārijs, 2) uzņēmumu iniciatīvas virzīts scenārijs, 3) sabiedrības
pašiniciatīvas virzīts scenārijs. Pielietojot hierarhiju analīzes metodi, tika secināts, ka pirmais scenārijs varētu būt piemērotākais sociālās inovācijas veicināšanai Latvijas apstākļos.
Fokusgrupas diskusijas videoieraksta transkriptu kvalitatīvajā kontentanalīzē tika atklātas
sociālās inovācijas sadarbības ķēdes un veicināšanas mehānisma elementi, kuri veido sociālās inovācijas veicināšanas modeli ar četrām fāzēm: 1) iespēju apzināšanās, 2) motivēšana
mācīties un piedalīties, 3) līdzdomāšana un 4) līdzradīšana.

Ievads

Sociālās inovācijas veicināšana ir kļuvusi par vienu no Eiropas Savienības prioritātēm, kas sekmē sabiedrības dzīves kvalitātes
paaugstināšanu1, valsts ilgtspējīgu attīstību
un konkurētspēju2. Lai sekmētu sabiedrības
atvērtību un aktīvu līdzdalību sociāli ekonomiskajos procesos, radoši jāattīsta esošās un
jāievieš jaunas sociālās inovācijas formas,
nodrošinot to darbības juridisko pamatojumu. Šie pasākumi ir saistīti ar cilvēkresursu
potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu sociālās
68

inovācijas procesā, sociālā kapitāla, sociālas
līdzdalības un uz sociālo inovāciju orientētas
izglītības attīstību. Latvijā sociālās inovācijas
koncepcija ir samērā jauna un nav pietiekami
izpētīta; trūkst regulējošo likumu valsts līmenī. Šajā rakstā Valsts pētījumu programmas
EKOSOC-LV projektā 5.2.7. “Sabiedrības
iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” starpdisciplināra pētnieku kopa analizē veiktā pētījuma starprezultātus. Pētījuma mērķis ir —
noteikt sociālās inovācijas veicināšanas
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iespējas Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:
• izpētīt potenciālos sociālās inovācijas veicināšanas scenārijus Latvijā;
• noteikt sociālās inovācijas veicināšanas
iespējamās sadarbības ķēdes;
• izstrādāt sociālās inovācijas veicināšanas
modeli Latvijā.
Datu vākšanai izmantotās metodes:
• fokusgrupas diskusija ar uzņēmējdarbības, izglītības, sporta, komunikācijas un
labdarības jomu pārstāvjiem un diskusijas videoieraksta transkriptu sagatavošana;
• intervijas ar valsts un privātā sektora uzņēmumu, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un NVO pārstāvjiem.
Datu apstrādei un interpretācijai izmantota scenāriju metode; hierarhiju analīzes metode; fokusgrupas diskusijas transkriptu kvalitatīvā kontentanalīze, pielietojot AQUAD 63
un Nvivo programmatūras.

Pētījuma metodoloģija

Sociālās inovācijas būtība un pētniecība
ir kompleksas un neiekļaujas monodisciplināros rāmjos vai risinājumos vienas profesionālās jomas ietvaros. Sociālo inovāciju
kā koncepciju nevar attiecināt ne uz vienu
zinātnisko paradigmu vienas sociālo zinātņu
disciplīnas ietvaros; katrai disciplīnai ir savas
pētnieciskās pieejas un paradigmas, turklāt
pastāv arī starpparadigmu domstarpības4.
Turpinās debates par to, kā var no dažādām
disciplīnām veidot vienotu sociālās inovācijas
koncepciju, iekļaujot tajā ekonomiku, politiku, socioloģiju, kultūroloģiju u.c.5
Lai risinātu kompleksas problēmas ar vairākām mijsakarībām, pētījumos jānodrošina
starpdisciplinārā pieeja6. Starpdisciplinārais
pētījums kombinē sastāvdaļas no divām vai
vairākām nozarēm, lai radītu jaunas zināšanas, spētu atbilstoši rīkoties un brīvi izpausties7, kā arī sekmētu dziļāku izpratni un rastu
inovatīvākus risinājumus8. Tātad starpdisciplinārais pētījums ir unikāla komandpētījuma

forma, kurā dažādu jomu pārstāvji apvienojas, lai strādātu pie kopīgas problēmas, izmantojot savai nozarei raksturīgākās pieejas,
metodes un valodu9 un integrējot savus centienus un atziņas kopveselumā10. Starpdisciplinārā pētījumā tiek sasniegts rezultāts,
kas ir lielāks nekā atsevišķu disciplīnu ietvaros veikto pētījumu rezultātu summa11.
Tāpēc arī sociālās inovācijas izpētei
EKOSOC-LV 5.2.7. projekta ietvaros tika izstrādāts starpdisciplinārā pētījuma dizains
(1. att.).
Rīgas Tehniskajā universitātē 2015. g.
20. maijā tika organizēta fokusgrupas diskusija ar dažādu jomu pārstāvjiem, lai apspriestu
šādus jautājumus: sociālās inovācijas būtības
izpratne; tās nozīmīgums Latvijas sabiedrības
attīstībā; sociālās inovācijas piemēri, veicinošie un traucējošie faktori; iespējas iesaistīt
sabiedrību sociālās inovācijas procesos, sadarbojoties dažādos līmeņos; nepieciešamās
pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un izglītībā, lai
veicinātu atvērtību un ieinteresētību iniciēt
un īstenot sociālās inovācijas projektus. Fokusgrupas diskusijā iegūtie kvalitatīvie dati —
videoieraksta transkripti — tika analizēti trīs
pētnieku grupās, lietojot dažādas datu apstrādes un analīzes metodes un programmatūras
(1. att.), rezultāti publicēti starptautiski citējamos žurnālos.12
Izmantojot scenāriju metodi, hierarhiju
analīzes metodi un kvalitatīvo kontentanalīzi,
tika izpētīti sociālās inovācijas veicināšanas
scenāriji un izstrādāts sociālās inovācijas veicināšanas modelis Latvijā, analizējot iespējamās sadarbības ķēdes.
Balstoties uz fokusgrupas diskusijas rezultātu analīzi, projekta grupa, kurā ietilpa
dažādu ekonomikas zinātņu apakšnozaru
pētnieki, pieaicinot dažāda lieluma valsts un
privātā sektora uzņēmumu, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un nevalstisko
organizāciju (NVO) pārstāvjus, 2015. g. jūnijā–augustā izstrādāja un detalizēti izvērtēja
sociālās inovācijas veicināšanas scenārijus
Latvijas ekonomikas izaugsmes sekmēšanai.
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1. att. EKOSOC-LV 5.2.7. projekta starpdisciplinārā pētījuma dizains, 2015. g. marts–augusts13

1. att. EKOSOC-LV 5.2.7. projekta starpdisciplinārā pētījuma dizains, 2015.
g. marts–augusts12
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Scenāriju metode tiek izmantota situācijās, sakārtošanai un kompleksa lēmuma pieņemkad nav noteiktības par nākotni kompleksas šanai. Problēma pakāpeniski tiek sadalīta
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arvien vienkāršākās daļās. Eksperti, kuri tiek
pieaicināti problēmas izvērtēšanai, šīs daļas
salīdzina pa pāriem un novērtē šo problēmas
elementu mijiedarbības intensitātes pakāpi hierarhijā. Ekspertu slēdzieni tiek izteikti
skaitliski. Tā kā hierarhiju analīzes metode
paredz, ka prioritāšu noteikšanas procesā
iesaistīti vienlaikus vairāki eksperti, tā ļauj
jau šajā analīzes posmā ievērot visu iesaistīto
pušu intereses.
Kvalitatīvā kontentanalīze
Pētnieku grupas, kas pārstāv vadībzinātņu un izglītības zinātņu jomas, veica fokusgrupas diskusijas videoieraksta transkriptu
kvalitatīvo kontentanalīzi ar atvērto kodēšanu, balstoties F. Meiringa16 izstrādātajā induktīvās kategoriju attīstības secīgajā modelī
(Step model of inductive category development). Kontentanalīzes sākumā transkripti
tika lasīti vairākkārt, lai iedziļinātos to kontekstā kopumā un saprastu to atsevišķo fragmentu nozīmes. Sākotnējā kodēšanā tekstu

fragmentiem tika piešķirti “izmēģinājuma”
konceptuālie kodi17, kuri vēlāk tika precizēti,
definēti un sistematizēti metakodos, atkārtoti analizējot transkriptus. Lai nodrošinātu
pētījuma ticamību, kodēšana tika veikta paralēlās pētnieku grupās un rezultāti tika apspriesti un apkopoti, sadarbojoties ar visiem
projekta pētniekiem.

Pētījuma rezultāti

Pamatojoties uz fokusgrupas diskusijas
un interviju rezultātiem, tika izvirzītas trīs
vienlīdz iespējamas nākotnes alternatīvas sociālās inovācijas veicināšanai Latvijā:
• valsts iniciatīvas virzīts scenārijs — sociālā inovācija kā valsts ilgtspējīgas attīstības veicināšanas nosacījums;
• uzņēmumu iniciatīvas virzīts scenārijs —
sociālā inovācija kā korporatīvās sociālās
atbildības būtiska sastāvdaļa;
• sabiedrības pašiniciatīvas virzīts scenārijs — sociālā inovācija kā brīvprātīgo
darbs (2. att.).

Sociālās inovācijas veicināšana Latvijā

Scenārijs A: Sabiedrības
pašiniciatīvas virzīts
scenārijs

Nacionālās konkurētspējas
veicināšana

Valsts funkciju optimizācija un
birokrātijas samazināšana

Darbinieku iesaistes uzņēmuma
mērķu sasniegšanā veicināšana

Piekļuve informācijai par sociāli
vēlamu produktu un potenciālajiem
partneriem šo produktu attīstīšanai
Scenārijs B:
Uzņēmumu iniciatīvas
virzīts scenārijs

Sadarbības ar iedzīvotājiem
veicināšana, iesaistot tos sociāli
ekonomisko problēmu risināšanā

Valsts intereses

Uzņēmēju intereses

Sociāli atbildīga korporatīvā tēla
izveide

Kopienas dzīves vides uzlabošanās,
kuru veicina sociāli vēlas izmaiņas

Sociālās nevienlīdzības
samazināšanās, veicinot lielākas
iespējas iekļauties sociālajā vidē

Dzīves kvalitātes uzlabošanās, ko
veicina preču/pakalpojumu
pieejamība

Sabiedrības indivīdu intereses

Scenārijs C:
Valsts iniciatīvas virzīts
scenārijs

2. att. Hierarhiju shēma sociālās inovācijas veicināšanai Latvijā18
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Diagrammā redzams, ka sociālās inovācijas veicināšanā iesaistīto pušu — valsts
institūciju, uzņēmumu, NVO, iedzīvotāju, zinātnieku un izglītības iestāžu — sadarbības
tīklā izteikti izceļas valsts institūciju un uzņēmumu sadarbība. Kvalitatīvā kontentanalīzē
noteikti arī sociālās inovācijas veicināšanas
mehānisma elementi, kuri tika grupēti četros saturiskajos blokos: 1) iespēju apzināšana, 2) motivēšana mācīties un piedalīties,
3) līdzdomāšana un 4) līdzradīšana (4. att.).
Analizējot ar sociālās inovācijas veicināšanu saistītās iespējamās sadarbības ķēdes
(3. att.) un sociālās inovācijas veicināšanas
modeli (4. att.) kopā, atklājas sociālās inovācijas veicināšanas loģika. Sākumā ar informācijas apmaiņu apzina sociālo problēmu
risināšanas iespējas un rod uzticēšanos idejai
(pirmā fāze); pirmajā fāzē saistītie elementi
kopā ar veiksmīgu sociālās inovācijas piemēru rādīšanu paaugstina cilvēku un institūciju
motivāciju mācīties un piedalīties sociālās
inovācijas procesos (otrā fāze); sakaru meklēšanas rezultātā valsts institūciju, uzņēmumu, NVO, iedzīvotāju, izglītības un zinātnes

Hierarhiju analīzē, izvērtējot trīs alternatīvos scenārijus, tika noteikts, ka Latvijas
apstākļiem piemērotākais sociālās inovācijas veicināšanai varētu būt valsts iniciatīvas
virzīts scenārijs, jo, salīdzinot visu trīs alternatīvu globālo prioritāšu vektorus, tieši šis
vektors ieguva visaugstāko vērtību — 0,45,
pēc kura sekoja uzņēmumu iniciatīvas virzīts
scenārijs (0,41), savukārt sabiedrības paš
iniciatīvas virzīts scenārijs tika novērtēts kā
mazāk atbilstošs Latvijas apstākļiem (0,26).
Saskaņā ar valsts iniciatīvas virzītu scenāriju
nepieciešams valsts līmenī izstrādāt atbilstošu normatīvo aktu ietvaru sociālās inovācijas
definēšanai un veicināšanai, t.sk. paredzot
konkrētus finanšu un informatīvā atbalsta
pasākumus sociālās inovācijas virzītājiem un
īstenotājiem.
Kvalitatīvā kontentanalīzes rezultātā tika
noteiktas iespējamās sadarbības ķēdes, kas
atspoguļo sociālās inovācijas veicināšanas
dalībniekus un saites starp tiem. Kategoriju
biežumi (cik daudz reižu fokusgrupas diskusijas dalībnieki runāja par šīm sadarbības ķēdēm) ir attēloti diagrammā (3. att.).

8

NVO un skolas sadarbība
Valsts un zinātnieku sadarbība

12

Iedzīvotāju sadarbība savā starpā

13

Uzņēmumu sadarbība savā starpā

19

NVO sadarbība savā starpā

19

Uzņēmumu un zinātnieku sadarbība

29

Uzņēmumu un NVO sadarbība

30
32

Uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbība

35

Valsts un NVO sadarbība

43

Valsts un iedzīvotāju sadarbība

50

Iedzīvotāju un NVO sadarbība

70

Uzņēmumu un skolas sadarbība

137

Valsts un uzņēmumu sadarbība
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3. att. Ar sociālās inovācijas veicināšanu saistīto kategoriju (sadarbības ķēžu) biežumu
sadalījums pēc fokusgrupas diskusijas rezultātiem
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SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS IZPĒTE STARPDISCIPLINĀRĀ SKATĪJUMĀ

•Piedalīšanās sociālās
inovācijas procesos
•Finanšu investīcijas
•Līdzradīšanas procesa
aktivizēšana un uzturēšana

4. fāze
Līdzradīšana

15%

3. fāze
Līdzdomāšana

•Sakaru meklēšana
•Jaunu sadarbības tīklu
dibināšana
•Līdzdomāšana

12%

1. fāze

•Informācijas apmaiņa
•Sociālo problēmu
risināšanas iespēju
apzināšana
•Uzticēšanās idejai

Iespēju
apzināšana

38%

2. fāze
Motivēšana
mācīties un
piedalīties

35%

• Motivēšana mācīties

• Mācīšanās
•Piemēru rādīšana
•Motivēšana piedalīties
sociālās inovācijas
procesos

4. att. Sociālās inovācijas veicināšanas modelis (izstrādāts, balstoties fokusgrupas diskusijas
rezultātos)

pārstāvji veido sadarbības tīklus, kuri domā
līdzi un līdzdarbojas sociālo problēmu risinājuma plānošanai un organizēšanai (trešā
fāze); sociālās inovācijas procesu veicināšanai tiek piesaistīti finansiālie līdzekļi, kurus
izmanto jaunu produktu, pakalpojumu vai organizāciju līdzradīšanai, nodrošinot turpmāko
procesu pastāvīgu uzturēšanu un ilgtspējīgu
attīstību (ceturtā fāze).

Secinājumi

Konstatēts, ka sociālās inovācijas pētījums starpdisciplinārajā ekonomikas, vadības
un izglītības zinātņu jomu integrētā skatījumā
ir rezultatīva kompleksu jautājumu izpēte, jo
atziņas, kas gūtas, izmantojot katrai nozarei
raksturīgākas pieejas un metodes, savstarpēji papildināja viena otru un atklāja realitātes
holistisko ainu.
Izvirzītas trīs vienlīdz iespējamas nākotnes alternatīvas sociālās inovācijas veicināšanai Latvijā: 1) valsts iniciatīvas virzīts
scenārijs, 2) uzņēmumu iniciatīvas virzīts

scenārijs, 3) sabiedrības pašiniciatīvas virzīts
scenārijs. Šo scenāriju izpratne varētu būt noderīga konkrētu sociālās inovācijas veicināšanas pasākumu plānošanai un organizēšanai
valsts līmenī.
Noteikts, ka Latvijas apstākļiem piemērotākais sociālās inovācijas veicināšanai varētu
būt valsts iniciatīvas virzīts scenārijs, saskaņā
ar kuru nepieciešams valsts līmenī izstrādāt
atbilstošu normatīvo aktu ietvaru sociālās
inovācijas definēšanai un veicināšanai, t.sk.
paredzot konkrētus finanšu un informatīvā
atbalsta pasākumus sociālās inovācijas virzītājiem un īstenotājiem.
Noteiktas sadarbības ķēdes, kas parāda
sociālās inovācijas īstenotājus — valsts institūcijas, uzņēmumus, NVO, iedzīvotājus,
zinātniekus un izglītības iestādes — un saites
starp tiem. Visvairāk akcentēta valsts institūciju un uzņēmumu sadarbība.
Noteikti sociālās inovācijas veicināšanas
mehānisma elementi; uz to pamata izstrādāts sociālās inovācijas veicināšanas modelis
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ar četrām fāzēm: 1) iespēju apzināšanās,
2) motivēšana mācīties un piedalīties,
3) līdzdomāšana un 4) līdzradīšana.
Tā kā pētījuma rezultāti, kas tika analizēti šajā rakstā, atspoguļo Latvijas dažādu
jomu speciālistu viedokli par sociālās inovācijas veicināšanas praksi, EKOSOC-LV
projekta 5.2.7. “Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros nepieciešams salīdzināt pētījuma rezultātus ar
pasaules pieredzi un veikt dziļāku pētījumu
par veiksmīgiem sociālās inovācijas projektiem Latvijā, lai precizētu un papildinātu šīs
atziņas.
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Summary
Key words: social innovation, interdisciplinary research, method of scenarios, analytic
hierarchy process, qualitative content analysis
The paper presents the intermediate results of an interdisciplinary research conducted by
three groups of researchers from the fields of economics, management, and education within
the project “Involvement of the society in social innovation for providing sustainable development of Latvia” of the National Research Programme EKOSOC-LV. The data were collected
from the focus group discussion organised in Riga Technical University and from the interviews
of representatives of public and private enterprises, NGOs, and the Ministry of Economics of
the Republic of Latvia, in May — July 2015. Analysis of the data using the methods of scenarios and analytic hierarchy process resulted in elaboration of three scenarios for promotion
of social innovation: 1) public partnership-initiated scenario; 2) enterprise-initiated scenario;
3) self-initiative scenario. It was shown that the public partnership-initiated scenario could be
more appropriate for the case of Latvia than the others. The qualitative content analysis of the
transcripts of the focus-group discussion’s video record revealed the stakeholders of the social
innovation processes and links among them disclosing the most significant role of collaboration
between the public sector and businesses. Moreover, the elements of social innovation promo75
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tion mechanism were determined; they made the basis for elaboration of a four-phase model
of social innovation promotion which consists of: 1) enhancing awareness of opportunities for
solving social problems; 2) becoming motivated to learn and participate; 3) co-thinking; and
4) co-creating.
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Atslēgas vārdi: sociālais kapitāls, darbinieku finansiālā līdzdalība, metodoloģija
Raksta autori integrē pretrunīgās pieejas sociālā kapitāla pētniecībai, kā arī analizē atšķirīgos metodoloģiskos aspektus, kas iespējami, apvienojot analīzes līmeņus vai arī būvējot
jaunu pētījumu metodoloģiju konkrētu sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības
rādītāju ietekmes mērīšanai. Autori secina, ka sociālā kapitāla elementu novērtēšanai ir
nepieciešams izmantot gadījumu analīzi, kas ļautu pētīt sociālo kapitālu kā ietekmes faktoru daudzos sociāli ekonomiskajos procesos — rīcībpolitikas veidošanā, inovāciju attīstībā,
aktīvas civilās sabiedrības stiprināšanā. Ieviešot darbinieku līdzdalību kapitālā, darbinieku
kā īpašnieku attieksmes izveide ir atkarīga no tā, vai piešķirtās akcijas ir ar vai bez balsstiesībām. Balsstiesību klātbūtne var būtiski uzlabot darbinieku līdzdalības modeļa rezultativitāti.

Ievads

Iepriekš veiktie pētījumi par sociālo kapitālu un tā ietekmi uz valsts ekonomisko
attīstību ir pierādījuši sadarbības, finansiālās līdzdalības un uzticēšanās nozīmi uzņēmējdarbībā un inovāciju radīšanā. Lai

veidotu uz zināšanām balstītu ekonomiku, sadarbības tīkliem ir īpaša loma, jo tie
iesaistītajām pusēm rada iespējas ātrāk piekļūt informācijai, kā arī iespējas iegūt jauninājumu ieviešanai nepieciešamos resursus. Savukārt vairāki makro līmeņa pētījumi
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pierādījuši, ka savstarpējā uzticēšanās pozitīvi ietekmē jauninājumu radīšanas līmeni
valstī. Atbalstot un sekmējot sabiedrisku
saikņu veidošanos, ir iespējams panākt pozitīvu sociālā kapitāla ietekmi uz ekonomisko augsmi un attīstību. Piemēram, uzlabojot
valsts un sabiedrības attiecības un panākot
atbalstošas sociālās vides veidošanos, ir
iespējams uzlabot rīcībpolitikas kvalitāti,
kopīgo sabiedrības resursu pārvaldi, kā rezultātā uzlabosies indivīdu dzīves kvalitātes
novērtējums. Sociālais kapitāls var pozitīvi
ietekmēt atbalstošas uzņēmējdarbības vides
un uzticamas investīciju vides veidošanos,
sekmēt inovāciju izplatību. Ekonomikas
augsmi un attīstību sekmēs arī negatīvu
sabiedrisku parādību ierobežošana. Caur
sabiedrības sociālām saiknēm makro līmenī
tiek veidotas un atzītas (atpazītas) vienotas
sabiedrības vērtības. Sekmējot negatīvu sabiedrisku parādību, kā ostrakisms, korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas u.c.,
identificēšanu sabiedrībā, to izplatību iespējams samazināt.
Mūsdienās aizvien vairāk zinātnieku uzskata, ka uzņēmumu darbību, stratēģisko
lēmumu pieņemšanu un produktivitātes pieaugumu nosaka sociālais konteksts, kurā tie
darbojas.
Raksta mērķis ir integrēt pretrunīgās pieejas sociālā kapitāla pētniecībai, kā arī analizēt atšķirīgos metodoloģiskos aspektus, kas
iespējami, apvienojot analīzes līmeņus vai
arī būvējot jaunu pētījumu metodoloģiju konkrētu sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības rādītāju ietekmes noteikšanai.

Atšķirīgās pieejas sociālā kapitāla
pētniecībai

Zinātniskajā literatūrā atrodamas dažādas
teorētiskās pieejas, kā aplūkot sociālās struktūras vienības1, sabiedriskās mijiedarbes
kontekstuālo ietekmi un sadarbības īpatnību
un saikņu produktīvo vērtību (ieguvumus vai
zaudējumus). Sociālā kapitāla koncepts ir
veidojies un attīstījies vairāku sociālo zināt78

ņu nozaru ietvaros — socioloģijā, politoloģijā,
vadībzinātnē un ekonomikā. T. Tisenkopfs2
u.c. — identificē divus pazīstamākos sociālā kapitāla konceptus. Ekonomikas nozarei
raksturīgs metodoloģiskais individuālisms,
bet socioloģijai — metodoloģiskais holisms.
Starp šiem abiem metodoloģijas līmeņiem
pastāv noteiktas pretrunas un polaritāte, ko
nosaka kolektīvas vai individuālas darbības
analīzes līmenis. Savukārt G. Ostroma un
T. Āns3 norāda uz divām pieejām sociālā kapitāla pētīšanai — ekspancionistu pieeju un
minimālistu pieeju. Ekspancionistu pieejā
sociālo kapitālu izprot plašākā kontekstā, kā
faktorus, kas indivīdiem ļauj risināt kolektīvas rīcības problemātiku. Minimālistu pieejā
uzsvērta indivīdu sociālo saišu tīklu struktūra
un raksturojums un to ietekme uz sabiedrisku, politisku un ekonomisku norišu mijiedarību un kolektīvām vienībām.
Aplūkojot citu autoru klasificētās pieejas
atbilstoši G. Ostromai un T. Ānam, vistuvāk
minimālistu pieejai atrodas sadarbības tīklu
pieeja (–networks view). Tiek aplūkotas mikro
līmeņa vienības — uzņēmēji un “informācijas brokeri”. Šī pieeja fokusējas uz kopienas
savienojošo un piesaistīto /piesaistošo sociālo
kapitālu. Sinerģijas pieeja uzsver ietverošu
attīstību, lai “identificētu un sasniegtu kopīgus mērķus”, un aplūko dažādas iesaistītās
institucionālās grupas, papildus privātajam
un publiskajam sektoram, ietverot valsts
un sabiedrības attiecības vai Trešo sektoru.
M. Vulkoka un D. Narajana4 identificētās
sociālā kapitāla pieejas piedāvā rīcībpolitiku
risinājumus. Tā kā rīcībpolitika ir kolektīvas
lēmumu pieņemšanas (kolektīvas rīcības)
process vai rezultāts, kas tiek vai netiek īstenots atkarībā no konkrētā gadījuma institucionālā ietvara specifikas, šīs pieejas atbilst
ekspancionistu pieejai (Ostrom, Ahn, 2013).5
Vienlaikus trīs no M. Vulkoka un D. Narajana
klasifikācijas pieejām atbilst arī minimālistu
pieejai, jo tiek pētīti indivīdu sadarbības tīkli
un to ietekme uz sociālekonomiskām norisēm
un kolektīvām vienībām.
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1. tab. Sociālā kapitāla analīzes teorētiskās pieejas
Autori
Tisenkopfs
et al.6 (2008)

Pieeja
Metodoloģisks
individuālisms

Indivīda rīcības polaritātes

Metodoloģisks
holisms

Kolektīvas rīcības polaritātes

Ekspancionistu pieeja
Ostrom, Ahn7
(2013)

Uzsvars uz indivīdu veidotiem sadarbības
tīkliem, to struktūru, raksturojumu un ietekmi
uz sabiedrisku, politisku un ekonomisku
mijiedarbi, kolektīvām vienībām

Kopienas pieeja

Pēc dalībniekiem un rīcībpolitiku ieteikumiem.
Dalībnieki: kopienu grupas; brīvprātīgais
sektors.
Rīcībpolitiku ieteikumi: “Mazs ir skaists”,
nabadzīgā slāņa sociālo aktīvu atzīšana

Institucionāla pieeja

Sinerģijas pieeja

Apvienotās
Nācijas (2009)

Ietver sociālā kapitāla izpratni plašākā
kontekstā, kā faktorus, kas indivīdiem palīdz
atrisināt kolektīvas rīcības problemātiku

Minimālistu pieeja

Sadarbības tīklu
pieeja

Vulkoks un
M. Woolcock,
D. Narayjans8
(2000)

Pieejas pazīmes

Pēc dalībniekiem un rīcībpolitiku ieteikumiem.
Dalībnieki: uzņēmēji, uzņēmēju grupas,
“informācijas brokeri” (iekšējās “piesaistošās”
un “savienojošās” kopienas saites).
Rīcībpolitiku ieteikumi: decentralizācija,
uzņēmējdarbības zonu izveide, sociālo plaisu
“savienošana”
Pēc dalībniekiem un rīcībpolitiku ieteikumiem.
Dalībnieki: privātais un publiskais sektors
(politiskas un juridiskas institūcijas).
Rīcībpolitiku ieteikumi: pilsonisku un politisku
brīvību nodrošināšana, caurspīdīgums,
izkontrolējamība
Pēc dalībniekiem un rīcībpolitiku ieteikumiem.
Dalībnieki: kopienas grupas (kopienu
sadarbības tīkli), pilsoniskā sabiedrība,
uzņēmumi un valstis (valsts — sabiedrības
attiecības).
Rīcībpolitiku ieteikumi: kopdarbība,
līdzdarbība, saiknes, atbalsts vietēju
organizāciju attīstībai

Uz rīcībpolitikām
balstīta pieeja

Pēc novērtēšanas indikatoriem. Nacionālajos
politikas dokumentos norādītie indikatori,
nacionālo ilgtspējas mērķu un indikatoru
sasaiste

Kapitāla pieeja

Pēc novērtēšanas indikatoriem. Teorijā
nostiprinātie kapitāla veidi un ekonomisko
attīstību raksturojoši indikatori
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Saskaņā ar ekonomikas nozarē dominējošo
metodoloģisko individuālismu vai indivīda
perspektīvu, sociālajam kapitālam ir trīs pielietojuma veidi — kā individuālam resursam, instrumentam vai līdzeklim (Tisenkopfs
et al., 2008).9 Kā piemēru šai pieejai var minēt S. Kneka un P. Kīfera10 pētījumu, kurā,
balstoties uz diviem sociālā kapitāla indikatoriem no World Values Surveys aptaujas datiem, tiek aprēķināti vidējie rādītāji indivīdu
subjektīvajam pašu uzvedības vērtējumam
un gaidām par citu indivīdu darbībām. Šī
pieeja atbilst metodoloģiskajam individuālismam vai indivīda perspektīvai. Tomēr autori
pēta, vai sociālā vide ietekmē nacionālos ekonomiskos rādītājus, kas vairāk atbilst ekspancionistu pieejai. Tātad realitātē abas pieejas
ir iespējams apvienot, ko arī dara vairāki citi
autori, izmantojot mikrodatus no iedzīvotāju
aptaujām, lai veiktu secinājumus par sabiedrisko un ekonomisko procesu attīstību.

Sociālā kapitāla pētīšanas līmeņi,
elementi un metodes

Līdzšinējos pētījumos sociālais kapitāls,
tā elementi un ietekme tiek konceptualizēti
dažādos izpētes līmeņos. Zinātniskajā literatūrā pieejamie pētījumi atšķiras gan pēc izvēlētā izpētes līmeņa, gan sociālā kapitāla elementu klasifikācijas un pētījuma priekšmeta
apjoma, gan izvēlētajām analīzes metodēm.
Iepriekš norādītā S. Kneka un P. Kīfera11
pētījuma secinājumi tiek attiecināti uz makro
līmeni. No visiem sociālā kapitāla elementiem tiek pētīti divi: uzticēšanās un pilsoniskās sadarbības normu stiprums. Indikatori
tiek aprēķināti, balstoties uz World Values
Surveys aptauju datiem. Savukārt pakārtoto indikatoru izvēlē atbilstoši secinājumu
līmenim ietverti: IKP pieaugums uz vienu
iedzīvotāju; ikgadējais iedzīvotāju ienākumu
pieaugums 12 gadu periodā; uzkrātais cilvēkkapitāls (uzņemto skolēnu īpatsvars); investīciju apjoms IKP, tirgus atvērtība (Ex-Im/IKP).
Pasaules Bankas Sociālā kapitāla novērtēšanas instruments izstrādāts, izmantojot
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gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvas pētnieciskās metodes, kas atbilst metodoloģijai, kāda
tiek izmantota gadījumu analīzē (case study).
Instruments ietver kopienas profila izveidi,
kas tiek īstenots ar fokusa grupu interviju
starpniecību, kā rezultātā tiek iegūti sākotnējie dati pārējo metožu pielietošanai. Intervijā iegūta informācija par šādiem pētījuma
segmentiem:12 kopienas ģeogrāfiskās robežas
un svarīgākie resursi; kolektīvas rīcības situācijas piemērs gadījuma analīzei; kopienas
pārvalde un lēmumu pieņemšanas process;
vietējās organizācijas (gan formālas, gan neformālas); attiecību novērtējums starp vietējām organizācijām un kopienu; institucionālo sadarbības tīklu kartēšana (tiek ietvertas
visu veidu sabiedriskās struktūras, ieskaitot
pārvaldes formālās struktūras, NVO, kopienā
izveidojušās interešu grupas u.c. pilsoniskās
sabiedrības aģentus).
A. Vudhausa13 un J. Oniksas un P. Balena14 pētījumos sociālā kapitāla elementu identificēšanai un novērtēšanai, aptaujā
iegūto kvantitatīvo datu analīzei tiek izmantota faktoru analīzes metode. Dati par sociālā
kapitāla elementiem tiek iegūti ar kvantitatīvām aptaujām. A. Vudhauss pētījuma teorētisko ietvaru balsta uz diviem iepriekš veiktiem pētījumiem: J. Oniksas un P. Balena15 un
J. Vestrena u.c.16 Definētie analīzes līmeņi:
A. Vudhausa pētījumā — divas pašvaldības (administratīvi teritoriālais iedalījums),
J. Oniksas un P. Balena — piecas lauku un
piepilsētu kopienas Jaundienvidvelsā (administratīvi teritoriālais iedalījums).
J. Oniksas un P. Balena17 pētījumā no
sākotnēji aptaujā ietvertajiem 68 sociālo kapitālu raksturojošiem elementiem analizēti
36, kā rezultātā iegūti astoņi faktori: līdzdalība vietējā kopienā; sabiedriskā ietekme
vai proaktivitāte sociālā kontekstā; uzticēšanās līmenis un drošības sajūtas novērtējums; sadarbība un kontaktu loks ar kaimiņiem; sadarbība un kontaktu loks ar ģimeni,
draugiem; tolerantums pret atšķirīgo; dzīves
kvalitātes novērtējums; sadarbība un kon-
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taktu loks darbā (proaktivitāte profesionālajā
vidē).
A. Vudhausa pētījumā18 modelī ir ietverti trīs sociālā kapitāla konceptuālie līmeņi:
sabiedrības struktūra, uzvedības normas
un iepriekš norādīto jaukta forma. Anketā
ietverti 38 mainīgie, kas samazināti līdz
23 mainīgajiem, un ar faktoru analīzes metodi identificēti seši faktori: neformālie sadarbības tīkli (draugu un kaimiņu), ietverot
kopienas saliedētību un vispārējo atsaucību;
savienojošais (bridging) sociālais kapitāls;
ģimenes sociālais kapitāls, ietverot tuvāko
uzticēšanās loku; iesaiste kopienas dzīvē;
vispārējās uzticēšanās līmenis; sociālais kapitāls darba vidē.
A. Vudhausa pētījumu19 iespējams raksturot kā gadījumu analīzi, papildus jau norādītajām kvantitatīvajām datu analīzes metodēm tiek izmantotas kvalitatīvas metodes,
t.sk. ekspertu intervijas, laikrakstu analīze.
Kā pakārtotu indikatoru A. Vudhauss ietver
noziedzības līmeni, kā arī analizē demogrāfiskos datus mikrolīmenī. A. Vudhauss secina, ka faktoru analīzes būtiska priekšrocība
ir iespēja iekļaut dažādas sociālā kapitāla
elementu izpausmes, kas ir svarīgi atšķirīgos,
kultūrspecifiskos apstākļos.
Jānorāda, ka E. Ostroma, uzsākot pētniecisko darbu par kopīgu resursu pārvaldes
problēmām, secina, ka dažādu nozaru (lauku
socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, ekonomikas, politoloģijas u.c.) zinātniskajā literatūrā ir dokumentētas gadījumu analīzes, kas
veido pietiekamu empīrisko bāzi, lai pētītu,
kā institūcijas ietekmē uzvedību un rezultātus
dažādās “lauka situācijās”. Zinātniece savā
darbā veic kopīgo resursu pārvaldes gadījumu analīzi vienā valstī, kur iesaistīto indivīdu skaits ir no 50 līdz 15 000 personām,
kuru ekonomiskie ienākumi ir ļoti atkarīgi no
kopīgajiem resursiem (dabas resursu kopīgas pārvaldības — apūdeņošanas sistēmas,
ganāmās platības, meži u.c.). E. Ostroma
norāda, ka maza mēroga situāciju analīzē,
neskatoties uz sarežģītību, būs iespējams

identificēt līdzības un procesus.20 E. Ostromas pētnieciskā darba par kopīgo resursu
pašpārvaldi pamatā ir institucionāla pieeja,
tiek identificēta kopīgo resursu pārvaldes sistēma, iesaistītie resursu lietotāji, uzraudzības
un sankciju mehānismi, kā veidojas un darbojas kopīgas uzvedības nosacījumi.21
Zinātniskajā literatūrā ir pētīta un skaidrota sociālā kapitāla elementu saistība ar
citām sociāli ekonomiskajām norisēm un rādītājiem.
M. Granoveters uzskata, ka ar sadarbības tīklu kontaktu loka palīdzību tiek atrastas
darbavietas un secina, ka lielākā daļa darba
meklētāju ir sameklējuši darbu, izmantojot personiskus kontaktus.22 M. Granoveters
aplūko situācijas, kad sabiedrisko struktūru
īpatnības var ietekmēt tirgus cenas veidošanos (klientelisms, kad darījuma dalībnieku
sabiedriskās attiecības iegūst ekonomisku
raksturu, nereti nosakot cenas virs vidējām
tirgus cenām), un secina, ka “sistēmas ekonomiskā elastība ir atkarīga no tirdzniecības
attiecību sociālās struktūras”23.
J. Akčomaks24 norāda vairākus veidus,
kā sociālais kapitāls pozitīvi ietekmē ekonomiskos rādītājus. Sociālais kapitāls uzlabo
efektivitāti, risinot asimetriskas informācijas
problēmu un koordinācijas nepilnības: 1) sociālais kapitāls uzlabo informācijas apmaiņu
sadarbības tīklu ietvaros un starp sadarbības
tīkliem; 2) sociālais kapitāls sekmē altruismu
un grupas identitātes veidošanos. Augstāks
uzticēšanās līmenis tiek saistīts ar ekonomiskās augsmes rezultātiem. S. Kneks un
P. Kīfers25 uzskata, ka uzticēšanās līmenis
parāda “sabiedrības daļu, kas sagaida, ka
lielākā daļa cilvēku cietumnieku dilemmas
kontekstā būs orientēti uz sadarbību”. Uzticēšanās mazina nepieciešamību investēt
uzraudzībā, tādējādi samazinot darījumu izmaksas.
Sociālais kapitāls tiek saistīts arī ar
publiskās pārvaldes kvalitāti un iestādēm.
E. Ostromas gadījumu analīzes “institucionālajā ietvarā” tiek ietverta ļoti plaša nozīme —
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spēkā esoši noteikumi,26 bet citu autoru darbos termina “institutions” nozīme var atšķirties. Piemēram, J. Akčomaks27 kā neformālas
iestādes (institutions) norāda “sabiedriskos
sadarbības tīklus un asociācijas (associations)”, bet kā formālas — justīcijas sistēmu,
izglītības, politiskās iestādes u.c.

Darbinieku finansiālās līdzdalības
novērtējums: motivācijas un
produktivitātes aspekti

Darbinieku līdzdalība ietver sevī finansiālo un nefinansiālo līdzdalību un to paveidus.
Darbinieku līdzdalības galvenais mērķis ir
darbinieku integrēšana uzņēmuma darbībā,
tādējādi veicinot viņu motivācijas līmeņa
paaugstināšanos, uzticību organizācijai, apmierinātību ar darbu, līdz ar to tiecoties uz
augstāku produktivitātes un konkurētspējas
līmeni. Darbinieku finansiālā līdzdalība (DFL)
ietver sevī kapitāla un panākumu līdzdalību.
DFL ir līdzdalības veids, kurā darbiniekiem
ir iespējas piedalīties uzņēmuma darbības
rezultāta sadalē. DFL visbiežāk tiek organizēta kā līdzdalība papildu guvuma vai peļņas
sadalē un/vai dod iespēju iegūt kapitāldaļas.
DFL mērķis ir darbinieka ienākumu daļēja
piesaiste uzņēmuma darbības rezultātam. No
darbinieku puses ieinteresētība DFL ir saistīta ar papildu ienākumu gūšanas iespēju un
atsevišķos gadījumos — iespēju piedalīties
lēmumu pieņemšanā uzņēmumā.
Teorētiskajā un empīriskajā literatūrā pēdējās desmitgadēs uzsvērtas vairākas darbinieku finansiālās līdzdalības, it īpaši darbinieku līdzdalības uzņēmumu kapitālā (DLK)28
priekšrocības:
1. darbinieku uzticēšanās un pašidentificēšanās ar uzņēmumu, līdz ar to arī augstāka produktivitāte un konkurētspēja;
2. pētījumi liecina, ka daudzi uzņēmumi,
kuros ir ieviesta darbinieku finansiālā līdzdalība, uzrāda labākus finanšu rezultātus,
rada vairāk darbavietu un ir labāki nodokļu maksātāji.29 Tomēr DLK programmu
rezultātu ietekmē daudzi blakus faktori,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

tostarp balsstiesības, darbinieku informētība, uzņēmuma iekšējā kultūra un vide,
komunikācija u.c.;
darbinieku līdzdalība uzņēmumu kapitālā dod potenciālu uzņēmumu veiksmīgai
pārmantošanai;30
finansiālā līdzdalība uzlabo uzņēmumu
korporatīvo kultūru;31
darbinieku finansiālā līdzdalība var palīdzēt augsti kvalificētu un prasmīgu darbinieku komandas izveidošanā, ja līdzdalība tiek piedāvāta papildus regulārajai
darba samaksai;
uzņēmumi, kuros ir DFL, spēj veiksmīgāk
pārvarēt ekonomiskā cikliskuma ietekmi;
DFL uzņēmumi ir „reģionāli noturīgāki”,
turklāt būtiski mazina mūsdienu urbanizācijas procesa ietekmi uz lauku vidi;
ieviešot DFL, tiek mazināta iedzīvotāju
ekonomiskā nevienlīdzība.

Darbinieku motivēšana pašu finansiālā
līdzdalībā un līdzdalībā uzņēmuma kapitāla
kontekstā paaugstina viņu motivācijas līmeni,
jo darbinieks kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku un/vai viņam ir iespēja gūt daļu no uzņēmuma peļņas. Uzņēmuma darbinieku motivēšana ar finansiālo līdzdalību un līdzdalību
kapitālā visbiežāk ir ilgtermiņa atalgošanas
metode (parasti termiņš ir garāks par trim
gadiem). Šie modeļi var motivēt darbiniekus
koncentrēties uzņēmuma ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanai, un to mazāk ietekmē īstermiņa negatīvie aspekti, kas saistīti ar
dažādiem investīciju lēmumiem. Ilgtermiņa
atalgošanas metožu priekšrocības ir tādas,
ka tās nodrošina un saglabā spēcīgu motivāciju, jo darbinieks saņem/ir tiesīgs izmantot
šo papildu atalgojumu tikai noteiktā termiņa
beigās.
Pastāv uzskats,32 ka darbinieku līdzdalība uzņēmuma kapitālā uzlabo produktivitāti,
zināmā mērā nodrošinot arī darbinieku interešu sakritību ar uzņēmuma īpašnieku mērķiem. DFL motivē darbiniekus strādāt vairāk
un ar labākiem rezultātiem, sadarboties ar
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kolēģiem un vadību, jo viņu ienākumi pieaugs, ja uzlabosies uzņēmuma darbības rezultāti. Ja DFL modelis ir bijis izvēlēts pareizi, tad būtu jāpieaug darba izpildes kvalitātei,
informācijas plūsmām, jāuzlabojas darba organizācijai un komunikācijas līmenim.
Pateicoties paaugstinātam motivācijas
līmenim, darbinieki tiek pozitīvi noskaņoti
par labu produktīvāku rezultātu sasniegšanai līdzdalības uzņēmumā. Tādējādi viens
no galvenajiem iemesliem, kādēļ uzņēmēji
pievēršas darbinieku finansiālās līdzdalības
jautājumiem, ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Tā kā DFL sasaista darbinieku
ienākumu, bagātību un uzņēmuma darbības
rezultātus, uzņēmumā to var izmantot par
produktivitātes veicināšanas instrumentu. Tāpat DFL sekmē sadarbību starp darbiniekiem,
uzņēmuma vadību un īpašniekiem. Šīs tēzes
apstiprina daudzi starptautiski pētījumi gan
tirgus ekonomikas, gan arī postsociālisma valstīs (piem., Dž. Blasi, M. Konte, D. Kruse;33
D. Džounss,34 F. Fahfahs u.c.,35 S. Arando
u.c.36). Pētījumos, kas mēra darbinieku finansiālās līdzdalības ietekmi uz produktivitāti,
parasti tiek izmantots kāds no izlaides apjoma

rādītājiem, kuru pretstata ieguldītajam kapitālam vai darbam, kam pievieno ar DFL plāna
ieviešanu un uzturēšanu saistītās izmaksas.
Citos pētījumos tiek ņemtas vērā produktivitātes rādītāju atšķirības uzņēmumos ar un
bez DFL. Retāk izmanto kvalitatīva rakstura
mērījumus — vadošo darbinieku vērtējumu
par viņu un konkurējošo uzņēmumu darbības
sniegumu (piem., britu pētījums WERS, British Workplace Employment relations Surey).
Ir pētījumi, kuros tiek aptaujāti paši darbinieki par finansiālās līdzdalības ietekmi uz viņu
darba rezultātiem.37
Pamata motīvs uzņēmējiem ieviest DLK
modeli ir cerība uz produktivitātes līmeņa
paaugstināšanos. Tas praksē var būt gan saražotās produkcijas daudzuma vai kvalitātes
rādītāju uzlabošanās, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanās, mainoties
darbinieku attieksmei pret darba devēju (uzņēmumu) un tā klientiem un sadarbības partneriem, gan arī augstāka rezultativitāte no
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem.
Pasaulē veikti daudzi pētījumi par DLK
ietekmi uz darbinieku produktivitāti. Atsevišķu pētījumu rezultāti apkopoti 2. tabulā.

2. tab.Pētījumu rezultāti par DLK ietekmi uz darbinieku produktivitāti
Autori

Laiks

Pētījuma priekšmets

Rezultāts

J. Lowitzsch,
I. Hashi

2009–
2013

30 000 Eiropas
uzņēmumu

Uzņēmumiem, kuros ir ieviesta DLK,
produktivitātes uzlabošanas iespēja ir
1.5–2.8 reizes augstāka38

Z. Zhu,
J. Hoffmire,
J. Hoffmire,
F. Wang

2006–
2010

Huawei
telekomunikāciju
uzņēmums Ķīnā

Produktivitātes pieaugums gadā par
11.2% (salīdzinot ar konkurentu bez
DLK — 4.8% gadā)39

F. Fakhfakh,
V. Perotin,
M. Gago

2012

Dažādu nozaru
uzņēmumi Francijā

Produktivitātes rādītājs uzņēmumos
ar DLK ir līdzvērtīgs vai augstāks nekā
uzņēmumos bez DLK 40

M. Rujing,
N. Xiangdong,
Z. Xianming,
Z. Hongquan

2011

750 Ķīnas biržas
uzņēmumi

Būtiska atšķirība produktivitātē starp
uzņēmumiem ar un bez DLK netika
konstatēta 41
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T. Kato,
J.H. Lee, J. Ryu

2010

360 Korejas
uzņēmumi

Pozitīva sakarība starp DLK un
produktivitāti netika atrasta 42

E. Kaarsemaker

2006

128 kvantitatīvie
pētījumi pasaulē par
DLK efektivitāti

67% gadījumu DLK modeļi ir bijuši
efektīvi, 22% — rezultāts ir neitrāls
un 11% gadījumu rezultāts ir bijis
negatīvs43

D. C. Jones,
T. Kato

1995

Japānas uzņēmumi

4–5% augstāka produktivitāte nekā
uzņēmumos bez DLK44

J. Blasi,
D. Kruse

1980–
2000

30 empīriskie
pētījumi par DLK
ASV uzņēmumos

Produktivitātes līmenis augstāks
vidēji par 4–5% gadā nekā līdzīgiem
uzņēmumiem

J. Blasi,
D. Kruse

2003

105 uzņēmumi
(ASV biržās kotēti)

Produktivitāte pieaug par 17% un aktīvu
rentabilitātes (ROA) uzlabojums par
2.3% trīs gadu periodā pēc DLK modeļa
ieviešanas

D. T. Livinston,
J. B. Henry

1967–
1976

102 ASV uzņēmumi
(51 ar un
51 bez DLK)

Uzņēmumi, kuros nebija ieviests DLK
modelis, bija pelnošāki, nekā tie, kuros
DLK bija

D. C. Jones,
J. Svejnar

1985

Rūpniecības
un būvniecības
uzņēmumi Itālijā

Ir izteikti pozitīva ietekme rūpniecībā un
pozitīva vai neitrāla būvniecības nozarē

ASV biržas
uzņēmumi

Produktivitātes pieaugums 1.8–2.7%
gadā uzņēmumos, kuros ir DLK

S.C. Kumbhakar, 1982–
A. E. Dunbar
1987
Avots: Autoru veidots.

F. Fahfahs, V. Perotina un M. Gago veikuši pētījumu par darbinieku produktivitāti
Francijas uzņēmumos dažādās nozarēs. Šis
pētījums atklāj faktus par to, ka uzņēmumi,
kuri pieder darbiniekiem, ir strauji augoši;
produktivitātes rādītājs ir līdzvērtīgs vai augstāks nekā uzņēmumos bez DLK.45 ASV zinātnieki, DLK pētnieki Dž. Blasi un D. Kruse,
apkopojuši ap 30 empīrisko pētījumu rezultātus, kas veikti ASV 20 gadu laikā, lai noskaidrotu, vai uzņēmumu, kuru īpašnieki ir
arī darbinieki, finansiālie rezultāti ir vienlīdz
labi kā citiem uzņēmumiem. Lielākajā daļā
pētījumu konstatēta pozitīva korelācija starp
darbinieku īpašumtiesībām un uzņēmumu
rezultativitāti vai arī neitrāls efekts. Nevienā no pētījumiem netika konstatēts, ka DLK
efekts būtu negatīvs. Zinātnieki noskaidroja,
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ka lielākajā daļā uzņēmumu produktivitātes
līmenis ik gadu bija vidēji par 4–5% augstāks nekā citiem.46
D. K. Džounss un J. Sveinārs pētīja finansiālās līdzdalības ietekmi uz produktivitāti
Itālijas kooperatīvos rūpniecības un būvniecības nozarēs. Pētnieki konstatēja, ka DLK
ir izteikti pozitīva ietekme rūpniecībā un pozitīva vai neitrāla — būvniecības nozarē.47
S. K. Kumbhakārs un A. E. Danbars analizēja ASV biržas uzņēmumus, kuri ieviesa DLK
un secināja, ka DLK ietekmē produktivitātes
līmenis šajos uzņēmumos paaugstinājās vidēji par 1.8–2.7% gadā.48 K. Dukuliagoss
1995. g. veica 43 pētījumu meta-analīzi par
to, kāda ietekme uz produktivitāti ir darbinieku līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, panākumu līdzdalībā un līdzdalībā uzņēmuma

Sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības teorētiskie aspekti: koncepcijas
un analīzes līmeņi pētījuma metodoloģijas izstrādei

kapitālā. Zinātnieks konstatē pozitīvu korelāciju starp DLK un produktivitāti.49
Eiropas uzņēmumu apsekojumu (30 000
uzņēmumu 28 ES valstīs) rezultātu analīze liecina par to, ka uzņēmumiem, kuros ir
ieviesta DLK, produktivitātes uzlabošanas
iespēja ir 1.5–2.8 reizes augstāka.50 Pastāv
vēl virkne citu pētījumu par DLK pozitīvo
ietekmi uz produktivitāti un citiem uzņēmējdarbības rādītājiem. Pasaulē veikti vairāk nekā
60 pētījumi par DLK ietekmi tieši uz produktivitāti. Lielākā daļa no tiem liecina par pozitīvu
sakarību starp pētāmajiem lielumiem. Lai gan
rezultātu izkliede ir samērā liela, tomēr vidējais produktivitātes uzlabojums uzņēmumos,
kuros ievieš DLK, ir 4.5 procenti.51
Roterdamas universitātes (Nīderlande)
zinātnieki D. N. den Hartogs P. Bozeljē un
J. Pauve apgalvo, ka darbinieku uzvedības
ietekmē, mainoties viņu motivācijas, savstarpējās sadarbības un iesaistes līmenim vai
piederības sajūtai uzņēmumam, mainās arī
viņu darba sniegums (pozitīvi: paaugstinās
produktivitāte, inovācijas; vai negatīvi: kavējumi, bieža darbinieku mainība, konflikti,
klientu sūdzības u.tml.).52
Tomēr DLK produktivitātes paaugstināšanas iespēju nevar uztvert kā brīnumlīdzekli —
ka ikvienā uzņēmumā, kur to ieviesīs, pieaugs produktivitāte. Darbinieku attieksmes
maiņa, ieviešot DLK modeli, ir atkarīga no
tā, kā uzņēmums strukturēts un kā tas tiek
vadīts.53 Ikviens uzņēmums ir atšķirīgs, taču
K. Rouzens, Dž. Keiss un M. Staubuss izpētījuši, ka darbinieku attieksme, ieviešot uzņēmumā DLK, mainās tikai tad, ja tajā pastāv
trīs pamatnosacījumi:54
1. akcijas tiek piešķirtas darbiniekiem pietiekamā apjomā;
2. uzņēmuma iekšējā kultūra palīdz cilvēkiem justies kā līdzīpašniekiem;
3. kopīga izpratne par uzņēmuma darbību
un kopīgi mērķi.
Darbinieku attieksme pēc DLK modeļa ieviešanas uzņēmumā nemainās uzreiz.
Ieviešot DLK, attieksmes maiņa ir atkarīga

no piešķirto kapitāldaļu kopējās vērtības.
K. Rouzens un M. Staubuss apstiprina šo
apgalvojumu. Ne vienmēr ir svarīgi, cik liela
uzņēmuma procentuālā daļa pieder darbiniekam. Piemēram, ASV lielajos uzņēmumos,
kuri savas akcijas kotē biržā, darbiniekiem
piederošā uzņēmuma daļa ir relatīvi neliela
(visiem kopā — zem 20%). Lielāka nozīme
ir darbiniekam piederošo akciju vērtībai attiecībā pret to, ko viņš/-a sagaida. Cilvēks var
justies kā īpašnieks, ja tas, kas viņam pieder, viņam pašam šķiet pietiekami vērtīgs.55
Darbinieku nostājas maiņa atkarīga no darbinieku izglītošanas, kas viņiem palīdz izprast
līdzdalības un īpašumtiesību būtību.
Pastāv arī kritisks viedoklis par produktivitātes līmeņa uzlabošanas rezultativitāti
ar DLK palīdzību. Amerikāņu ekonomisti
A. A. Alčians un H. Demsecs kritizē DLK
modeļu ieviešanas lietderību lielos uzņēmumos lielām darbinieku grupām. Šeit pastāv
iespēja, ka ikvienā grupā būs darbinieki, kas
izvairīsies no liekas piepūles un uz pārējo
rēķina izmantos kolektīvā labuma gūšanas
iespējas.56 Teorijā to mēdz saukt par bezbiļetnieka problēmu (citur literatūrā — free
rider problem; 1/N problem). Bezbiļetnieka
problēma var pastāvēt gan panākumu līdzdalības, gan kapitāla līdzdalības modeļus
izmantojošos uzņēmumos. Šajā gadījumā
uzņēmuma līdzekļi, kas tiek novirzīti līdzdalības programmām, netiek pietiekami efektīvi
izmantoti un ir papildus jāveic darbinieku uzraudzība. Arī Dž Sesils, D. Kruse un Dž. Blasi
uzsver problēmas nopietnību, papildinot, ka
darbinieki var arī nevēlēties izmantot iespēju
saņemt daļu darba samaksas, kas ir pakļauta
riskam.57
D. Douvs un L. Patermans gan iebilst,58
proti, DLK modeļos darbiniekiem var izvirzīt
nosacījumu, ka viņi uzrauga cits citu, vai arī
vērtēt komandas darba sniegumu kopā. Tādējādi darbinieks, kurš strādā produktīvāk, būs
ieinteresēts uzraudzīt pārējos, lai arī viņu darba atdeve būtu pietiekama. Taču ne vienmēr
komandas kopējais vērtējums un atalgojums
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būs motivējošs tam, kurš var strādāt produktīvāk. Tas var būt arī demotivējoši, ja darbinieka pūļu rezultāts tiks „godīgi” pārdalīts
kolēģu (kas nestrādā ar pilnu atdevi) starpā.59
V. Perotina un A. Robinsons akcentē
balsstiesību akciju nozīmi arī produktivitātes kontekstā. Respektīvi, akciju piešķiršana
darbiniekiem var nebūt pietiekami motivējoša
strādāt cītīgāk, ja darbinieks domā, ka peļņa
ir vairāk atkarīga no vadības pieņemtajiem
lēmumiem. Darbiniekiem tā var būt riska
uzņemšanās, pār kuru viņiem nav kontroles
iespējas.60 Šajā situācijā noteicoša loma tam,
vai DLK modelī darbinieku akcijas ir ar balsstiesībām vai bez tām. No šī faktora var būt
atkarīga visa modeļa rezultativitāte. Iespēja,
ka DLK modelis veicinās produktivitātes līmeņa paaugstināšanos, ir atkarīga no līdzdalības
modeļa veida un nosacījumiem.

Secinājumi un ieteikumi nākotnes
pētījumiem

Sociālais kapitāls ir daudzšķautņains koncepts, kas radies vairāku sociālo zinātņu nozaru ietvaros — socioloģijā, politoloģijā, vadībzinātnē un ekonomikā. Pastāv atšķirīgas pieejas
tā analīzei, kas balstās uz analīzes līmeņa izvēli. Sociālo kapitālu ir iespējams pētīt makro
un mikro analīzes līmeņos, atkarībā no tā, vai
ieguvumus no šī kapitāla veida izmantošanas
gūst indivīdi vai sabiedrība kopumā. Taču vairāki pētījumi apvieno abus analīzes līmeņus,
izmantojot indivīdu līmeņa statistiskos datus
un pielietojot tos sabiedrībā notiekošo procesu
skaidrošanai un prognozēšanai.
Autori secina, ka sociālā kapitāla elementu novērtēšanai pārsvarā tiek izmantotas
kvantitatīvas aptaujas, bet kvalitatīvo metožu
izvēle kontekstuālās situācijas novērtēšanai
dažādu autoru darbos atšķiras. Nākotnes pētījumu virziens, ko varētu ieteikt sociālā kapitāla elementu analīzei un novērtēšanai, līdz
šim nav pilnvērtīgi izmantots sociālā kapitāla
pētniecībā, ir gadījumu analīze, kas apvieno kvalitatīvas un kvantitatīvas pētniecības
metodes. Šāda metode ļautu pētīt sociālo
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kapitālu kā ietekmes faktoru daudzos sociāli ekonomiskajos procesos — rīcībpolitikas
veidošanā, inovāciju attīstībā, aktīvās civilās
sabiedrības stiprināšanā.
Darbinieku finansiālā līdzdalība ir līdzdalības veids, kurā darbiniekiem ir iespējas
piedalīties uzņēmuma darbības rezultāta
sadalē. Darbinieku finansiālās līdzdalības
priekšrocības aptver plašu uzņēmējdarbības
virzienu klāstu: darbinieku motivāciju un
produktivitāti; uzņēmumu finansiālo rādītāju uzlabošanos; uzņēmumu veiksmīgas pārmantošanas iespēju; korporatīvās kultūras
attīstību; kvalificēto speciālistu noturēšanu
uzņēmumā; ekonomiskā cikliskuma ietekmes
izlīdzināšanu gan mikro, gan makro līmenī;
ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanu
u.c. Darbinieku finansiālās līdzdalības ietekmes efekts atkarīgs no tā, kā uzņēmums ir
strukturēts un kā tas tiek vadīts pietiekamā
apjomā. Būtiskākie faktori ir uzņēmuma iekšējā kultūra, kopīga izpratne par uzņēmuma
darbību un kopīgi mērķi. Pētījumi apstiprina,
ka, ieviešot darbinieku līdzdalību kapitālā,
darbinieku kā īpašnieku attieksmes izveide
atkarīga no tā, vai piešķirtās akcijas ir ar vai
bez balsstiesībām. Balsstiesību klātbūtne var
būtiski uzlabot darbinieku līdzdalības modeļa
rezultativitāti.
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to measure the impact specific to social capital and the financial participation. As a result, the
authors conclude that for assessment of social capital elements mostly quantitative surveys are
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authors. Studies confirm that introduction of employee participation as owners of the establishment depends on whether the shares are with or without voting rights. The presence of voting
rights can significantly improve employee participation model results.
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Raksta mērķis ir izvērtēt kultūras mantojuma lietojumu reģionu līdzsvarotā attīstībā. Pētnieku komanda īpaši pievērsusies nemateriālā mantojuma, kultūras, dabas daudzveidības
un vietējās sabiedrības aspektu izpētei. Izvēlētā pieeja iezīmē jaunu skatījumu uz reģionu
līdzsvarotu attīstību un atšķiras no tradicionālas pieejas, kas pamatā pēta ekonomiskos aspektus. Dati tika ievākti četrās izpētes teritorijās, izmantojot interviju un fokusgrupu, kā arī
novērojumu un apsekojumu metodes.
Neskatoties uz izpētes teritoriju savstarpējo atšķirīgumu, to līdzsvarotās attīstības procesos ir daudz kopīgu iezīmju gan problēmās, gan risinājumos, un tas liecina, ka secinājumi
attiecināmi uz visu Latviju. Nemateriālajam mantojumam, kultūrai un dabas daudzveidībai ir
nozīme attīstībā, tomēr to izmantošanas potenciāls ir cieši saistīts ar infrastruktūru, nodarbinātības un izglītības piedāvājumu apdzīvotajā vietā un citiem faktoriem, kas ietekmē dzīves
kvalitāti un vietas pievilcību iedzīvotāju un viesu acīs.

Ievads

Reģionu attīstību ietekmē dažādi ilgtermiņa ekonomiskie, sociālie, demogrāfiskie
un vides procesi. Makkartijs norāda, ka šīs
izmaiņas liek pievērst uzmanību netiešo

resursu lietojumam1. Šādi resursi ir arī kultūras mantojums, kas uzkrāts un pieejams
daudzās vietās Latvijā. Šī raksta mērķis ir izvērtēt, kā kultūras mantojums un ar to saistītie resursi tiek izmantoti reģionu līdzsvarotā
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attīstībā. Rakstā ar jēdzienu “reģions” tiek
saprastas viendabīgas teritorijas, kuras veido
novadi vai novadu grupas ārpus republikas
nozīmes pilsētām.
Eiropas reģionu sanāksmē 1995. g. tika
prezentēta teritoriālās kohēzijas koncepcija,
kas turpmākajos gados pilnveidota un nostiprināta dažādos Eiropas Savienības (ES)
dokumentos2. Reģionu līdzsvarotas attīstības
jēdziena izpratnē būtisks ir ES reģionālās
politikas mērķis — “ekonomisko un sociālo
atšķirību izlīdzināšana jeb kohēzija reģionos”,
kura īstenošana saistīta ar telpiskās plānošanas uzdevumu — “panākt harmonisku attīstību visās teritorijās un reģionos un nodrošināt,
ka iedzīvotāji var optimāli izmantot attiecīgo
teritoriju resursus”3. Svarīgi, lai negatīvo atšķirību starp reģioniem un vietām varētu izlīdzināt, izmantojot katras vietas daudzveidības un unikālās priekšrocības4.
ES Lisabonas stratēģija, kuras plāni lielākoties gan netika izpildīti, paredzēja, ka
konkurētspējīgas, uz zināšanām balstītas
sabiedrības ekonomiskai izaugsmei jānotiek
līdzsvarā ar dabu un kultūrvidi5. Politikas
dokuments “Eiropa 2020” nosaka ES ekonomiskās izaugsmes stratēģiju, kas vērsta uz

gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.
Pašvaldību loma ilgtspējīgā attīstībā ir stiprināta ar Olborgas hartas “Eiropas pilsētas ceļā
uz līdzsvarotu attīstību” izveidošanu 1994.
gadā. Šajā hartā tika noteikti principi ilgtspējīgas attīstības veicināšanai Eiropas pilsētās,
starp kuriem minēta arī pilsētu ekonomikas
ilgtspējība, investējot dabas un vides kapitālā. Promocijas darbā A. Zīlāns ir pētījis
Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgtspējības vērtējumu, kurā apkopojis un analizējis vērtēšanas kritērijus, iedalot tos četrās
grupās: sociālie, ekoloģiskie, ekonomiskie un
politiskie6.
Šis pētījums ir saistīts ar tādām pamatvērtībām kā kultūra, dabas vide, cilvēki un
ilgtspējīga vietas attīstība — tas saskan ar
Krotčeka reģiona attīstības koncepciju (att.).
Vietas ilgtspējīga attīstība, tādējādi arī reģionu līdzsvarota attīstība, veidojama, gudri
izmantojot esošos dabas un kultūras mantojuma resursus, kuriem, kā tas parādīts Krotčeka piramīdā, ir jābūt ar pamatīgumu, tādējādi nodrošinot tās stabilitāti. Lai cilvēks kādā
vietā dzīvotu, strādātu, pilnveidotos un kļūtu
finansiāli turīgs un garīgi bagāts, ir nepieciešami dažāda veida pakalpojumi.

Avots: CCC, 2014. 84. lpp.7

Att. Dabas, kultūras, bezmaksas pakalpojumu un ekonomikas ieguldījums kopējā reģiona
turīgumā, labjutībā un dzīves kvalitātē

92

KULTŪRAS MANTOJUMA LIETOJUMS REĢIONU LĪDZSVAROTĀ ATTĪSTĪBĀ

Kopējā reģiona vērtība veidojas, summējot dažādas vērtības: tiešās lietošanas vērtības, kuras ir viegli novērtējamas (ienākumi,
produkti, pakalpojumi u. c.), netiešās lietošanas vērtības (izglītība, pārvaldība, ainava
u. c.) un izvēles vērtības (bioloģiskā daudzveidība, ģeoloģiskie resursi, identitāte u. c. ),
ieguvumi no to lietošanas ir grūtāk mērāmi8.
Ilgstpējīga, uz kultūras mantojuma iesaisti
balstīta vietējā attīstība ietver ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet arī pieprasa
jaunu zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšanu, palielina sabiedrības vajadzību aktīvi
iesaistīties9.
Iepazīstoties ar līdz šim paveikto Latvijā
kultūras pētniecības jomā, secinām, ka vairāk pētīts kultūras patēriņš, bet mazāk kultūras un kultūras mantojuma kā resursa potenciāls un nozīme vietas līdzsvarotā attīstībā10.
Pasaulē un Latvijā galvenokārt ir pētīta cilvēku un to saimnieciskās darbības ietekme uz
dabas resursiem — augsni, ūdeņiem, atmosfēru, klimatiskajiem procesiem, biotopiem,
sugu daudzveidību un biosfēru kopumā, taču
maz ir tādu pētījumu, kas atspoguļotu pretējo
procesu — proti, kādā veidā minētie resursi
(dabas mantojums) ietekmē konkrētas teritorijas (vietas) attīstību un mazo un vidējo
uzņēmumu attīstību, kā arī uzņēmējdarbību
lauku vidē kopumā. Šī tendence pēdējā laikā gan sāk mainīties. Nemateriālā kultūras
mantojuma nozīmi vietas sociāli ekonomiskajā attīstībā, īpaši akcentējot amatniecību un
tradīcijas, Latvijā ir analizējušas R. Vasile11
un I. Smukā12.
Šajā pētījumā tiek izcelts, kā dabas mantojums reģionos tiek izmantots gan tautsaimniecības attīstībā, gan indivīda dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Vai dabas un kultūras
mantojums spēj piesaistīt cilvēkus, lai vietās,
kas atrodas attālu no nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības centriem, tie dzīvotu un
strādātu? Lai to izvērtētu, pētnieku grupa
meklēja labās pieredzes piemērus un apzināja iespējamos ceļus, kā Latvijā īstenot reģionālo attīstības politiku.

Pēdējos gados Latvijā izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos tiek iekļauti
rādītāji, pēc kuriem var novērtēt, vai un cik
lielā mērā veiktās darbības palīdz mērķu sasniegšanā. Starptautiskā mērogā nozīmīgs ir
2015. g. UNESCO politikas dokuments “Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtība 2030”, kas
tematiski sadalīts 17 darbības virzienos, no
kuriem pieci ir cieši saistīti ar reģionu līdzsvarotu attīstību: labs darbs un ekonomikas
izaugsme; inovācijas un infrastruktūra; mazināta nevienlīdzība; ilgtspējīgas pilsētas un
kopienas; atbildīgs patēriņš13.

Metode

Sākot pētījumu 2014. g. novembrī, īpaša uzmanība tika pievērsta kritēriju izstrādei,
uz kuru pamata turpinājumā tika atlasītas
pētījumā iekļaujamās izpētes teritorijas. Pēc
diskusijas pētnieku grupā un starp iesaistītajām pusēm tika noteikti šādi izpētes teritoriju atlases rādītāji: nacionāli nozīmīgas
(Natura 2000 teritorija, ietilpst nacionālais
parks, dabas parks u.c.); teritoriāli vispārināmas (pietiekami lielas, lai būtu iespējams
iegūt vispārināmus datus); biotopu ziņā
daudzveidīgas (liela bioloģiskā daudzveidība, ainavas); ir attīstīts pakalpojumu klāsts,
uzņēmējdarbība, mazie un vidējie uzņēmumi; dažādi ģeogrāfiskie raksturojumi (jūras
piekraste, upes senleja, augstiene); dažādi
kultūrvēsturiskie novadi (Vidzeme, Latgale,
Kurzeme, Zemgale); ir iepriekšējas iestrādes,
pētniekiem pazīstami vietējie līderi, NVO, atsaucīgi pašvaldību darbinieki; ES ārējā robeža (t. sk. neizmantotie resursi, nav pieejami
dažādi pakalpojumi); teritorijas ar pilsētu vai
bez; atjaunots/sakopts kultūras mantojums;
ir vēsturiskā/mūsdienu kultūrvide. Balstoties
uz šiem rādītājiem un iesaistīto pušu sniegto
atbalstu, tika atlasītas četras izpētes teritorijas: Mazsalacas novads, Krāslavas novads,
Ķemeru nacionālais parks (ĶNP), Abavas
senlejas dabas parka daļa (tab.). Ir pamats
uzskatīt, ka pētījuma rezultāti četrās izpētes
teritorijās ir attiecināmi kopumā uz Latvijas
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tāju iesaistīšanu, informē par aktualitātēm un
vēsta par novada vēsturi.
2016. g. pavasarī tika rīkotas divas jauniešu fokusgrupu diskusijas Mazsalacā un
Krāslavā. To mērķis bija izzināt, vai jaunieši
sevi pēc desmit gadiem joprojām redz savā
dzīvesvietā un kā, viņuprāt, konkrētā vieta
būtu jāattīsta. Papildus pētnieku grupa ir apzinājusi un turpina meklēt labās prakses pieredzes no citām teritorijām, kur mantojums
prasmīgi tiek izmantots vietu attīstībā, produktos un pakalpojumos.

reģionu attīstības problēmām un risinājumiem.
2014. g. M. Maurīte maģistra darba ietvaros par kultūras mantojuma objektu izmantošanu saimnieciskajā darbībā uzsāka
Mazsalacas novada izpēti un pierakstīja 12
intervijas14. 2015. g. pētnieki apsekoja četras
izpētes teritorijas un tikās ar 60 cilvēkiem —
saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmējiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem,
pašvaldību darbiniekiem un iedzīvotājiem.
Tika izvērtēta arī pašvaldību komunikācija.15 Apskatot četru pašvaldību informatīvo izdevumu saturu 2015. g. sākumā, tika
ievākti dati par to, kādu informāciju pašvaldības sniedz iedzīvotājiem; kā iedzīvotāji tiek
informēti par dabas un kultūras mantojumu
šajos izdevumos un kādus ar vidi un kultūru
saistītos jautājumus pašvaldības šajos izdevumos skar visbiežāk. Pašvaldību izdevumi
kā sabiedrisko attiecību rīks lielākoties ir
vērsti uz sasniegumu, pozitīvu pārmaiņu un
pašvaldības vadības popularizēšanu, taču tie
publicē arī materiālus, kas saistīti ar iedzīvo-

Pētījumu rezultāti un diskusija

Četru izpētes teritoriju salīdzinošs pārskats (tab.) rāda, ka tās ir bagātas ar atšķirīgiem dabas un kultūras mantojuma objektiem
un resursiem. Tās atrodas dažādos attālumos
no galvaspilsētas un no galvenā iekšzemes
patēriņa tirgus. Attālums līdz Rīgai ietekmē
iedzīvotāju piesaisti, tautsaimniecības nozaru
attīstību pieprasījuma un loģistikas izmaksu
dēļ.

Tab. Izpētes teritoriju salīdzinošs pārskats
Raksturojoši lielumi
Iedzīvotāju skaits
(CSP 2015)
Iedz. blīvums
(CSP 2015), iedzīvotāju skaits uz km2
Platība, km

2

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2015/2005, %
Attālums no novada
centra līdz Rīgai, km
Plānošanas reģioni
Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
dotācija 2015, EUR uz
1 iedzīvotāju
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Mazsalacas
novads

Kandavas novads (Abavas
senlejas daļa)

Krāslavas novads

Engures novads
(ĶNP daļa)

3239

8504

15854

7204

8

13

15

18

417

649

1079

396

–21,8%

–14,9%

–23,4%

–7%

150

95

265

60

Vidzemes

Rīgas

Latgales

Rīgas

194,31

185,7

236,09

0
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Starptautiskas nozīmes
nominācijas kultūras
un dabas jomās

UNESCO
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Natura 2000

UNESCO nacionālais saraksts,
Eiropas kulinārais
mantojums, vairākas nozīmīgas
Natura 2000

Eiropas Ilgtspējīga tūrisma harta,
Natura 2000
teritorija

Nacionālas nozīmes
objekti

Salacas
dabas parks,
Skaņākalna parks,
Valtenberģu
muiža

Abavas senlejas
dabas parks,
kultūrvēsturiskā
teritorija “Abavas
ieleja”, Kandavas
mācītājmuiža,
Rūmenes muiža,
Valdeķu muiža

Dabas parks “Daugavas loki”, Krāslavas muižas komplekss, Krāslavas
koka apbūve, zirgu
sēta “Klajumi”

Ķemeru nacionālais parks

Specializācija,
viengabalainība

Lauksaimniecība,
mežsaimniecība,
kokapstrāde,
ūdenstūrisms

Vīna darīšanas
pudurs, tūrisms

Bioloģiskā
lauksaimniecība,
pārstrāde, tūrisms

Ļoti dažādas
nozares

80

73

61

74

Lauksaimniecība
4,1
Koksnes,
koka izstrādājumu
ražošana
3,2
Mazumtirdzniecība 2,6
Mēbeļu
ražošana 0,7
Mežsaimniecība, izstrāde 0,4
Specializētie
būvdarbi 0,1
Veselības
aizsardzība
0,4

Lauksaimniecība
4,7
Ēdināšanas
pakalpojumi
4,8
Mežsaimniecība,
mežizstrāde
3,0
Koksnes, koka
izstrādājumi
4,2
Mazumtirdzniecība 3,1
Specializētie
būvdarbi 1,8
Sauszemes
transports 1,3
Operācijas ar
nekustamo
īpašumu 1
Dzērienu
ražošana 0,4

Lauksaimniecība
5,4
Mazumtirdzniecība
9,9
Mežsaimniecība,
mežizstrāde
3,5
Koksnes, koka
izstrādājumu ražošana 9,6
Pārtikas produktu
ražošana 9,2
Veselības aizsardzība 3
Sauszemes, cauruļvadu transports 1,7
Specializētie būvdarbi 3,1
Automobiļu, motociklu tirdzniecība,
remonts 1,1
Inženierbūvniecība
1,8
Ēku būvniecība 1,1
Ūdens ieguve,
attīrīšana 2,4
Elektroenerģija,
gāzes apgāde,
siltumapgāde 5,3

Pārtikas produktu
ražošana
16,4
Inženierbūvniecība 21,8
Nemetālisko
minerālu
izstrādājumu
ražošana 12,9
Automašīnu,
piekabju un
puspiekabju
ražošana 11,1
Iekārtu, ierīču
remonts 9,9
Mazumtirdzniecība 8,8
Vairumtirdzniecība 6,3
Mežsaimniecība,
mežizstrāde
3,5
Pārējā ieguves
rūpniecība,
karjeru izstrāde
1,7
Apģērbu ražošana
1,3

Tirgus sektora
ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits uz
1000 iedzīvotājiem
2014 (CSP)
Nozares pēc
apgrozījuma 201316,
miljonos EUR
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Atzīto un reģistrēto
bioloģiskās
lauksaimniecības
uzņēmumu skaits
2015 (LDC), skaits

5

17

75

2

0

456

17

1782

0

3612

301

13565

Bezdarba līmeņa
samazinājuma
izmaiņas 2015/2009
(NVA dati), %

7,3

6,6

4,2

2,1

Bezdarba līmenis 2015
(NVA dati), %

4,7

4,8

13,7

6,9

Apkalpoto ārvalstu
viesu pavadīto nakšu
skaits viesnīcās u.c.
mītnēs 2009 (CSP),
2015 (CSP) skaits

Avots: Pētnieku veikts apkopojums, izmantojot Nodarbinātības Valsts aģentūras17, Centrālās statistikas pārvaldes18,
Lauksaimniecības datu centra19, Lursoft20, Reģionālās attīstības indikatoru moduļa21 datus.

Vides faktoru nozīme iedzīvotāju
piesaistē

Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās gan
pilsētās, gan lauku teritorijās. Tas ietekmē
pieprasījuma apjomu pēc pakalpojumiem
un precēm, t. sk. sociālajā un kultūras jomā.
Piemēram, Engures novadā desmit gadu periodā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
septiņiem procentiem, starp četrām izpētes
teritorijām tajā ir lielākais apgrozījuma lielums, un novadā uzņēmumi strādā 42 NACE
klasifikatorā iekļautajās nozarēs (tab.). Turpretim Mazsalacas novadā iedzīvotāju skaits
ir samazinājies par 21,8%, apgrozījums ir zemākais starp četrām pētītajām teritorijām, un
2013. g. tajā uzņēmumi darbojās 24 NACE
klasifikatora nozarēs.
Mazsalacas un Krāslavas novadā ir arī
vairāki gadījumi, kad cilvēki atteikušies no
labiekārtotas dzīves Rīgā, lai pārceltos uz šīm
apdzīvotajām vietām. Cilvēki, kas tā rīkojušies, reģionos saskata jaunas rīcības iespējas
un kvalitatīvu dzīves vidi sev un ģimenei. Ir
cilvēki, kas izpētes teritorijās uzsākuši uzņēmējdarbību jomās, kurās tiem iepriekš nav bijis izglītības, bet gan bijusi ideja un apņēmība
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to īstenot — piemēram, vīna darīšanā, aitu
audzēšanā, kokamatniecībā. Vairāki no šiem
pārstāvjiem ir iegādājušies īpašumu laukos,
kas nav saistīts ar dzimtas mājām vai nostalģiju. Uzņēmēji intervijās norāda, ka svarīga
ir apkārtējā vide, lai šeit strādātu un dzīvotu.
Apkārtējās vides lomu parāda arī dati
no fokusgrupas ar Mazsalacas jauniešiem,
kas kultūrvidi uzskata par vienu no lielākajām vērtībām novadā. Tomēr, lai gan jaunieši
stāstīja, ka Mazsalacā jūtas labi, lielā mērā
tieši pateicoties kultūrvidei, daļa no viņiem
savu nākotni saredz ārpus novada un kā
svarīgas piemin arī profesionālās izaugsmes,
mācību un atpūtas iespējas, kas ir pieejamas
lielākās pilsētās. Intervijas ar uzņēmējiem un
vietējiem iedzīvotājiem kopumā liek domāt,
ka kultūras mantojuma izmantošanas potenciāls vietas attīstībā ir jāskata kopā ar citām
jomām — infrastruktūru, nodarbinātības un
izglītības iespējām.

Kultūras mantojuma lietojums

Dabas un nemateriālās kultūras mantojuma vērtības tiek izceltas pilsētu, novadu simbolos, suvenīros. Amatnieki un citi saimnie-
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ciskās darbības veicēji meklē jaunus veidus,
kā attīstīt produkciju, sekojot līdzi pieprasījumam. Viņi bieži izmanto dzīvās un nedzīvās dabas materiālus (mālu, akmeni, koku,
augu daļas), no kuriem veido gan suvenīrus,
gan ikdienā praktiski izmantojamas lietas.
Dabas tematika bieži ietverta mākslinieku
darbos (glezniecība, foto, keramika). Tabulā,
kurā salīdzinātas pētītās teritorijas, pie lielākajām nozarēm pēc apgrozījuma dominē
lauksaimniecība, mežsaimniecība, tirdzniecība, ražošana un veselības aprūpe — tomēr
amatnieki, t. sk. pārtikas ražotāji, atpūtas
un mākslas nozares pakalpojumu sniedzēji ir
arī saimnieciskās darbības veicēji, kas šādā
veidā ar ienākumiem nodrošina sevi un savu
mājsaimniecību.
Pētījuma gaitā izpētes teritorijās identificēti vairāki sekmīgi kultūras un dabas
mantojuma resursu izmantošanā balstīti
uzņēmējdarbības piemēri. Viens no tādiem
ir SIA “Mauriņi-S”, kas atrodas Engures novadā. Uzņēmums darbību balsta paaudzēs
pārmantotās zivju kūpināšanas tradīcijās un
stiprina saikni starp uzņēmējdarbību un kultūras mantojumu, izveidojot apmeklētājiem
pieejamu zvejnieku brīvdabas sētu. Uzņēmuma 2015. g. apgrozījums ir 259 tūkstoši
eiro, un tajās nodarbināti caurmērā septiņi
cilvēki. Uzņēmums ir saņēmis kultūras zīmi
“Latviskais mantojums”.
Arī kultūras pasākumi var piesaistīt viesus no pašu mājām un ārzemēm. Piemēram,
Kandavas novadā tiek rīkots mākslas plenērs,
Krāslavas novadā — keramiķu plenērs. Tie
vidēji ilgst vienu nedēļu un pulcē mākslas
nozares interesentus, profesionāļus, amatierus, iesācējus. Pasākumu tematika, saturs
un ilgums ir atkarīgs no organizatoru nostādnēm par to, uz kuru grupu liekams uzsvars
un kāds ir optimālais dalībnieku skaits. Šāda
veida plenēri dod acīmredzamu ieguvumu
vietējai sabiedrībai. Uzņēmēji norises vietā
gūst ieņēmumus par tādiem pakalpojumiem
kā naktsmājas un ēdināšana, pasākumu organizatori iekasē dalības maksu, turklāt arī

pati apdzīvotā vieta kļūst plašāk pazīstama,
tādējādi piesaistot viesus.
Nacionālajā attīstības plānā 2014.–
2020. g. viens no sekmīgākajiem rādītājiem
ir tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības
uz tūkstoš iedzīvotājiem, ieskaitot bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotās platības22.
Izpētes teritorijās novadu griezumā esam
analizējuši bioloģiskās lauksaimniecības
atzīto un reģistrēto uzņēmumu skaitu. Visaugstākais tas ir Krāslavas novadā — 75.
Tas skaidrojams ar vairākiem iemesliem. Novads izveidojies, apvienojot daudzus mazus
pagastus, sadrumstalotas un nelielas zemes
platības; tas ir paugurains, ar izteiktu reljefu
un daudziem ezeriem, tādējādi nav piemērots tradicionālai lauksaimniecībai. Krāslavā
ieguldījumu vietējo zemnieku aktivizēšanā
bioloģiskajā saimniekošanā ir devis nozares
eksperts un zemnieku saimniecības “Kurmīši” saimnieks Ivars Geiba, kas daudzus gadus
strādāja par lauku attīstības konsultantu, patlaban ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas nodaļas vadītājs. Pats,
nodarbojoties ar bioloģisko un netradicionālo
lauksaimniecību, viņš apkārtnē rādījis piemēru arī citiem. Vairāki bioloģisko saimniecību
īpašnieki darbību apvieno ar pakalpojumu
sniegšanu lauku tūrisma nozarē, viesiem piedāvājot gan apmeklēt savu saimniecību, gan
degustēt vietējos produktus.
Kultūras materiālā mantojuma saglabāšana, atjaunošana (piemēram, Krāslavas pils
kompleksa, Valtenberģu muižas atjaunošana)
un dabas infrastruktūras izveide, uzturēšana
(skatu torņi, labiekārtotas takas) palīdz popularizēt nemateriālo mantojumu: amatniecības
un būvniecības prasmes, interjera priekšmetu izgatavošanu u.tml. Vide, kurā iepazīstams
šis mantojums, veicina arī amatniecības uzņēmējdarbību un palielina to cilvēku skaitu, kuri ir gatavi šajā jomā darboties, kā arī
nodrošina atpazīstamību potenciālo klientu
vidū. Piemērs ir Jura Kokina kokamatniecības darbnīca Krāslavas novada Kombuļu
pagastā. Amatnieks mainījis nodarbošanos
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no informāciju tehnoloģijas uz kokamatniecību — viņš veido un pārdod koka traukus,
rotaļlietas, suvenīrus un citas lietas, paplašinājies, izveidojot darbnīcu, kuru var apmeklēt
tūristi. Savus darinājumus viņš pārdod gan uz
vietas, gan ārvalstīs, piedaloties gadatirgos.

savas saimniecības un skaidro ražošanas procesus un tradīcijas. Tādējādi kultūras mantojums ir viens no viesu un pircēju piesaistes un
līdz ar to ieņēmumu palielināšanas avotiem.
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Summary
Key words: cultural heritage, intangible heritage, balanced development,
regional development
The aim of this study is to examine the use of cultural heritage for balanced regional
development. Data were gathered through observations and interviews and focus groups
with local inhabitants, entrepreneurs, and officials from four territories in Latvia. The study
focused on such aspects as intangible heritage, culture, biodiversity, and local community,
which marks a new perspective in research of balanced development of regions, as opposed
to the traditional trend, which focuses mainly on the economic aspects.
The results demonstrate that despite the mutual diversity of the studied territories, they
have a lot in common with regard to the potential of the use of cultural resources. Intangible
heritage, culture, and the diversity of natural resources are crucial in the development.
However, the ability of the territory to make use fully of them is linked with the state of
infrastructure, employment and education opportunities, and other factors that influence the
quality of life and attractiveness of the territory in the eyes of local inhabitants and guests.
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Dabas aizsardzības un saimnieciskās attīstības interešu konflikti īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās (ĪADT) — Natura 2000 vietās — aktualizē nepieciešamību ilgtspējīgu stratēģisko pieeju integrācijai teritoriju apsaimniekošanā. Šādu pieeju pauž mūsdienās pētnieku, teritorijas attīstības plānotāju un lēmumpieņēmēju vidē arvien plašāk pieņemtā viedās
specializācijas koncepcija. Tomēr tās faktiskajai īstenošanai nepieciešami atbilstoši sociālās vides nosacījumi. To izvērtēšanai Latvijas ĪADT starpinstitucionāla pētnieku komanda
2015. g. veica 248 intervijas mājsaimniecībās.
Pētījumu rezultāti parāda, ka ĪADT normatīvās, infrastruktūras, demogrāfiskās, vēsturiskā dzīvesveida u.c. specifiskās iezīmes iekļāvušās vietējās kopienas pārstāvju apziņā ciešā
mijiedarbībā ar sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, nosakot viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas iespēju ierobežojumus. Tāpēc ĪADT dzīvojošo kopienu ilgtspējīguma nodrošināšana vairāk ir saistāma ar specializētām efektīvākām nišu saimniekošanas stratēģijām,
ekotehnoloģiskiem pakalpojumiem, attālināta darba un paaugstinātas mobilitātes risinājumiem, pievilcīgas ekotūrisma un atpūtas vides izveidi vai vasarnīcu dzīvesveida īstenošanu.
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Ievads

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(turpmāk — ĪADT) un to kopienas veido vidi,
kur bieži norisinās dabas aizsardzības un
saimnieciskās darbības interešu sadursme.
Konflikta situāciju novēršanai un teritoriju
ilgstpējības nodrošināšanai vietējā sociālajā vidē nepieciešams ieviest tai piemērotus
saimnieciskus risinājumus. Šādu pieeju var
īstenot ar viedās specializācijas stratēģiju
(t.i., uz pētniecības un inovācijas atbalstu
mērķorientētu stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai1), kas paredz „vīzijas izstrādi,
konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli,
kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām
balstīto attīstības potenciālu”. Tās īstenošana
attiecīgajā teritorijā ir atkarīga no vietējās
sociāli ekonomiskās situācijas, kā arī no vietējās sabiedrības apziņas īpašībām, tostarp
psiholoģiskās atvērtības, valdošajām vērtībām, identitātes izjūtas u.c. Latvijas ĪADT
vietējo iedzīvotāju apziņa vides aizsardzības
un saimniecisko darbību kontekstā līdz šim ir
maz pētīta. Tādēļ, iekļaujot viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas iespējas, šādam
pētījumam pievērsās starpinstitucionāla pētnieku grupa.
Pētījuma gaitā 2015.g. Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro
pētījumu institūta, Liepājas Universitātes Vides pētījumu centra, Daugavpils Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieki
veica 248 intervijas ĪADT mājsaimniecībās.
Mērķtiecīgi izvēlētas piecas ĪADT dažādos
Latvijas reģionos — aizsargājamo ainavu
apvidi (turpmāk — AAA) un nacionālie parki
(turpmāk — NP): Vestienas, Augšzemes un
Augšdaugavas AAA, Rāznas un Slīteres NP.
Mājsaimniecības atlasītas telpiski vienmērīgi
un izlases kopa uzskatāma par reprezentatīvu
Latvijas lielajām un blīvāk apdzīvotajām ĪADT,
taču arī kopumā parāda iedzīvotāju nākotnes
attīstības vēlmju un saimniekošanas situāciju
ĪADT. Interviju saturs ietvēra vairākus secīgi
saistītus tematiskos blokus: dzīves vietas iz-

vēles motivāciju, piesaisti vietai un priekšrocības; saimniecisko darbību; ietekmi uz vidi
un dabas daudzveidību; attieksmi un lēmumus, rīcību dabā ĪADT kontekstā; ekosistēmu
pakalpojumus; dzīves kvalitāti un veselību,
mājsaimniecības profilu un vietas nākotnes
attīstības scenārijus. Šajā rakstā autori analizē daļu no kopīgā pētījuma rezultātiem, kas
plašāk izvērsti turpinājumā.
Indivīdi tiecas paaugstināt dzīves kvalitāti, kas iekļauj to līmeni, kādā izdevies apmierināt savas vajadzības un attīstīt savu personīgo izpratni par dzīvi, pašapziņu un māku
iekļauties sociālajā vidē2. Sociālā vide ietver
vietējās kopienas rīcībspēju un tās potenciālu līdz ar saimnieciskajām aktivitātēm un
vietējās kopienas spēju sociāli mijiedarboties,
nosaka vietas izaugsmes iespējas.
Iedzīvotājus ĪADT raksturo saimniekošana nelielās platībās (58% ~0,1–10ha), neliels skaits iedzīvotāju vienā mājsaimniecībā
(divatā dzīvo 44%) un salīdzinoši augsts vidējais vecums (46% vecuma grupā 46–65
gadi), vairāk sieviešu (55%), dominējoši ar
vidējo izglītību (53%) un salīdzinoši zemiem
ienākumiem (38% 101–250 un 29% —
251–400 euro neto) uz vienu mājsaimniecības locekli.

Iedzīvotāju saimnieciskās
darbības ieceres īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā

ĪADT iedzīvotājiem tika uzdoti 11 jautājumi zināšanu un attieksmes noskaidrošanai
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem,
tostarp arī par atļautām vai ierobežotām brīvā laika pavadīšanas iespējām ĪADT. Jautājumu saturs ietvēra situācijas, ar kurām ĪADT
iedzīvotāji saskaras bieži, piemēram, vai ir
pieļaujams art zemi, dedzināt kūlu pavasarī,
vākt ārstniecības augus, izveidot ugunskura
vietu uz sev piederošās zemes, būvēt māju,
rakt dīķi, nocirst par bīstamu kļuvušu aizsargājamu koku, veikt savas zemes sadalīšanu
vairākos gabalos pārdošanai vai nodošanai
mantojumā u.c. Katrā teritorijā tika uzdoti arī
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divi konkrētās ĪADT normatīvo aktu specifikas
saturu ietveroši jautājumi.
Intervijās tika iekļauts saturs par iedzīvotāju saimnieciskās darbības nākotnes vēlmju
izzināšanu un viedokli par kopējo teritorijas
attīstības virzību zemes lietojuma un ainavas
kontekstā, meklējot atbildes uz diviem jautājumiem:
1) ko jūs darītu savā mājsaimniecībā savādāk, ja būtu neierobežoti naudas resursi
vai nebūtu esošo dabas aizsardzības nodrošināšanas likumu ierobežojumu?
2) kādu ainavu mājsaimniecības pārstāvji
vēlētos redzēt pašreizējā dzīves vietā tās
ilgtspējīgas pastāvēšanas kontekstā pēc
vienas paaudzes, piedāvājot astoņu dažādu ainavu fotogrāfijas, kas sarindojamas,
viņuprāt, prioritārā secībā.
Minēto jautājumu kontekstā, kā arī analizējot pārējo intervijas saturu (privātās zemes
resursu izmantošana, galvenie ienākumu gūšanas veidi, ienākumu apjoms, izglītība un
profesionālā kvalifikācija u.c.), tika apspriesta nodarbinātības problemātika un sociāli
ekonomiski pamatotas ilgtspējīgas vietējo
resursu iesaistošas saimniekošanas iespēja,
kas izvirza šī raksta pētījuma jautājumu: kādi
ir ilgtspējīgi saimniekošanas risinājumi ĪADT,
kuri ilgtermiņā varētu nodrošināt vidēji augstu ienākumu līmeni? Pirmajā izpētes posmā
autori nepiedāvā savus risinājumus, bet ap-

lūko iedzīvotāju stratēģijas un esošo teritoriju
dabas aizsardzības un attīstības plānošanas
praksi. Respondentu atbildes par darbības iecerēm sakārtotas piecās grupās (sk. 1. tab.).
Saimnieciskās darbības pieaugumu izvēlas 40% iedzīvotāju. Tas no sociāla vides
potenciāla vērtējams kā samazināts rādītājs,
vērtējot kontekstā ar esošo dzīves līmeni un
iedzīvotāju saskatītajām dzīves vietas priekšrocībām īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Lai arī iedzīvotājiem bija neierobežota iespēja
izpausties savās iecerēs, tomēr septītā daļa
neko nemainītu vai arī nezina, ko īsti vēlētos
mainīt. Atbildēs uz šo jautājumu iezīmējas
saikne ar iedzīvotāju izglītības līmeni, piemēram, tikai 0,8% respondentu ar augstāko
vai nepabeigtu augstāko izglītību atzīmē, ka
neko nemainītu vai nezina, ko mainīt. Esošās saimniecības dažādošanas pasākumus
izvēlējās 21% respondentu ar vidējo izglītību, savukārt respondenti ar pamata izglītību
vairāk domāja par mājokļa un apkārtnes lab
iekārtošanu, kā arī par esošās saimniecības
dažādošanas pasākumiem.
Atbildes par likumdošanas noteiktajiem
darbības ieceru ierobežojumiem vienlaikus
atklāja iedzīvotāju zināšanas un attieksmi
pret normatīvajiem aktiem. Nedaudz vairāk
nekā puse atzina, ka nejūt nekādus likuma
ierobežojumus, tāpēc nākotnē saimniekotu
tāpat kā agrāk. Vairāk šādu atbilžu bija no
aizsargājamo ainavu apvidu iedzīvotājiem

1. tab. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju saimnieciskās darbības nākotnes
vēlmes savā mājsaimniecībā zemes lietojuma un apkārtējās ainavas kontekstā
Atbilžu grupas
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%

Neko nemainītu

14

Paplašinātu, dažādotu esošo saimniekošanu

40

Labiekārtotu mājokli un pagalmu

31

Uzlabotu infrastruktūru

9

Citas ieceres

6
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(vidēji divas trešdaļas iedzīvotāju), kamēr nacionālajos parkos likuma ierobežojumus izjūt
vairāk (tomēr 41% uzskata, ka likuma ierobežojumi netraucē). Tas gan nav vērtējams
viennozīmīgi, jo, lai arī vairākumā gadījumu
funkcionālie zonējumi un tajās esošās ierobežojošās darbības ir samērīgas un tiek ievērotas, atsevišķos gadījumos iedzīvotāji nepārzina noteikumus.

Apkārtnes ainavas izvēle
nākotnē

Katram no aptaujātajiem ĪADT iedzīvotājiem tika piedāvāts aplūkot astoņas ainavu
fotogrāfijas, kas jāsarindo prioritāri atbilstoši savai izvēlei: „kādu vēlētos redzēt savu
pašreizējo dzīves vietas apkārtni pēc vienas
paaudzes?”.
Analizējot atbilžu izvēļu kopsakarības, iezīmējas vairākas vietējo ĪADT sabiedrību raksturojošas tendences. Savā mājsaimniecībā
un apkārtējā ainavā iedzīvotāji visvairāk vēlas
redzēt tradicionālu ainavu — uz pašpietieka-

mību vērstu lauku viensētu ar iekoptu pagalmu un pāris mājlopiem ganībās. Lai arī tradicionāls un dabas daudzveidībai draudzīgs,
tomēr saimnieciski tas ir ekstensīvs un resursu
ietilpīgs saimniekošanas veids, kura īpatsvars
lauku apvidos kopumā turpina samazināties.
Lielākai daļai aptaujāto šāda ainava ir dzīves
laikā pieredzētā vide (ietverot nostalģiskus
motīvus un lauku dzīves idealizēšanu, tostarp
kādu to raksturojuši vecāki vai vecvecāki).
Šāda, pieraduma noteikta, ainavas izvēle var
būt bremzējoša cita veida attīstībai, ja krasākas izmaiņas tiek uztvertas negatīvi. To
pierāda zemais ar ražošanu saistīto, tostarp
nišas uzņēmējdarbības veidu novērtējums.
Analizējot kopsakarībās ar dzīves vietas izvēles motivāciju un tās priekšrocībām, nevar
apgalvot, ka lielākā daļa šādas izvēles izdara,
dabas aizsardzības motīvu vadīti. Liela ietekme ir līdzšinējām tradīcijām un ieradumiem,
kā arī mājsaimniecības turībai.
Mežs ir nākamā biežāk minētā ainavas
izvēle ĪADT apkārtnes ainavā. Liela daļa

Mežs

Liela ražotne

Briežu dārzs

Vēja parks

Rapšu lauks

Vasarnīcas, viesu
mājas

Tradicionālā
viensētas ainava

Pamesta viensēta

2. tab. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju apkārtējās ainavas nākotnes izvēļu
prioritātes (1. — visvēlamākā; 8. — visnevēlamākā, n=248).

1

7

5

7

3/4

3

1

8

3,1

5,0

4,2

5,1

4,4

4,0

2,0

7,0

AUGŠDAUGAVAS AAA

2

7

3

4

5

6

1

8

AUGŠZEMES AAA

2

7

5

4

3

6

1

8

VESTIENAS AAA

1

7

3

6

4

5

2

8

RĀZNAS NP

5

7

4

6

2

3

1

8

SLĪTERES NP

1

6

4

5

7

3

2

8

Teritorija / ainava

KOPĀ

biežākā izvēle
vidējais
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iedzīvotāju mežu uzskata par nozīmīgu ienākumu avotu, kas tieši ietekmē dzīves kvalitāti.
To apstiprina ĪADT iedzīvotāju paustā neapmierinātība par dažādiem mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem. Šodienas saimnieciskā vērtība intuitīvi tiek projicēta arī uz nākotni, iespējams, nesaistīti ar konkrētās vietas
bioloģisko daudzveidību. Piemēram, Slīteres
NP, kur ap 70% jau šobrīd aizņem meži, tās
iedzīvotāji kā svarīgāko to vēlas redzēt arī
nākotnē, taču tieši tur arī vairāk piesaucot
dabas aizsardzības motīvus. Astoņi procenti
Slīteres NP iedzīvotāju norāda, ka gribētu vēl
stingrākus ierobežojumus dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Slīteres
NP teritorijas kodolu veido 1923. g. dibināts
dabas rezervāts (tikai 2000. g. paplašināts
un pārdēvēts par NP). Līdz pat 20. gs. 90.
gadu sākumam tā ir bijusi slēgta militāra teritorija ar nelielu vietējo kopienu un ierobežotu iespēju to apmeklēt citiem. Iespējams,
ka šī gandrīz pusgadsimtu ilgā noslēgtība un
rezervāta statusa pieņemšana daļai iedzīvotāju radījusi pārliecību, ka savs nekustamais
īpašums un apkārtnes ainavas nav skarama
vērtība un līdz ar to arī dabas aizsardzība ir
ar tādu pašu nozīmi. Atsevišķi līdzīgi viedokļi
parādījās arī citās teritorijās, taču kopumā to
nav daudz.
Nākotnes iecerēs par mājsaimniecību
saimniecisko attīstību trešdaļā gadījumu pieminēta mājokļa un apkārtnes ainavas lab
iekārtošana, uzsverot interesi par vietējiem
resursiem (koku, ūdeni, māliem) un arī par
alternatīviem enerģijas izmantošanas veidiem. Tomēr, domājot par plašākas ainavas
veidošanu, vēja parku ierīkošana vai lielāku
ražotņu līdzāspastāvēšana tiek uztverta kā
nevēlama.
Iedzīvotāju vairākums, protams, neizvēlas nākotnes ainavā pamestu viensētu un
aizaugošas lauksaimniecības zemes. To vietā intensīva lauksaimniecība ar plašu rapšu
lauku ir ieredzētāka. Trešo prioritāro izvēli
ietver tūrisma darbība vai sezonāla vasarnīcu
apdzīvotība. Kā īpaši vēlamu to vairāk izvēlas
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tieši nacionālajos parkos. Briežu dārza ainava ierindota pa vidu starp krasāk nodalītām
izvēlēm (tradicionālo un zināmo kā vēlamāko, degradāciju vai lielas pārmaiņas nesošo
kā mazāk vēlamo). Tomēr daži iedzīvotāji šo
norādīja kā vispievilcīgāko nākotnes ainavu,
vienlaikus paužot gatavību nodarboties ar netradicionālu nišu uzņēmējdarbību, kas balstītos uz vietējiem resursiem un nebūtu pretrunā ar dabas aizsardzību.
Aptaujāto vidū valda samērā liela vienprātība par nākotnes redzējumu ĪADT ainavas izmaiņās. Tomēr dominē izvēle par labu
tradicionālajam dzīvesstilam, kas ilgtermiņā
tomēr nav saimnieciski ilgtspējīgs. To apliecina saimniecību norādītie zemie ienākumi
un mājsaimniecības un personisko vajadzību
īstenošanas problēmas. Līdzīgi, tradicionālās
saimniekošanas problemātiku pastarpināti
apliecina arī cita ar lauku nākotni (bet ne ar
ĪADT) saistīta jauniešu nākotnes dzīves un
darba vietas pētījuma rezultāti3 — dzīvot un
strādāt laukos izvēlējušies vien trīs procenti
jauniešu, bet dzīvot laukos un strādāt pilsētā — 14%. Vēl 2009. g. veiktais Eurobarometer pētījums4 liecina, ka 91% Latvijas
iedzīvotāju lauksaimniecību un lauku apvidu
uzskata par nozīmīgiem savai nākotnei, tostarp 54% tos atzina par “ļoti nozīmīgiem”.
Paralēli rodas jautājums: vai sabiedrība būtu
gatava maksāt vairāk par dabas aizsardzībai
veiktajiem pakalpojumiem līdzīgi kā ražojošai lauksaimniecībai? Daļēji tas atkarīgs no
sabiedrības kopējās labklājības un sociālās
atbildības, kas Latvijas sabiedrības vērtību
skalā vismaz pēdējos divdesmit gadus jo
projām lielākajai daļai ir daudz tuvāk izdzīvošanas vērtībām5. To apstiprina ĪADT dabas
aizsardzības plānu vai individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu publisko
apspriešanu analizētais diskurss, kur pamatā tiek risināta aizliegumu un ierobežojumu
problemātika, taču pietrūkst apspriešanas
par efektīvākām, iespējams, inovatīvām,
tomēr ekonomiski stabilām saimniekošanas
alternatīvām.
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ĪADT iedzīvotāju atbildēs kopumā trūkst
ideju par jaunām uzņēmējdarbības formām,
kas atšķirīgi (efektīvāk) izmantotu vietējos
resursus vai risinātu nodarbinātību ar attālinātā darba un lauku dzīves vides priekšrocību
kombināciju — kopumā meklētu risinājumus
sociālekonomiski ilgtspējīgai pastāvīgai dzīvošanai ĪADT. Respondentu apziņā vēlamā
rīcība savā īpašumā, kas, protams, variē no
dzīvokļa ciema centrā līdz zemei vairāku simtu hektāru platībā, pat hipotētiski pieņemta
visu ĪADT saimniekošanas ierobežojumu
atcelšanas gadījumā saistās ar līdzšinējām
saimniekošanas tradīcijām un pārmaiņām pagalma līmenī (ēkas būvniecība, dīķa rakšana,
dārza labiekārtošana, ceļa sakārtošana u.c.),
kuras savukārt pakārtojas pieejamiem resursiem. Krasi atšķirīga attieksme pret ĪADT vidi
un saimnieciskās attīstības iespējām ir starp
iedzīvotājiem, kas īpašumu iegādājušies apzinātai saimnieciskai darbībai vēl pirms ĪADT
izveides, un tiem iedzīvotājiem, kuri īpašumu
iegādājuši kā vasaras māju atpūtai.
Pētījuma līdzšinējie rezultāti ieskicē potenciālos šķēršļus viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai ĪADT, kas būtu nozīmīgs
ilgtspējības veicinātājs. To pastiprina nepieciešamo kompetenču, tostarp finanšu resursu piesaistes prasmju trūkums. Kognitīvās
atvērtības, proaktīvu attieksmju un personisko ambīciju trūkumam šķēršļus rada arī fragmentēta infrastruktūra: piekļuve objektiem,
enerģijas resursu nodrošinājums. Jāuzsver
gan, ka paralēli vērojamam saimnieciskās un
vidrūpes iniciatīvu trūkumam, katrā no ĪADT
sastopami arī vairāki iedzīvotāji, kas resursu
un nākotnes attīstības ieceru ziņā meklē efektīvākus un uz ekonomisko ilgtspēju vērstus risinājumus.

Viedās specializācijas stratēģijas
īstenošanas iespējas: īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju
konteksts

Tautsaimniecības attīstība ir cieši saistīta
ar uzņēmējdarbības, apdzīvotības un pakal-

pojumu, izglītības centriem, kam pakārtotas
arī lielākas infrastruktūras attīstības investīcijas.6 Tas apgrūtina tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanu attālinātākos reģionos
un mazāk apdzīvotās vietās. Pie tām pieder
arī visas pētītās teritorijas ziņā lielākās ĪADT.
Lai gan tajās ir vairāk iedzīvotāju nekā mazākajās ĪADT, tostarp ar stingrāku aizsardzības
režīmu, tomēr, salīdzinot ar vidējiem Latvijas
rādītājiem, visas ĪADT uzskatāmas par maz
apdzīvotām teritorijām.
Plānot ekonomiski pamatotu ilgtspējīgu
tautsaimniecības attīstību ĪADT teritorijās,
kuru izveides mērķis ir saglabāt un aizsargāt raksturīgo ainavu un dabas daudzveidību (aizsargājamo ainavu apvidiem), ir
iespējams, taču jāmeklē vēl efektīvāki vai
alternatīvi risinājumi. Daļa no ainaviskajām
un tostarp dabas daudzveidības vērtībām
pastāv ciešā mijiedarbībā ar cilvēku īstenoto
tradicionālo zemes apsaimniekošanas veidu. Vēl izteiktāk tas ir nacionālajos parkos,
kur dabas daudzveidības aizsardzības mērķi
papildina kultūras mantojuma saglabāšana.
Šādām teritorijām (atšķirībā no mikroliegumiem vai dabas rezervātu zonām) nav apzināti plānots pakāpeniski piemērot depopulācijas politiku. Daļēji nelīdzsvarota ilgtspējīgu
saimniekošanas iespēju līdzāspastāvēšana
dabas aizsardzībai ir saistīta ar līdzšinējo
plānošanas tradīciju, kas nostiprināta ar
normatīvajiem aktiem. ĪADT apsaimniekošanai primāri saistoši ir dabas aizsardzības
plāni (izstrādāti trešajai daļai) un uz to bāzes veidoti individuālie aizsardzības noteikumi (izstrādāti piektajai daļai). Dabas aizsardzības plānu izstrādē7 piesaistītie eksperti ir
dominējoši dažādu sugu vai vides eksperti,
ar atsevišķu plānu izstrādē piesaistītiem kultūras mantojuma aizsardzības vai tūrisma
attīstības ekspertiem. Meklēt ekonomiski
pamatotus ilgtspējīgus saimniekošanas vai
nodarbinātības modeļus ĪADT teritorijā dzīvojošiem nav šī dokumenta uzdevums.
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3. tab. Natura 2000 teritoriju izstrādātie dabas aizsardzības plāni un individuālie
izmantošanas noteikumi
Izstrādāti dabas aizsardzības plāni
ĪADT kategorijas

ĪADT
skaits

Spēkā esošs uz
2016.g.
(un % no
kopējā skaita)

Nacionālie parki

4

3

75

Dabas rezervāti

4

4

Aizsargājamo ainavu
apvidi

9

Dabas parki
Aizsargājamās jūras
teritorijas

Spēkā
neesošs uz
2016. g.

Izstrādes
procesā
2016. g.

4

100

100

4

100

8

89

1

11

37

27

73

22

60

7

2

29

2

29

Dabas liegumi

239

75

32

22

36

15

Mikroliegumi

24

0

0

0

0

0

Ģeoloģiski un
ģeomorfoloģiski dabas
pieminekļi

9

0

0

2

0

0

333

119

35,7

29

69

20.7

Kopā

1

Spēkā esoši
individuālie
aizsardzības un
izmantošanas
noteikumi vai
likumi* (un % no
kopējā skaita)

4

9

9

Avots: apkopots pēc DAP, 2016.
* Dabas rezervātiem.

Pašvaldībās mazapdzīvotas un bieži perifēras teritorijas, kādas ir ĪADT, turklāt ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kopumā
mazāk svarīgas novada tautsaimniecības
attīstībai. Tā, piemēram, Dundagas novada
ilgtermiņa stratēģijā8 iekļauta vispārīga tūrisma attīstība Slīteres NP, neuzsverot kādus
īpaši efektīvus risinājumus ar ekonomiskiem
aprēķiniem. Līdzīgi vairākām citām lielajām
ĪADT tapuši atsevišķi tūrisma attīstības plāni
kā stratēģiski vidēja termiņa plānošanas dokumenti. Taču tajos netiek plašāk skatīta mijiedarbe ar citām viedo specializāciju jomām
un teritorijas attīstības potenciālu. Vienīgais
izņēmums šajā jomā ir galvaspilsētai tuvāk
esošais Gaujas NP, kur izveidojies eksportspējīgs tūrisma jomas klasteris (ar lielu daļu
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uzņēmumu tiešā NP tuvumā, bet ne fiziski
ĪADT — izmantojot nacionālā parka kā tūrisma galamērķa zīmola spēku). Pētījuma
rezultāti norāda uz vājiem tautsaimniecības
resursiem uzņēmējdarbības vai nodarbinātības
problēmu risināšanai ĪADT. Daudzos gadījumos jau pastāvošie vietējās uzņēmējdarbības
veidi (tūrismā, lauksaimniecībā u.c.) ir pašuzturoši (naturālā saimniecība), saistīti ar noteiktu dzīvesstilu bez ilgtermiņa mērķa tiekties uz
lielāku saimniecisko izaugsmi vai vērsti vien
uz papildu ienākumu gūšanu. Šādi raksturojama uzņēmējdarbības vide nav piemērotākā,
kur rasties inovatīviem risinājumiem efektīvākas saimniekošanas pamatošanai. Tas palīdz
vairāk izprast esošās situācijas problemātiku,
taču vēl nepiedāvā precīzus risinājumus.

Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās: sociālās vides potenciāls

Risinājumu meklējumi ir turpmākajā pētījuma dienaskārtībā, izceļot ĪADT dabas
vērtību un ekonomiski nodrošinātu vietējo
iedzīvotāju līdzās pastāvēšanas nozīmi. Virzieni ir saistāmi ar resursu patēriņa ziņā mazākietilpīgu ražošanu un iespējami augstāku
pievienoto vērtību, attālināto darbu vai specializētu pakalpojumu attīstīšanu. Vienlaikus
pastāv iespējas, ka ĪADT pārstāv kvalitatīvu
dzīvesvidi ar augstvērtīgu ainavu un plašu
ekosistēmas pakalpojumu pieejamību, kuri
kļūst pievilcīgi dzīvošanai, bet neatbalsta
plašu saimniecisko darbību uz vietas, nodarbinātību tuvākās apkārtnes apdzīvotības
centros ar regulāru vai daļēju darba nedēļas
laika mobilitāti kā risinājumu ienākumu gūšanai mājsaimniecības uzturēšanai. Paralēli
stiprināma ilgtspējīga tūrisma un atpūtas
piedāvājuma veidošana, arī rehabilitācija un
veselības aprūpes pakalpojumi, kas pilnībā
izmanto vietas priekšrocības un paaugstina
pakalpojuma vērtību. Harmoniska saimnieciskā darbība palīdz pildīt dabas aizsardzības
misiju, rosinot vides izglītības, dabas un kultūras mantojuma vērtību popularizēšanu.
Atbilstoši ĪADT iedzīvotāju zināšanām,
pieredzei un vērtību sistēmai, ārējo faktoru
un ieraduma spēka ietekmē turpinās pastāvēt līdzšinējie saimniekošanas veidi. Dabas
aizsardzības pārvaldības un teritoriju attīstības plānošanas praksē ĪADT jāmeklē specializēti, īpaši piemēroti uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veidi, kas nodrošina
pamatu mājsaimniecības uzturēšanai. Pētījumu rezultāti parāda, ka ĪADT normatīvās,
infrastruktūras, demogrāfiskās, vēsturiskā
dzīvesveida u.c. specifiskās iezīmes iekļāvušās vietējās kopienas pārstāvju apziņā, ciešā
mijiedarbībā ar sociālekonomiskajiem ap
stākļiem nosakot viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespēju ierobežojumus.
Tāpēc ĪADT dzīvojošo kopienu ilgtspējīguma
nodrošināšana vairāk ir saistāma ar specializētām efektīvākām nišu saimniekošanas
stratēģijām, ekotehnoloģiskiem pakalpojumiem, attālināta darba un paaugstinātas

mobilitātes risinājumiem, pievilcīgas ekotūrisma un atpūtas vides izveidi, vasarnīcu dzīvesveida īstenošanu u.c.
Noslēgumā autori pateicas pārējiem pētījumā iesaistītajiem — kolēģiem Vinetai Kulmanei un Ivaram Vanadziņam par nozīmīgo
ieguldījumu kopējā projektā, paldies arī interviju veikšanā iesaistītajiem studentiem.
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Summary
Key words: specially protected nature territory, Natura 2000, social awareness,
smart specialization strategy
Sensitivity of biodiversity and economic development conflicts in specially protected nature
territories (SPNT) — Natura 2000 areas represents itself a challenge for sustainable management quests. Appropriate management strategy has been proposed by smart specializations
approach nowadays widely accepted by scientists, regional developers, and decision-makers.
However, its implementation depends on a great extent upon social preconditions. In order to
assess it in Latvian SPNT, a sociological research has been performed by an inter-institutional
team interviewing representatives from 248 households.
Research results demonstrate that specific peculiarities of SPNT life being related to normative regulation, infrastructure, demography, historic lifestyle, etc. are tighty linked with the
social awareness of local community members, thus together with socio-economic circumstances resulting in limited capacities for implementation of smart specializations strategies
there. Therefore, strategic solutions for sustainability of local communities should be linked
to more effective niche business strategies, low-input services (including ecotechnological designs), remote jobs and active mobility solutions, development of attractive ecotourism and
leisure infrastructure, summer-cottage lifestyle, etc.
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Tautsaimniecības tiesiskais
ietvars un tā attīstības
izaicinājumi
Ārija Meikališa
arija.meikalisa@lu.lv
Atslēgas vārdi: tiesiskums, kriminālprocess, administratīvais pārkāpums, atbildības
subjekts, konstitucionālā aizsardzība, apdrošināšana, intelektuālā īpašuma tiesības,
konkurences tiesības
Tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība
nav iedomājama bez kvalitatīva tās tiesiskā
regulējuma, kas atbilst tiesību normu saprotamības, stabilitātes, prognozējamības un
citām prasībām. Mūsdienu mainīgās dzīves
apstākļos mainās arī tās tiesiskais regulējums. Lai veiktu tā izpēti, identificētu noteiktus tautsaimniecību regulējošo tiesību normu
un to piemērošanas problēmaspektus, kā arī
ieteiktu to risinājumus, tiek īstenots valsts
pētījumu programmas EKOSOC-LV projekts
5.2.10. “Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde”.
Šī projekta īstenošanas mērķis ir:
1) sniegt jaunas un ilgtermiņā izmantojamas
zināšanas par tautsaimniecības tiesiskās
vides stabilitāti kā investīciju piesaisti un
inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā ietekmējošu apstākli;
2) izstrādāt modernus, ilgtspējīgus un cilvēktiesībām atbilstošus ieteikumus tautsaimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes
paaugstināšanai.
Projekta ietvaros aptuveni divu kalendāro
gadu garumā veikti pētījumi par tiesiskajiem aspektiem, kas svarīgi tautsaimniecības
sekmīgai attīstībai. Īpaša uzmanība veltīta
tautsaimniecības interešu konstitucionālās
aizsardzības, kriminālprocesuālās un admi112

nistratīvi tiesiskās aizsardzības, kā arī apdrošināšanas tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību un konkurences tiesību jomai. Šajā tekstā
raksturoti pētnieku veiktie teorētiskie darbi,
kuros, cita starpā, padziļināti analizēti arī
normatīvie akti un to piemērošana, apzināti
to trūkumi un izstrādāti novēršanas ieteikumi.
Pētījuma īstenošanā piedalījušies Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes pētnieki:
Dr.iur. Ārija Meikališa, Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur. Anita Rodiņa, Dr.iur.
Edvīns Danovskis, Dr.iur. Vadims Mantrovs,
M.iur. Gunārs Kūtris, M.iur. Jekaterina Makurina un Jānis Maizītis.
Pētījuma saturisko virzienu tuvāks raksturojums atklāj, ka konstitucionālo tiesību jomā
pastiprināta uzmanība veltīta tautsaimniecības interešu konstitucionāli tiesiskai aizsardzībai, plašāk pievēršoties Satversmes tiesas
procesa aktuāliem jautājumiem. Meklētas
atbilde uz jautājumu, vai Satversmes tiesu
var uzskatīt par reālu un efektīvu tiesību aizsardzības instrumentu. Šis tiesiski nozīmīgais
jautājums pētīts, analizēts un raksturots konferenču runās un tēzēs, kā arī vairākos rakstos, kas publicēti Latvijā un arī ārvalstīs. Novatoriska un īpaši nozīmīga ir jaunā ideja par
aktīvā pamattiesību aizsargātāja konceptu,
kā arī atziņām par to, kāda loma un nozīme
tautsaimniecības interešu tiesiskajā aizsardzībā un tās stiprināšanā var būt Satversmes

TAUTSAIMNIECĪBAS TIESISKAIS IETVARS UN TĀ ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI

tiesai. Pētījumu gaitā secināts, ka Satversmes
tiesa nav nodalāma no valsts kopīgo mērķu
sasniegšanas, ko var nodrošināt visu valsts
varu realizējošo institūciju konstruktīva sadarbība plašākā izpratnē. Nacionālā attīstības
plāna izpratnē Satversmes tiesas vistiešākā
ietekme izcilas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā ir saistāma ar sakārtotas tiesiskās
bāzes veidošanu. Satversmes tiesa, īstenojot
savas tiesības, nevis grauj uzņēmējdarbības
vidi, bet tieši aizsargā uzņēmējdarbības veicējus, ko nodrošina tiešā iespēja ikvienam
uzņēmējam iesniegt pieteikumu Satversmes
tiesā, sprieduma juridiskā daba un Latvijas
konstitucionālās kontroles sistēmas efektivitāte. Lai arī praksē ir radušies jautājumi par
Satversmes tiesas sprieduma izpildi, lēmuma
ex tunc izmantošana ne tik vien nodrošina
iespēju novērst personai radīto pamattiesību aizskārumu, bet arī apstiprina expressis
verbis neformulētu, bet pastāvošu aktīvā
pamattiesību aizsargātāja konceptu. Pētot
tiesību zinātnes nozīmi Satversmes tiesas
procesā, secināts, ka kvalificētu zinātnieku
darbība kā būtiska vērtējama tiesību normu
konstitucionalitātes nodrošināšanā. Pirmkārt,
politiski neieinteresēta zinātnieka uzdevums
ir palīdzēt likumdevējam izšķirt visus par un
pret, pieņemot izšķirīgu lēmumu Satversmes
tiesas kompetences jautājuma risināšanā.
Otrkārt, zinātnieki kā viedokļu sniedzēji tiek
iesaistīti Satversmes tiesas procesos. Ņemot
vērā Satversmes tiesas procesā piemēroto
objektīvās izmeklēšanas principu, personu
aicināšana izteikt viedokli nozīmē, ka šīs
personas bauda autoritāti Satversmes tiesas
acīs. Strīdi, kas nonāk Satversmes tiesā, var
skart pilnīgi visas juridiskās zinātnes apakšnozares, un tas nozīmē, ka ikviens zinātnieks
var tikt iesaistīts Satversmes tiesas procesā1.
Tautsaimniecības tiesiskā regulējuma noteiktības paaugstināšanā būtiski ir pētījumi
administratīvo tiesību jomā. To ietvarā skatīta
atbilstīga atlīdzinājuma un administratīvās
atbildības subjektu noteikšanas problemātika. Pētot atbilstīga atlīdzinājuma proble-

mātiku, secināts, ka atbilstīga atlīdzinājuma
līdzekļus administratīvajā procesā iespējams
iedalīt divās grupās: procesuālajos atlīdzinājuma līdzekļos un materiālajos atlīdzinājuma
līdzekļos. Parasti par atbilstīgu atlīdzinājumu
ir uzskatāma procesuālā atlīdzinājuma līdzekļa piemērošana (piemēram, administratīvā akta atcelšana, atzīšana par prettiesisku
u. c.). Tikai izņēmuma gadījumā piemērojami
arī materiālie atlīdzinājuma līdzekļi (valsts atbildība) — iestādes atvainošanās vai atlīdzinājums naudā. Atzīts, ka morālā kaitējuma
institūta primārā jēga nav atlīdzināt emocionālus pārdzīvojumus vai “morālas ciešanas”,
bet gan nodrošināt tiesības saņemt atvainošanos vai atlīdzinājumu naudā gadījumos,
kad citu atlīdzinājuma veidu piemērošana
nav efektīva jeb atbilstoša. Pētījuma rezultātā izvirzīts priekšlikums valsts atbildības
regulējumā atteikties no personiskā un morālā kaitējuma kā obligāta priekšnoteikuma,
lai privātpersona saņemtu atvainošanos vai
atlīdzinājumu naudā par prettiesisko rīcību.
Tā vietā var noteikt, ka valsts atbildības līdzekļi — atvainošanās un atlīdzinājums naudā — piemērojami tad, ja citu Administratīvā
procesā noteikto tiesību īstenošana konkrētajā situācijā, ievērojot tiesību aizskāruma
būtiskumu, nav uzskatāma par efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Ja prettiesiskā
rīcība privātpersonai radījusi arī objektīvi
konstatējamas neērtības (gan reālas sekas,
piemēram, kaitējumu dzīvībai, veselībai,
brīvībai, gan varbūtējus emocionālus pārdzīvojumus), tad tās ir ņemamas vērā, nosakot
atlīdzinājuma veidu un apmēru.
Savukārt, pētot administratīvās atbildības
subjekta problemātiku, secināts ka publiska
persona nav administratīvās atbildības subjekts. Par publiskas personas izdarītu administratīvu pārkāpumu atbildību piemēro šīs
personas amatpersonai. Savukārt administratīvo atbildību publiskas personas amatpersonai var piemērot arī tad, ja panta sankcijā
amatpersona nav norādīta kā speciālais subjekts. Šādā gadījumā amatpersonai piemēro
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sodu, kāds sankcijā noteikts fiziskai personai.
Tāpat atzīts — kaut arī Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav noteikti priekšnoteikumi,
lai fiziskas personas darbību vai bezdarbību
attiecinātu uz juridisku personu, tiesu praksē tiek ievērota tiesību doktrīnā formulētā
atziņa, ka juridiskai personai administratīvā
atbildība tiek piemērota tad, ja pārkāpums
izdarīts juridiskas personas interesēs. Šobrīd tiesu praksē nav konstatējamas būtiskas
problēmas, piemērojot administratīvo atbildību juridiskai personai. Attiecībā uz valdes
locekli kā administratīvās atbildības speciālo
subjektu atzīts, ka pastāvošās tiesību normas
viņam atbildību paredz tad, ja valdes loceklis ir tāda pienākuma subjekts, par kura neizpildi paredzēta administratīvā atbildība vai
gadījumā, ja likumdevējs prezumē, ka par juridiskās personas interesēs izdarīto pārkāpumu atbildība jāuzņemas tieši valdes loceklim.
Taču šobrīd nav skaidri kritēriji, kurus likumdevējs izvēlējies, lai par juridiskas personas
izdarītu pārkāpumu atbildību piemērotu valdes loceklim.2 Tādējādi gan šis, gan citi ar
administratīvo atbildību saistītie jautājumi vēl
prasa pilnveidi, kurā būtiska loma prognozējama arī tiesību zinātniekiem.
Administratīvo tiesību jomā īpaši nozīmīgs
pētījumu rezultāts ir arī Edvīna Danovska
monogrāfija “Publisko un privāto tiesību dalījuma saturs un piemērošanas problēmas Latvijā”3. Šajā monogrāfijā pirmo reizi formulētas valsts pārvaldes iestāžu lēmumu grupas,
kuras ietekmē privāttiesiskās attiecības, arī
attiecības starp komersantiem. Monogrāfijā padziļināta uzmanība pievērsta arī valsts
pārvaldes iestāžu pieņemto lēmumu ietekmei
uz civillietu izskatīšanu tiesā, tostarp pētīta
administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto
lēmumu ietekme civiltiesiskās attiecībās un
civiltiesisku faktu nozīme, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas.
Tautsaimniecības interešu aizsardzības
kriminālprocesuāli tiesiskās jomas apskatā
galvenā uzmanība ir pievērsta kriminālprocesuālo tiesību jomu regulējošā galvenā tiesību
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akta — Kriminālprocesa likuma (KPL) un tā
piemērošanas analīzei. 2015. gadā apritēja
desmit gadi kopš KPL stāšanās spēkā — tas
radīja pamatu tā apskatam pievērsties īpaši aktīvi. Šī likuma pieņemšanas gaitā tika
ieviestas būtiskas izmaiņas kriminālprocesuālajā kārtībā, radot jaunus institūtus, atsakoties no iepriekš zināmajiem un nozīmīgi
grozot līdzšinējo tiesisko regulējumu. Diemžēl
līdz ar Kriminālprocesa pieņemšanu kriminālprocesuālo tiesību būtiska reformēšana
nenoslēdzās — tā turpinājās ar lielu intensitāti gan skaitliskā, gan saturiskā aspektā.
Pēdējo nedaudz vairāk kā desmit gadu laikā
KPL grozīts gandrīz 30 reižu. Grozījumi gan
kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi bijuši pamatīgi.
Kopumā KPL A un B daļā grozīti gandrīz 60%
pantu: A daļā — vairāk kā 50%, B daļā —
vairāk kā 60%, savukārt C daļa, kas veltīta
starptautiskajai sadarbībai, ieguvusi pavisam
citu veidolu. Tas neliecina par tiesiski stabila
regulējuma esamību, kas savukārt nevar tikt
vērtēts pozitīvi arī no tautsaimniecības attīstības viedokļa. Kriminālprocess, kā tiesiski regulēta procedūra, kuras laikā risina attiecības,
kas radušās sakarā ar noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu, tieši attiecas uz tautsaimniecības
interesēm, jo, pirmkārt, katrs noziegums skar
tautsaimniecības intereses, mazina uzticēšanos valstij un tās spējai pasargāt savus iedzīvotājus, ieguldītājus u. tml., katrs tiesvedības
process rada izdevumus, iesaistīto personu
tiesību un pienākumu ierobežojumus, kas
atkal var skart tautsaimniecības intereses. Visiem šiem problēmaspektiem tikusi pievērsta
padziļināta uzmanība projekta izpildes gaitā,
tie pētīti un analizēti, mēģinot apzināt, kas
ir tiesiski un kas nav tādi, kas ir sabiedrības
un tautsaimniecības attīstības interesēs. Kriminālprocesuālās jomas pētījumu rezultātā
sagatavotas divas monogrāfijas, tie atspoguļoti daudzos rakstos un konferenču runās.4
Mūsdienu kriminālprocesa raksturīga iezīme
ir mantisko jautājumu risinājuma aktualitāte,
kura nozīme arvien palielinās. Neraugoties
uz minēto, šis ir viens no tiem jautājumiem,
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kurā visvairāk neskaidrību. Tieši šī iemesla
dēļ projekta izpildes gaitā mantisko jautājumu risinājumam pievērsta īpaša uzmanība.
Neskaidrības apzinātas, un to risinājumi ieteikti tādos jautājumos kā cietušā interešu
valsts aizsardzība kriminālprocesā, mantas
konfiskācija kriminālprocesa ietvaros, īpaši
pētot noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, mantas arests kā pagaidu nodrošinājuma
līdzeklis, tiesu prakse par kriminālprocesa
pabeigšanu saprātīgos termiņos, tāda moderna iezīme kā kriminālprocess pret juridisko
personu u.tml. Pētījumu rezultātā sniegtie
ieteikumi pamatā saistāmi ar ierosinājumu
likumdevējam nebūt tik paviršam un neapdomīgam tiesisko risinājumu meklējumos, jo ikviens neapdomīgs solis nozīmē cilvēktiesību,
tai skaitā mantisko interešu, ierobežošanu.
Ieteikts šos jautājumus kriminālprocesā reglamentēt tā, lai vienlaicīgi tiktu nodrošināta
efektīva cietušo un valsts interešu aizsardzība
un to personu kriminālprocesuālās garantijas, kuru intereses tiek ierobežotas kriminālprocesa gaitā. Jātceras, ka kriminālprocess
nav (tikai) represijas mehānisms, bet gan bez
neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē tas
kalpo krimināltiesisko attiecību taisnīgam risinājumam.
Nozīmīgs darbs veikts, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi arī privāto tiesību
jomā, aptverot vairākus būtiskus jautājumus
tiesību zinātnē un tautsaimniecībā. Svarīgi
secinājumi un priekšlikumi radušies, pētot
konkurences tiesību u.c. aktuālos jautājumus.5 Liela uzmanība pievērsta inovāciju
aizsardzības izpētei gan intelektuālā īpašuma tiesībās vispār, gan atsevišķos intelektuālā īpašuma objektos, piemēram, autortiesībās, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un
preču zīmēs.6 Tāpat uzmanība pievērsta
pētījumiem par riska regulējumu Latvijas un
Eiropas Savienības tiesībās apdrošināšanas
tiesību ietvaros. Šajā jautājumā mēģinot sakārtot attiecīgās sfēras tiesisko regulējumu,
Latvijas likumdevējs no jauna atkārtojis kļūdu, kas jau bija spēkā esošo tiesību normu

pamatā un kuru Eiropas Savienības tiesa
atzina par neatbilstošu ES transportlīdzekļu
vadītāju atbildības apdrošināšanas regulējumam. Lai šo kļūdu novērstu, nepieciešams
pārskatīt vairākas spēkā esošās tiesību normas.7 Padziļināta analīze tikusi vērsta uz ES
tiesībām kopumā, tāpat arī atsevišķu līgumtiesisku jautājumu, kā, piemēram, noilguma
izpēti, kas ietekmē tautsaimniecību kopumā,
jo ļauj saprast laika posmu, kurā sabiedrības
indivīdiem jāpiesaka prasījumi, kas izriet no
apdrošināšanas līguma. Secināts, ka pašreiz
pastāv neskaidrības par noilguma aprēķināšanu. Lai nepilnības novērstu, nepieciešams
veikt grozījumus atbilstošajās tiesību normās.
Secināts, ka, detalizēta piedāvājuma izstrādāšanai pētījumus nepieciešams turpināt.8
Ievērojot iepriekš norādīto, var atzīt, ka
projekta īstenošanas gaitā veiktie pētījumi
vainagojušies ar nozīmīgiem rezultātiem. Ir
pamats uzskatīt, ka izdarītie secinājumi un
izteiktie priekšlikumi varētu būtiski ietekmēt gan tiesību zinātnes attiecīgo apakšvirzienu attīstību, gan tiesību normu praktisko
piemērošanu. Veikto pētījumu novatorisms
saskatāms apstāklī, ka vairumā gadījumu
tie ir attiecīgā jautājuma pirmie zinātniskie
izvērtējumi Latvijā. Savukārt praktiskais noderīgums redzams pētījumu rezultātā tapušajos konkrētajos priekšlikumos, kas var būt
nozīmīgi gan tiesību normu jaunradē, gan to
piemērošanā. Ņemot vērā apstākli, ka pētījumi ne tikai ir veikti un to rezultāti demonstrēti
starptautiskās un vietējās konferencēs, lielākā
to daļa jau publicēti un pilnā apjomā pieejami
ikvienam interesentam. Šis apstāklis palielina
projekta rezultātu izplatību citu zinātnieku,
kā arī jurisprudences praktiķu vidū, kas gan
rada pamatu turpmākai zinātniskai diskusijai,
gan palielina atziņu praktisko pielietojamību.
Izvirzīto jautājumu aktualitāte līdz ar esošajām publikācijām nav izsmelta: visi jautājumi
ir kompleksi un tiem noteikti nepieciešams
pievērst uzmanību arī projekta īstenošanas
tālākos posmos. Šī nepieciešamība nosacīta
arī ar iepriekšējo pētījumu rezultātā izdarīto
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secinājumu, ka mūsdienu tiesību sistēma
raksturojama kā nestabila, strauji un būtiski
mainīga. Šādai situācijai ir gan savi objektīvi,
gan subjektīvi iemesli. Domājams, ka nākotnē
nav prognozējama īpaša stabilitāte un tiesību
normas arī turpmāk piedzīvos daudzas un būtiskas izmaiņas. Lai novērstu šos biežos un
pienācīgi nepārdomātos tiesību normu grozījumus, būtu nepieciešama kvalitatīva tiesību
normu un to piemērošanas analīze no zinātnes skatu punkta, kā arī zinātniski pamatota
pieeja no tiesību normu radītāju puses. Pētījumi tiks turpināti arī nākamajos projekta posmos. Īsumā raksturojot turpmākās ieceres,
var norādīt, ka tautsaimniecības interešu konstitucionālās aizsardzības jomā uzmanība tiks
koncentrēta uz Satversmes tiesas judikatūras
pētniecību, turpinot analizēt juridiskās personas tiesību aizsardzības iespējas. Vienlaikus
paredzēts uzmanību veltīt arī tādiem nozīmīgiem konstitucionālās tiesvedības jautājumiem kā pagaidu noregulējums, nenoregulēts procesuāls jautājums Satversmes tiesas
procesā. Tiks izdarīti kopīgi secinājumi par
konstitucionālās kontroles nozīmi un ietekmi,
ņemot vērā, ka 2016. g. aprit 20 gadu kopš
Latvijā pastāv Satversmes tiesa. Savukārt
administratīvi tiesiskajā jomā plāni saistās
ar administratīvo pārkāpumu tiesību mācību
grāmatas izstrādi, kā arī īpaša studiju kursa
“Administratīvā pārkāpuma tiesības” ieviešanu LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu
bakalaura studiju programmā. Kriminālprocesuālajā jomā pastiprināti joprojām pievērsīsim
mantisko jautājumu tiesiskai reglamentācijai,
turpinot analizēt aresta uzlikšanu mantai
un kompensācijas, kā arī noziedzīgi iegūtās
mantas tiesiskā regulējuma un tā piemērošanas prakses aktuālo problemātiku, savukārt
riska (apdrošināšanas tiesības) un inovāciju
regulējumā uzmanība tiks pievērsta gan ES
un nacionālā regulējuma nepilnībām, gan ES
un nacionālā regulējuma mijiedarbības jautājumiem.
Darāmā vēl gana daudz. Tāpat jāatzīst, ka
projekta gaitā veiktie pētījumi nav varējuši un
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diez vai varēs atrisināt visas tiesiskās problēmas. Tomēr ir pamats uzskatīt, ka vismaz
dažos tiesību virzienos šie rezultāti spēs sekmēt jaunrades un tiesībpiemērošanas kvalitāti, cita starpā, veicināt arī tautsaimniecības
veiksmīgu attīstību.
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The Legal Framework of National Economy and Challenges of Its
Development
Ārija Meikališa
arija.meikalisa@lu.lv

Summary
Key words: rule of law, criminal process, administrative violation, subject of responsibility,
constitutional protection, insurance, intellectual property right, competition right
The article examines the aims, objectives, and achievements of the first three stages and
future plans of Project 5.2.10 “Elaboration of a Sustainable Model for Increasing the Effectiveness of the Legal Framework for Economic Transformation” of the State Research Programme.
The following has been defined as the aim for the project: first of all, provide new knowledge, to be applied in the long term, on the stability of economic legal environment as a factor
with impact upon attraction of investments and implementation of innovations; and, second,
to elaborate advanced, sustainable. and human rights compliant to recommendations, to increase the effectiveness of the legal framework for economy. The article presents the achievements of the project in conducting research on legal aspects, which are important for successful economic development, focusing, in particular, upon the fields of constitutional protection,
legal protection in criminal and administrative law, insurance law, intellectual property law,
and competition law. Information on researchers’ activities in conducting theoretical studies,
in-depth analysis of legal acts and application thereof, inter alia, identifying deficiencies and
elaborating recommendations for elimination thereof is provided.
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Par Mālpili cauri gadsimtiem

Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads
Letonikas bibliotēka
Mālpils novada dome, Mālpils, 2016. 432 lpp.
Augustā, ko varam dēvēt par ražas mēnesi, solīds papildinājums nācis klāt arī sērijā
“Letonikas bibliotēka”. Tas ir rakstu krājums
“Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”,
kura atvēršana notika kā LU Akadēmiskajā
bibliotēkā, tā Mālpils novada bibliotēkā. Šajā
apkaimē, arī Suntažos, Sidgundā un citviet
dzīvojuši, darbojušies un savus nospiedumus
atstājuši grāmatā aplūkotie mācītāji, baroni,
ārsti, fotogrāfi, mākslinieki un citi bijušie
mālpilieši.
Pēc analoga krājuma “Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads” iznākšanas 2013.
gadā šis ir otrais gadījums, kad autoru kopa
fokusēta tikai uz vienu novadu. Var sacīt,
ka pēdējos gados teju katram pagastam un
novadam tapināta sava hronika, savu novadnieku ciltsgrāmata. Turklāt, kā Mālpilī bilda
akadēmiķe Raita Karnīte, šīs vietas izpēte
veikta augstā zinātniskā līmenī, kas nosaka
tāda izdevuma svaru un nozīmi visas Latvijas
kultūrvēsturē.
Pirmais lielākais impulss jaunā krājuma veidošanā bijusi 2013. g. 29. augustā

Mālpilī sarīkotā konference “Mālpils novada
kultūrvēstures jautājumi” (LZA Vēstis, 2014,
1./2. num.). To atkārtoti atzina arī grāmatas
sastādītāja Ieva Pauloviča, kas pati ir mālpiliete un viena no akadēmiķa Saulveža Cimermaņa centīgākajām skolniecēm. Vārds „skolniece” šajā gadījumā ir bez kādas uzspēlētas
pieglaimības: lai kopā saliktu 22 autoru pētījumus, tekstus, rokrakstus, fotogrāfijas (un
to parakstus ar zinātnisku precizitāti!), Ieva
noteikti izmantojusi sirmā akadēmiķa pētniecības metodi, prasīgumu un padomus.
Kā pieminētā konference pirms trim gadiem, tā arī krājums “Kultūrvēstures avoti un
Mālpils novads” varēja īstenoties, Mālpils novada pašvaldībai saņemot Zinātņu akadēmijas intelektuālu un morālu atbalstu. Grāmata
izdota ciešā sadarbībā ar apgādu “Zinātne”,
savu finansiālu artavu pievienojis arī Valsts
Kultūrkapitāla fonds. Starp citu, ne visi autori aizvadītajos trīs gados paši bijuši Latvijā.
Piemēram, ASV dzīvojošais bibliogrāfs Jānis Krēsliņš savu apceri par trimdas literātu
Ojāru Jēgenu atsūtījis no Ņujorkas. Svinīgā
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pēcpusdiena Mālpilī ar novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža cildinājumiem
labajam darbam iekrita slavenā novadnieka
95. dzimšanas dienā, un klātesošie savu
sveicienu Krēsliņam pauda ar aplausiem.
Autori ir vēsturnieki, arheologi un citi pētnieki, kas tā vai citādi saistīti ar Mālpils novada kultūrvēstures tematiku. Krājumā lasāms
etnogrāfa Uģa Niedres apjomīgs raksts par
pagastu magazīnām jeb labības klētīm Vidzemē, kurš tapis pēc sastādītājas un tekstu rediģētājas I. Paulovičas mudinājumiem. Savukārt Mālpils pamatskolu beigušais arheologs
Ritvars Ritums aplūkojis arheoloģijas pieminekļus, kas aptver vairāk nekā 30 vietas novada teritorijā ar atkāpi līdz 10. gadsimtam.
Mālpils tiek dēvēta arī par Gaujas un Daugavas lībiešu apdzīvoto zemju perifēriju. Latvijas otras pamattautas — lībiešu — valodas
pēdas Suntažos un Sidgundā pētījusi valodniece Dzintra Paegle. S. Cimermanis aicina
šajā virzienā iet vēl tālāk, bet 20. gs. rekonstrukcijas nolūkā izmantot tādu pirmavotu kā
saimniecību statistiskā uzskaite (1935).
Agrākie gadsimti Mālpils kultūrvēsturē
šajā krājumā tverti dažādos rakursos, lielākoties darbīgu un savdabīgu personību izvērtējumos. Latvijas Universitātes (LU) profesore
Māra Grudule pievērsusies mācītāja Salomona Guberta darbībai un domu pasaulei, kura
racionālas saimniekošanas rokasgrāmata
(vācu valodā) pirmizdevumu 1645. g. piedzīvoja Rīgā. Cits šīs Universitātes profesors —
Pēteris Vanags, analizējot latviešu rakstu valodu tajā pašā 17. gs., par pētniecības avotu
izvēlējies Mālpils baznīcas grāmatas.
Pašiem mālpiliešiem īpaši saistošs būs
I. Paulovičas raksts par Vidzemes landrātu
Gustavu Vilhelmu Taubi (1715–1775), kas
iegādājies Mālpils muižu un izveidojis mūsdienu Mālpils centra kodolu. Ieva veikusi padziļinātu izpēti par visu Taubu fon der Isenu
dzimtu un secina, ka vīrs, kuram veltīts obelisks vietējā muižas parkā, nav bijis tas lielākais negantnieks. Muižniecības radu rakstiem pievēršas arī arhitektūras vēsturnieks
122

Jānis Zilgavis, vēstot par fon Grotu dzimtu
un tai piederošām muižām Vidzemē. Reizē ar
Mālpils vācbaltiešu luterāņu mācītāja Johana
Gotfrīda Ageluta (1791–1848) portretējumu
literatūrvēsturnieks Pauls Daija sniedz savu
ieskatu latviešu laicīgās literatūras vēsturē.
Vēsture dzīvo ne tikai piemiņas akmeņos
un obeliskos. Dārzu un parku vēsturniece Ilze
Māra Janelis aplūkojusi Mālpils novada vēsturiskos dārzus un parkus, kas vēl saglabājušies pēc kariem, politiskajām kolīzijām un
jaunlaiku privatizācijas. Vēl tuvāk mūsdienām ir LU Latvijas vēstures institūta pētnieces Līgas Lapas pētījums par 1905. g. revolūcijas notikumiem Mālpils apkaimē.
Kultūrvēstures avotu klāstā ir arī novada
folkloras bagātības (Latviešu folkloras krātuves pētniece Māra Vīksna), fotogrāfija reizē
dokuments un mākslas darbs (fotovēsturnieks Pēteris Korsaks), mālpiliešu atmiņas
par 1944. g. Mores kauju (muzejniece Anta
Brača), Siguldas novadpētniecības muzeja
vākumi ekspedīcijās Mālpils ciemā 1981. un
1982. g. (vēsturniece Līga Kreišmane).
Ievērojama vieta rakstu krājumā ierādīta
slavenām dzimtām, kas Mālpils pusē atstājušas pēdas vairākās paaudzēs. Par redzamāko
no tām, sākot ar Ģerķēnu saimnieku Andreju
Liepiņu (Džemmas Skulmes vectēvu), raksta žurnāliste, vairāku grāmatu autore Līga
Blaua.
Ārstu Lūkinu dinastijas koptēlu kopā ar
Ilvu Puķi veidojis arī tās tradīciju turpinātājs
trešajā paaudzē neiroķirurgs Indars Lūkins,
kura vecāmāte bija Antonija Lūkina (vairāk
pazīstama kā rakstniece Ivande Kaija). Slaveno novadnieku profesoru ķīmiķi Augustu
Ķešānu apcerējuši divi autori — akadēmiķis
Tālis Millers un zinātnes vēsturnieks Ilgars
Grosvalds. Mālpilij tuvos kaimiņos, Amatas novadā, dzimušais vidzemnieks Jānis
Lielmežs tagad ir Britu Kolumbijas universitātes (Kanāda) emeritētais ķīmijas profesors.
Arī par viņu raksta I. Grosvalds.
Mālpils daudziem asociējas ar meliorāciju,
kaut novada centrā nav vairs ne tehnikuma,
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ne muzeja, kā arī ar mākslas dienām, kas padomju gados te sita augstu vilni. Par šo mantojumu raksta hidrotehniķis Jānis Poprockis, par
dziļajām kultūras saknēm vietējā mākslas telpā — Mālpils kultūras centra izstāžu kuratore
Māra Ārente.
Īpaša pievienotā vērtība ir gaumīgi noformētā izdevuma beigu daļā anotēto personu
rādītājs. Katrs dokumentāla žanra autors pateiks, cik tas ir darbietilpīgs process un noderīgs kā atslēga nākamiem pētījumiem.
Ar uzrunu “Laipni lūgti Mālpilī!” savas
pārdomas par tās saimniecisko bāzi un pašvaldības iecerēm noslēdz Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs.

Kā atgādina krājuma zinātniskais redaktors akadēmiķis S. Cimermanis, “Mālpils
grāmata” pamatu pamatos balstīta uz nepublicētiem vai mazāk zināmiem avotiem.
Tās nav interpretācijas vai tematiski faktu
pārstāstījumi, kuri rodami virspusē un vieglāk
arī tiražējami. Sērijā „Letonikas bibliotēka”
šai grāmatai jau devītais kārtas numurs (pēc
nosaukuma — septītais). Vai piepildīsies LZA
prezidenta Ojāra Spārīša teiktais — “redzu
sava veida humanitārās zinātnes renesansi
Latvijā” —, to turpmāk rādīs kultūrvēstures
pētījumiem nepieciešamā vilkmes spēja vairākos līmeņos.
Voldemārs HERMANIS
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Zinātnes dzīves hronika
Jūnijs
1. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa aicināja uz pēcpusdienu kopā ar režisori
Dzintru Geku un komponistu Pēteri Vasku.
7. jūnijā LZA ārzemju loceklei Rasmai
Šildei-Kārkliņai — 70.
9. jūnijā LZA goda doktorei Līvijai Volkovai — 85.
10. jūnijā notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce.
11. jūnijā LZA korespondētājloceklim
Andrim Ferdatam —75.
85.

LZA goda doktoram Ilgonim Bērsonam —

14. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas
otrā stāva foajē atklāta gleznotāja Jāņa Zemīša (1940–1008) piemiņai veltītā izstāde
“PASTEĻTOŅI”.
Jeruzalemē parakstīta Latvijas–Izraēlas
starpvaldību programma par sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā, jaunatnes lietās un
sportā 2016.–2019. gadam. Apspriežot
2013.–2015. g. paveikto, konstatēts, ka kopumā programma ir realizēta, īpaši holokausta izglītības jomā, vienlaikus atzīmējot, ka
sadarbības apjomi, it īpaši zinātnes un tehnoloģiju jomā neatbilst Latvijas un Izraēlas
potenciālajām iespējām.
Viens no veidiem, kas sekmētu izrāvienu
akadēmisko kontaktu jomā starp Latviju un
Izraēlu, varētu būt Latvijas–Izraēlas zinātnes
atbalsta fonda izveide, izmantojot Izraēlas uz124

krāto pieredzi šādu fondu veidošanā ar ASV,
Eiropas Savienības un tehnoloģiskajā ziņā attīstītākajām Āzijas valstīm.
LZA viesojās Krievijas Federācijas Latvijas
Republikā atašejs zinātnes jautājumos Aleksejs Domanovs, lai iepazīstinātu LZA prezidentu Ojāru Spārīti ar iespēju pētījumu un
eksperimentu veikšanai izmantot Krievijas zinātnisko institūtu iekārtas, aparatūru un citu
infrastruktūru, kas iepirkta modernizācijas
programmu ietvaros un atbilst augstākajam
pasaules līmenim.
A. Domanovs uzsvēra, ka Krievijas institūtu piedāvājums varētu būt īpaši pievilcīgs
zinātniekiem no Eiropas Savienības valstīm,
tai skaitā no Latvijas, pateicoties šobrīd zemākai nomas maksai, kā arī mazākai šo iekārtu noslogotībai salīdzinājumā ar citu valstu analogiem piedāvājumiem. Tikšanās laikā
A. Domanovs iesniedza to Krievijas institūtu,
pētniecisko centru un universitāšu sarakstu,
kas piedāvā šo iespēju, un aicināja saziņai
izmantot tiešos kontaktus Krievijas zinātniskajās institūcijās.
Tikšanās laikā A. Domanovs piedāvāja
Latvijas zinātniekiem piedalīties arī Startup
Village konferencē, kas kopš 2013. g. norisinās Skolkovo Inovāciju centrā Maskavā, kā
arī palīdzēt risināt dažādus jautājumus saistībā ar dalību šajā vērienīgajā pasākumā.
16. jūnijā Liepājas Universitātes Satversmes sapulce par Liepājas Universitātes rektori ievēlēja LZA īsteno locekli profesori Daci
Markus.
Akadēmijā notika svinīgā LZA, SIA
“ITERA Latvija”, a/s “Latvijas gāze” un RTU
Attīstības fonda balvu piešķiršanas ceremonija.
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LZA, SIA “ITERA Latvija” un RTU Attīstības fonda balvu piešķir ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu
veikumu vai mūža devumu vides, zemes un
ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides
izstrādes sistēmu veicināšanu. Pirmo reizi
balva tika piešķirta 2001. g. Līdz šim balvu
saņēmuši jau 28 zinātnieki un praktiķi.
Šogad LZA, SIA “ITERA Latvija” un RTU
Attīstības fonda balva tika piešķirta Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pētniecei Dr.
arch. Unai Īlei par darbu “Dzīvojamo rajonu
iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās” un Dr.biol. Lailai Ikasei par darbu kopu
“Dārzkopības zinātne videi draudzīgu augļu
dārzu izveidē”.
LZA, a/s “Latvijas gāze” un RTU Attīstības fonda balva par ieguldījumu paaugstināta riska donoru orgānu transplantācijas
attīstībā šogad piešķirta sertificētam ārstam
transplantologam Dr.med. Jānim Jušinskim,
savukārt balva par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās nozarēs par
viņa izstrādāto un sekmīgi realizēto jauno pētījumu un studiju virzienu “Modernās nulles
enerģijas ēkas” — RTU Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģijas institūta profesoram Anatolijam Borodiņecam.
Balva radošam praktiķim gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās nozarēs piešķirta
RTU pētniecei Jeļenai Tihanai par promocijas darbu “Apkures sistēmu konstruktīvie
risinājumi pie zemas temperatūras siltuma
avotiem”, savukārt jaunā zinātnieka balva par
pētījumiem nieru transplantācijā no donoriem
pēc sirdsdarbības apstāšanās piešķirta sertificētam ķirurgam transplantologam un Rīgas
Stradiņa universitātes Transplantoloģijas laboratorijas pētniekam Aleksandram Maļcevam.
20. jūnijā “LZA Vēstu” 1. numura “Sakralitātes aspekti un 21. gadsimta izaicinājumi” un 14. Baltijas intelektuālās sadarbības
konferences rakstu krājumu atvēršana Latvijas Zinātņu akadēmijā pasākuma “Vasaras
saulgriežu sagaidīšana” ietvaros.

21. jūnijā LZA goda doktoram Eduardam
Andersam — 90.
26. jūnijā LZA goda doktoram Jukio Kobajasi — 85.
27. jūnijā LZA viesojās Japānas vēstniece Latvijā Mariko Fudži kundze un japāņu
zinātnieku delegācija Prof. emeritus Teruo
Kiši vadībā, lai pārrunātu Latvijas un Japānas zinātnieku sadarbības aktivizēšanu. Viesi
apmeklēja arī LU Dabaszinātņu akadēmisko
centru, lai apspriestu iespējas veidot konkrētus sadarbības modeļus inovāciju pārnesei uz
modernajām tehnoloģijām materiālu zinātnē.

Jūlijs
3.–6. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā starptautiska konference “Balticum Organicum Syntheticum 2016” jeb BOS-2016,
ko šogad organizēja Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI). Šo konferenču organizēšanas iniciators ir lietuviešu izcelsmes Kanādas profesors Viktors Sniečkus, kas kopš
2000. g. iedibināja šādu tradīciju. Konferences notiek kādā no Baltijas valstīm ik pēc
diviem gadiem, un šoreiz tas bija veltījums
fundamentālajiem un praktiskajiem jautājumiem organiskajā sintēzē. “BOS-2016” ir
devītā šāda tipa konference Baltijā ar norises
vietu Rīgā. Dalībai konferencē bija pieteikušies 320 zinātnieki no 23 valstīm. 19 no
tiem bija izcili speciālisti organiskajā sintēzē — universitāšu profesori un firmu vadošie
ķīmiķi no ASV, Austrijas, Dānijas, Igaunijas,
Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Spānijas,
Vācijas, Ukrainas un Zviedrijas. Konferences
dalībnieki diskutēja par jaunām atziņām un
aktualitātēm organiskajā sintēzē, kā arī veicināja starpvalstu sadarbību kopīgu zinātnisko
projektu pieteikumu izstrādēs. Iespēju rīkot
starptautiski nozīmīgu zinātnisko konferenci, kas veicina ne tikai OSI, bet arī Latvijas
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2016. gads

70. sējums

3. numurs

atpazīstamību, nodrošināja Eiropas Savienības 7. ietvara programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstības projekts “InnovaBalt” —
“Baltijas reģiona jaunais zāļu pētījumu centrs:
Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana”
(http://www.innovabalt.eu).

27. jūlijā LZA viceprezidentam akadēmiķim Andrejam Krasņikovam — 60.

4. jūlijā LZA goda doktoram Jānim
Cakulam — 90.

Augusts

LZA korespondētājloceklim Aivaram Žūriņam — 60.
11. jūlijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā pasniegtas Ivane Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes medaļas
LZA īstenajiem locekļiem Baibai Rivžai, Raitai Karnītei, Tālavam Jundzim, Guntim Zemītim un LZA goda doktorei Ventai Kocerei,
kā arī Gruzijas vēstniekam Latvijā Teimuram
Džandžaliam.
14. jūlijā LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa LZA locekļiem organizēja braucienu uz a/s “Latvijas gāze” rūpnīcu Vagonu
ielā un Inčukalna gāzes krātuvi.
.
17. jūlijā
akadēmiķim Grigorijam
Veinbergam — 75.
20. jūlijā notika LZA, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 2016. g. balvu zinātnē ekspertu
komisijas sēde. Latvijas Zinātņu akadēmijas, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 2016. g.
balvas tika piešķirtas Gaļinai Semjonovai
par mūža devumu Latvijas dzelzceļa transportā, Dijam Sergejevam — kā ievērojamam
zinātniekam Latvijas dzelzceļa transportā
un Eināram Jaunzemam — par pētījumiem
dzelzceļa transporta nozarē.
22. jūlijā akadēmiķim Bruno Andersonam — 65.
126

29. jūlijā LZA goda loceklim Imantam
Lancmanim — 75.

1. augustā
Lācim – 80.

LZA goda doktoram Arim

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs
kopā ar LZA prezidentu akadēmiķi O. Spārīti
un domes Īpašuma departamenta direktoru
Oļegu Burovu iepazinās ar paveiktajiem restaurācijas darbiem Latvijas Ugunsdzēsības
muzejā un Rīgas 1. slimnīcā.
5. augustā Latvijas Dzelzceļa muzejā
notika svinīgā LZA, VAS “Latvijas dzelzceļš”
un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda 2016. g. balvu zinātnē pasniegšanas ceremonija.
Balvu konkursam šogad tika iesniegti seši
pieteikumi, no kuriem ekspertu komisija, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, nolēma
piešķirt trīs balvas. Nominācijā “Ievērojamam
zinātniekam vai dzelzceļa praktiķim par izcilu darba veikumu vai mūža devumu Latvijas
dzelzceļa transportā” balvas saņēma Gaļina
Semjonova un Dijs Sergejevs. Savukārt nominācijā “Topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam par pētījumiem Latvijas dzelzceļa transporta nozarē” balvu ieguva Einārs
Jaunzems.
LZA Prezidija 2. stāva foajē apskatāma
izstāde “Mārtiņš Buclers – 150”. Mārtiņš
Buclers viennozīmīgi ir redzamākā personība
Latvijas profesionālās fotogrāfijas kvalitātes
veidošanā 20. gs. sākumā. Viņa iniciatīvas
būtiski paplašināja sava laika atstarotās gaismas satveršanas amatnieku profesijas nozīmību un šīs nodarbes iespēju izpratni. Šīs

zinātnes dzīve
iniciatīvas savukārt viennozīmīgi skāra regulāras un sistēmiskas izglītības nepieciešamības apjēgumu. M. Buclers to centās īstenot
praksē ar savas rīcības piemēru, uzņemoties
speciālās literatūras tulkošanu, terminu latviskošanu un šo mācību vai derīgo padomu
grāmatu izdošanu.
5.–7. augustā Lēdurgā Latvijas Jauno
zinātnieku apvienība rīkoja ikgadējo vasaras nometni. Nometnes mērķis — sekmēt
jauno zinātnieku un uzņēmēju kontaktu veidošanu, ideju apmaiņu un sadarbību jaunu,
inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē
un pilnveidē. Nometnes, kuras vadmotīvs ir
“Zinātnieks+uzņēmējs=risinājums”, diskusijās dažādu nozaru zinātnieki risināja Latvijas
uzņēmēju problēmas, sprieda par zinātnes
finansējuma aktualitātēm.
9. augustā LR Ministru kabinetā parakstīts Vienošanās protokols, kura virsmērķis ir īstenot Latvijas ekonomisko izrāvienu
saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā
2020 (NAP) paredzēto. Vienošanās protokolu parakstīja Latvijas Republikas Ministru
prezidents Māris Kučinskis, Tirdzniecības
un rūpniecības kameras prezidents Aigars
Rostovskis, Darba devēju konfederācijas
prezidents Vitālijs Gavrilovs, Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LZA
prezidents O. Spārītis. NAP paredzētajam
finansējumam zinātnei un pētniecībai līdz
2020. g. jāsasniedz 1,5% no iekšzemes kopprodukta.
LZA goda loceklim Jurim Kronbergam —70.
Ņujorkā mūžībā aizgājis LZA ārzemju loceklis, pasaulslavenais tēlnieks Ernsts
Ņeizvestnijs.

jas Universitāti rīkoja starptautisku zinātnisku
konferenci “Lielais brālis vēro tevi: VDK un
tās piesegstruktūras”. Tā bija veltīta 1991. g.
augusta puča neveiksmes 25. gadadienai un
sekojošai VDK likvidēšanai Latvijas Repub
likā.
16. augustā LU Akadēmiskajā bibliotēkā
un 19. augustā Mālpils novada bibliotēkā
rakstu krājuma “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” (Letonikas bibliotēka) atvēršanas svētki.
22. augustā Ķīnas Tautas Republikas
Hankou Universitātes viceprezidenta prof.
Petera Saksenmaiera vizītes laikā Latvijā
parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas
Zinātņu akadēmiju un Hankou Universitātes
Starptautisko inovāciju centru (Hankou University International Innovation Center).
Sadarbības līguma mērķis ir veicināt interesi
par zināšanu apguves veidiem un pētniecības
virzieniem abās institūcijās, kā arī padziļināt
izpratni par pārstāvēto valstu ekonomiku,
kultūras un sociālajiem jautājumiem šo institūciju kompetences ietvaros.
23. augustā LZA korespondētājloceklim
Konstantīnam Didenko — 70.
26. augustā Organiskās sintēzes institūtā starptautiska apspriede Eiropas projekta
“Innovabalt” noslēgumam.
27. augustā LZA īstenajam loceklim
Oļģertam Krastiņam — 85.
30. augustā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika starptautiskā izdevuma (P.
Stradiņa MVM un RSU) “Acta Medico-Historica Rigensia” desmitā sējuma atvēršana.

11.–13. augustā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija sadarbībā ar Latvi127

