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prIekŠVārDs Valsts pĒtĪjumu proGrammas ekosoC-lV rezultātu apkopojumam  
“lza VĒstu” speCIālIzlaIDumā

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 deformē-
tas vairākas lauksaimniecībai, mašīnbūvei, 
pārtikas un vieglajai rūpniecībai nozīmīgas 
ražošanas nozares. 

lai latvija kā zinātnē balstītas ražošanas 
un izglītotas sabiedrības valsts spētu mode-
lēt izaugsmes scenārijus, tie balstāmi tirgus 
ekonomikas un sociālo likumsakarību izzinā-
šanā. 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 ener-
ģiju programmu vada un koordinē akadēmi-
ķe baiba rivža, kura analītiskajam darbam 
desmit pētnieciskajos projektos ir mobili-
zējusi septiņu latvijas augstskolu izcilākos 
akadēmiskās zinātnes pārstāvjus, pārstāvot 

gan galvaspilsētas, gan visu latvijas reģio-
nu zinātnisko intelektu. autoritatīvi projektu 
vadītāji nodrošina jaunās paaudzes pētnieku 
piesaisti, kvalifikācijas celšanu četru Valsts 
pētījumu projekta izpildes gadu ciklā. 

projektu analītiskā daļa dod pamatu lat-
vijas uzņēmējdarbības efektivitātes kāpināša-
nai, uzņēmumu konkurētspējas palielināša-
nai, latvijas sabiedrības demogrāfiskajiem, 
sociālajiem un kultūras procesiem, nācijas 
pastāvēšanai būtisku garīgu, ētisku un tiesis-
ku vērtību definēšanai, kā arī ilgtspējīgas taut-
saimniecības priekšlikumu izstrādei. 

kā es redzu Valsts pētījumu programmas 
ekosoC-lV turpmāk? programmas pētnie-
cisko projektu analītiskās ziņas un secinā-
jumi ir ārkārtīgi nozīmīgi latvijas valdības, 
saeimas, ministriju, izpildvaras un pašval-
dību 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 rekomen-
dācijas darītu zināmas sabiedrībai gan reģio-
nu, 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. 

prIekŠVārDs Valsts pĒtĪjumu 
Programmas EKosoC-lv 
rezultātu apkopojumam  
“lza VĒstu” speCIālIzlaIDumā

Ojārs Spārītis
LZA prezidents
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pirmo reizi atjaunotās neatkarīgās latvi-
jas laikā sociālo zinātņu pētījumiem ir veltīta 
Valsts pētījumu programma — “tautsaimnie-
cības transformācija, gudra izaugsme, pār-
valdība un tiesiskais ietvars valsts un sabied-
rības 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, demo-
grāfija, vide).

jau noiets pusceļš Vpp ekosoC-lV īs-
tenošanā, un ir īstais laiks iznākt šim krā-
jumam, kurā apkopoti programmas desmit 
projektu zinātniskie un tautsaimnieciskie 
starprezultāti, aprakstīts jau padarītais, kā 
arī iezīmēts turpmāk veicamais un sasnie-
dzamais. tas tiek apskatīts arī forumā 2016. 
gada 3. un 4. novembrī. 

programmas projektus vada pieredzē-
juši, latvijā un ārvalstīs atzīti zinātnieki 
ar savām komandām. pētniecības norisei 
seko arī ārzemju eksperti, kam reizi pus-
gadā tiek ziņots par padarīto. piemēram, 
projektā “latvijas lauku un reģionālās 
attīstības procesi un iespējas zināšanu 
ekonomikas kontekstā” ir četri starptau-
tiski atzīti eksperti — profesori tiu pāss un 
rauls eamets no tartu universitātes Igau-
nijā, juris Dreifelds no broka universitātes 
kanādā un leone stasova no Čehijas. Igau-
ņu un čehu kolēģi piedalās forumā, bet ar 

profesoru j. Dreifeldu tikāmies seminārā  
jūlijā. 

ar programmu ekosoC-lV ir iespējams 
jaunā kvalitātē attīstīt sociālās zinātnes, 
daudz lielākā mērā sadarbojoties starpdiscip-
lināri un starpinstitucionāli — latvijas vado-
šo augstskolu sociālo zinātņu zinātnieki tie-
kas “prāta vētrās”, pētījumos iesaista jaunos 
zinātniekus, kuriem var sniegt arī finansiālu 
atbalstu, lielākā intensitātē ir realizējama 
piedalīšanās nozīmīgās starptautiskās konfe-
rencēs. 

pats būtiskākais, ka zinātnieki projektu 
pētījumos veido bāzi lēmumu pieņemšanai 
sabiedrības pārvaldībā, valsts un sabiedrības 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, sniedz 
pamatojumu ministriju, pašvaldību un saei-
mas inovatīvai, mērķtiecīgai darbībai. 

pētījumu rezultāti to kopsakarībā ļaus 
pakāpeniski izveidot Viedās specializācijas 
stratēģijas uzstādījumiem un sabiedrības in-
teresēm atbilstošu latvijas tautsaimniecības 
restrukturizācijas un ilgtspējīgas attīstības 
modeli. padziļināta sociālo procesu izpēte, 
tostarp risinājumi sabiedrības iesaistes un 
līdzdalības veicināšanai savienojumā ar pla-
šu iegūto zināšanu komunicēšanas stratēģiju 
tautsaimniecības un sociālās attīstības jautā-
jumos iezīmēs jaunu pieeju ilgtspējīgas zinā-
šanu sabiedrības veidošanai.

ar gandarījumu jāatzīst, ka beidzies so-
ciālo un eksakto zinātņu pretnostatījuma 
posms, bet valsts katras jomas nozīmīgo 
lomu vērtē tieši ar finansiālu atbalstu pētnie-
cībai. kā saka — ko nespēj viens, spēj otrs.

Valsts NoVĒrtĒ soCIālās 
zINātNes

Baiba Rivža 
programmas EKOSOC-LV vadītāja

IEVADS
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Valsts NoVĒrtĒ soCIālās zINātNes

Īss ieskats programmā  
EKOSOC-LV

latvijas zinātņu akadēmijas pārraudzībā 
Vpp ekosoC-lV veido desmit pētnieciskie 
projekti:
1. Izpētīt latvijas uzņēmumu konkurētspē-

ju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus 
tās stiprināšanai. (projekta vadītājs —  
Dr. habil. oec. remigijs počs, rīgas teh-
niskā 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 lauksaimniecī-
bas universitāte)

4.  sabiedrības atjaunošana, samazinot de-
populācijas riskus, veicinot tautas ataudzi 
un saiknes ar diasporu sekmīgai latvijas 
tautsaimniecības transformācijai. (projek-
ta vadītājs — Dr. habil. oec. juris krū-
miņš, 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 trajek-
torijas latvijā pēckrīzes periodā. (projekta 
vadītāja — Dr. sc. pol. Feliciana rajevska, 
Vidzemes augstskolas sociālo, ekonomis-
ko un humanitāro pētījumu institūts) 

7. sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas 
procesos latvijas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai. (projekta vadītājas —  
Dr. paed. karine oganisjana, rīgas teh-
niskā universitāte; Dr. oec. Inna Dovlad-
bekova, rīgas stradiņa universitāte)

8.  kultūrvides attīstības, vides daudzveidī-
bas saglabāšanas un urbanizācijas proce-
si latvijas līdzsvarotas attīstības kontek-
stā. (projekta vadītāja — Dr. oec. agita 
līviņa, Vidzemes augstskolas sociālo, 

ekonomisko un humanitāro pētījumu in-
stitūts) 

9. sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz eko-
sistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodro-
šinājumu. (projekta vadītāja — Dr. biol. 
Inese kokina, Daugavpils universitāte) 

10. Ilgtspējīga tautsaimniecības transformāci-
jas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugsti-
nāšanas modeļa izstrāde. (projekta vadī-
tāja — Dr. iur. ārija meikališa, latvijas 
universitāte) 

Vpp ekosoC-lV forumā “Gudra izaug-
sme. Izaicinājumi un risinājumi” vienuviet 
pulcēsies zinātnieki, augstskolu pārstāvji, po-
litiķi, pašvaldību vadītāji, nevalstisko organi-
zāciju un mediju pārstāvji. 

pašlaik, jau strādājot trešajā program-
mas 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 depopulā-
cijas risku mazināšanas kontekstā (projekts 
5.2.8.). savukārt projektā 5.2.9. pēta eko-
loģiski jutīgo teritoriju potenciālu, ekosistēmu 
pakalpojumu izmantojamību un ekotehnolo-
ģiski orientētas sabiedrības apziņas veidoša-
nas iespējas.

pētījumi sabiedrības attīstības problemā-
tikā saistīti ar tautas ataudzes un demogrāfi-
jas jautājumiem (5.2.4.), sabiedrības vērtību 
sistēmu analīzi (5.2.5.) un sabiedrības integ-
rācijas tēmām (5.2.6.). 

savukārt ekonomiskā bloka galvenie iz-
aicinājumi ir pētīt un popularizēt sociālās 
inovācijas un ekonomiskās demokrātijas 
koncepcijas (5.2.7.), izstrādāt sadarbības 
sistēmu starp valsts pārvaldi, zinātnes, izglī-
tības nozarēm un uzņēmējiem (5.2.2.), kā 
arī rast risinājumus latvijas pakalpojumu un  
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produktu konkurētspējas celšanai ārējos tir-
gos (5.2.1.).

balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks iz-
strādāti priekšlikumi izmaiņām tiesiskā sfērā 
(5.2.10.).

programmas izpildē ir iesaistītas visas 
latvijas augstskolu pētnieku kopas. projektu 
izpildītāju vidū ir latvijas universitāte; rī-
gas tehniskā universitāte; Vidzemes augst-
skola; rīgas stradiņa universitāte; latvijas 
lauksaimniecības universitāte; Daugavpils 
universitāte; Ventspils augstskola; banku 
augstskola. Šajā darbā iesaistīts arī lza eko-
nomikas institūts, firmas “sinerģija”, “Anna-
house” u.c.

kopumā izpildītāju akadēmisko personālu 
veido 101 zinātnieks, 42 doktoranti un 56 
maģistranti. 

programmas pirmo divu posmu periodā 
ir izstrādātas 199 zinātniskās publikācijas, 

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 pieteiku-
mi arī HERA, INTERREG, Erasmus+ un Cen-
tral Baltic programmu ietvaros.

sadarbības dubulto ieguvumu mēdz ilus-
trēt 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 pārveido-
jot valsts un pētnieku sadarbības kontekstā, 
valsts, novērtējot sociālo zinātņu lomu, iegūst 
to, ka ekosoC-lV valstij dod jaunu un vaja-
dzīgu pieredzi.
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Ievads
Valsts pētījumu programmas 5.2. “taut-

saimniecības transformācija, gudra izaug-
sme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts 
un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai — jau-
nas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 
veidošanai” viens no uzdevumiem ir izpētīt 
latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos 
tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprinā-
šanai. Šī uzdevuma risināšanai trīs augstsko-
lu — rīgas tehniskās universitātes, latvijas 
universitātes un rīgas stradiņa universitātes 
pētnieku grupa ir apvienojusies projektā, lai 
izstrādātu teorētisko pamatojumu un praktis-
kos risinājumus latvijas uzņēmumu un noza-
ru konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai 
un palielināšanai. 

Šis raksts atspoguļo projekta pirmajos 
posmos paveikto, kad ir apkopoti rezultāti 

par dažāda veida konkurētspējas izpētes me-
todoloģijas piemērošanu atšķirīgos ekonomi-
kas segmentos un veikti atsevišķi aprēķini, 
pielietojot izvēlēto instrumentāriju. rakstā iz-
mantoti arī citu projektā iesaistīto zinātnieku  
(a. auziņas-emsiņas, j. hudenko, V. skri-
bana, m. baloža, a. Villerušas, u. berķa,  
D. bahmanes u.c.) pētījumu rezultāti.

pētījumā, pamatojot un pielietojot izvē-
lēto konkurētspējas izpētes instrumentāriju, 
izmantotas dažādas metodes — gan kvali-
tatīvās (monogrāfiskā, anketēšana, interviju 
metodes, fokusgrupu diskusijas, ekspertu 
novērtējumu metodes un citas), gan kvantita-
tīvās (statistiskās metodes, izmaksu-izlaides 
aprēķini, ekonomiski matemātiskā modelē-
šana, tajā skaitā ekonometriskie un sistēm-
dinamikas modeļi), izvēloties atbilstošākās 
metodes katrā nozarē. tā enerģētikas sektora 

latVIjas ekoNomIkas 
koNkurĒtspĒjas IzpĒtes 
INstrumeNtārIjs

Remigijs Počs
remigijs.pocs@rtu.lv

Velga Ozoliņa 
velga.ozolina@rtu.lv

Atslēgas vārdi: konkurētspējas izpētes metodoloģija, starptautiskā konkurētspēja, konku-
rētspēju ietekmējošie faktori, konkurētspējas indikatori

Rakstā atspoguļoti konkurētspējas izpētes metodoloģijas jautājumi. Analizēta dažādu 
metodoloģiju, koncepciju un pieeju pielietojamība valstu, nozaru un uzņēmumu konkurēt-
spējas vērtēšanā. Atspoguļoti Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspēju raksturojošie 
indikatori, analizēti konkurētspējas rādītāji un ietekmējošie faktori augsto un vidējo tehno-
loģiju nozarēs un apstrādes rūpniecībā Latvijā, salīdzinot tos ar ES valstu, tostarp Igaunijas 
un Lietuvas rādītājiem. 
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latVIjas ekoNomIkas koNkurĒtspĒjas IzpĒtes INstrumeNtārIjs

analīzei izveidots sistēmdinamikas modelis, 
bet latvijas dzelzceļa sektora starptautiskās 
konkurētspējas novērtēšanai izstrādāta kom-
pleksa pieeja, apvienojot dažādus vērtēšanas 
modeļus un indikatorus. pētījuma ietvaros 
analizēts un šajā rakstā dots arī dažādu kon-
kurētspēju raksturojošo indikatoru novērtē-
jums, kā arī analizēti konkurētspēju ietekmē-
jošie faktori.

raksta mērķis ir sniegt galvenos pētījuma 
rezultātus par konkurētspējas izpētes meto-
doloģiju un būtiskākajām konkurētspējas di-
mensijām atsevišķās latvijas tautsaimniecī-
bas 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 konkurēt-
spējas definīcijas, tās atšķiras atkarībā no 
aspektiem, kas ir analizēti attiecīgajos kon-
kurētspējas pētījumos, atšķirības vērojamas 
arī konkurētspējas jēdziena pielietojumā da-
žādos pētījuma objektos — reģionos, valstīs, 
nozarēs, organizācijās u.tml. tādēļ daudzi 
zinātnieki1 uzskata, ka konkurētspējas ana-
līzē 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 filozo-
fiskie (kā sabiedrības attīstības rādītāji), ju-
ridiskie (atbilstība tiesiskiem pamatiem) un 
pat psiholoģiskie (kā atbilstība iedzīvotāju 
gaidām), bet daži3 uzskata, ka konkurētspē-
ja ir tikai ekonomisko priekšrocību kopums 
salīdzinājumā ar konkurentiem. tādējādi 
konkurētspējas izpētes metodoloģija aptver 
plašu problēmu loku — pētījuma objekta 
definēšanas jautājumus, jautājumus par vēr-
tēšanas aspektiem, arī par konkurētspējas 
izpētes metodēm, par pielietojamo instru-
mentāriju, modeļiem, rādītājiem, kritērijiem, 

informatīvo nodrošinājumu, arī metožu izvē-
les 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. līme-
ņos. jebkurā gadījumā jāņem vērā objekta 
specifika. uzņēmumu līmenī jāņem vērā, ka 
konkurētspējīgie uzņēmumi latvijā ir gan ra-
žošanas, 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 sek-
toros ir nepieciešams pielietot dažādas meto-
des 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 pieeja-
ma vispār, vai tā ir novēlota. attiecīgi jāpielā-
go arī metodoloģija vai izvēlēto rādītāju loks, 
lai izdarītie secinājumi būtu aktuāli. 

tradicionāli konkurētspējas analīzē dažā-
dos līmeņos tiek izmantots portera Dimanta 
modelis4, kurā nozīmīgākā loma tiek piešķir-
ta produktivitātei, nosakot, ka produktivitāti  
ietekmē četri savstarpēji saistīti elementi (uz-
ņēmumu 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, vērtē-
jot arī klasteru darbību. portera modelis tiek 
plaši pielietots6, tajā skaitā asV, es valstīm 
(1993) un japānai. tomēr praktiskā portera 
modeļa pielietošana7 arī parāda, ka mazā-
kām valstīm būtu jāizmanto rugmana Dubul-
tā 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 pētīju-
ši vairāki autori, tai skaitā kultūras dimensiju 
modeli izstrādājis G. hofštede10.

Valsts līmenī ir atrodami daudzi konku-
rētspējas pētījumi, kuros izmantota atšķirīga 
metodoloģija un analizēti atšķirīgi aspekti. 
Daļa pētnieku konkurētspēju analizē saistībā 
ar investīciju piesaisti11. Citos pētījumos ak-
cents likts uz darbaspēka migrāciju12. pētīju-
mos arī tiek atzīmēts, ka augsta tehnoloģiskā 
attīstība parasti nozīmē augstāku konkurēt-
spējas līmeni, tādēļ attīstības valstīm ir svarī-
gi palielināt pamatkapitāla apjomu13. 

Valsts līdzsvarotai attīstībai būtiska ir arī 
nozaru perspektīva. piemēram, atbilstoša 
rūpniecības politika var nodrošināt ekono-
miskās efektivitātes un izlaides pieaugumu, 
tomēr tā jāīsteno paralēli līdzsvarojošai poli-
tikai, kas nodrošinātu vienlīdzīgāku ienāku-
mu sadali, piemēram, izmantojot progresīvo  
iedzīvotāju ienākuma nodokli14. 

Daļa pētījumu ir veltīti arī dažādu līme-
ņu konkurētspējas saiknēm. Novērots, ka 
spēcīga konkurētspējīgo nozaru attīstība var 
palīdzēt valsts reģionālajā attīstībā15. tomēr 
citos pētījumos16 secināts, ka reģionālās at-
tīstības politikā akcents jāliek uz tādām dar-
bībām, kas nodrošina vienādu produktivitātes 
pieaugumu, piemēram, uz infrastruktūras un 
cilvēkkapitāla attīstību. 

analizējot konkurētspēju kvantitatīvi, ir 
iespējams izmantot rādītājus, kas tieši rak-
sturo 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 iegū-
to priekšrocību (revealed Competitiveness 
Advantage, rCA) jeb balaša indekss (to gan 
biežāk izmanto, analizējot preču grupu kon-
kurētspēju)17. tiek izmantoti arī kompleksi 
konkurētspējas indeksi, piemēram, pasaules 
konkurētspējas indekss18 (Global Competi-

tiveness Index, GCI), kas ļauj ranžēt valstis 
pēc dažādiem parametriem konkrēta gada 
ietvaros un vērtēt kopējā valstu snieguma iz-
maiņas. tomēr, ja rangā iekļauto valstu skaits 
dažādos periodos ir atšķirīgs, nav iespējams 
tiešā veidā analizēt konkurētspējas dinamiku. 
arī latvijas banka ir izstrādājusi savu saska-
ņoto konkurētspējas rādītāju19 (skr), kura 
pamatā izmantoti eiropas Centrālās bankas 
publicētie rādītāji (patēriņa cenu indekss, 
ražotāju cenu indekss, vienības darbaspēka 
izmaksas apstrādes rūpniecībā, vienības dar-
baspēka izmaksas tautsaimniecībā un iekš-
zemes kopprodukts), tomēr arī paši autori uz-
sver, 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 konkurēt-
spēja pa nozarēm. tiek izmantoti tādi rādī-
tāji kā preču un pakalpojumu eksports (% no 
Ikp), eksporta pieauguma temps salīdzinā-
mās cenās, darbaspēka produktivitāte, pie-
vienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām, 
darbaspēka izmantošanas koeficients, pie-
vienotā 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 pār-
neses procesā. arī ārvalstu tiešās investīcijas 
(gan plūsmas, gan uzkrātās vērtības), pētnie-
cības un attīstības izdevumi, kapitāla produk-
tivitāte, tehnoloģiju imports un inovācijas tiek 
analizētas kā ar konkurētspēju saistīti rādītā-
ji. Vairākos pētījumos21 būtiska nozīme tiek 
piešķirta arī starpnozaru saiknēm kā konku-
rētspēju veicinošam faktoram.

pētījumos mikrolīmenī konkurētspējas 
analīzē tradicionāli izmanto dažādus finanšu 
rādītājus vai to attiecības, tajā skaitā tiek uz-
svērts, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem 
ir lietderīgāk izmantot vienkāršākas metodes 
(piemēram, altmana Z-score analīzi), bet  
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lielākiem uzņēmumiem jāizmanto sarežģī-
tākas metodes (Balanced Scorecard vai ci-
tas), kas ņem vērā arī uzņēmumu vadīšanas 
stratēģiju22. Vairāki pētījumi ietver arī papildu 
indikatorus, kas atspoguļo inovācijas, apmā-
cības, uzņēmības un vadības vērtējumus23. 
Šīs metodes parasti tomēr neļauj pietiekami 
viennozīmīgi noskaidrot konkurētspēju veici-
nošos faktorus un novērtēt to ietekmi.

uzņēmumu konkurētspējas pētīšanā tiek 
izmantotas arī kvalitatīvās pieejas. tā “zilā 
okeāna” koncepcija24 ir balstīta uz pieņēmu-
mu, ka konkurētspējas priekšrocības nepa-
stāv esošajos tirgus apstākļos, bet gan nišās, 
kuras vēl nav aizņemtas. tādējādi tiek anali-
zētas 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 pie-
tiekama 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 ana-
līzes izriet, ka metodoloģija ir jāpiemēro katra 
pētāmā objekta īpatnībām. Citiem vārdiem, 
tā vai cita metodoloģija vai koncepcija ir jā-
piemēro katram konkrētam gadījumam, iz-
vēloties atbilstošāko pieeju, rādītāju sistēmu 
un analīzes secību, ko var veikt tikai attiecīgo 
nozaru speciālisti. arī latvijas gadījumā eso-
šās metodoloģijas bez izmaiņām un pielāgo-
jumiem pētāmā objekta specifikai nedos va-
jadzīgos 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, vese-
lības un izglītības nozarēs. jāņem vērā arī 
sarežģītā privātā un publiskā finansējuma 
kombinācija vienādu pakalpojumu snieg-
šanā. esošo metodoloģiju izmantošana ir 
nepamatota, ja tirgū nav konkurences, vai 
tā nav pietiekama.  

2. bieži nav vajadzīgo datu esošo metodo-
loģiju īstenošanai vai arī grūti   iegūt  sa-
līdzināmus datus par vietējo un ārvalstu 
tirgiem. Ir pieejama dažāda un atšķirīgas 
detalizācijas pakāpes kvalitatīvā un kvan-
titatīvā informācija dažādās valstīs. Ne 
vienmēr ir pieejami nepieciešamie retros-
pektīvie dati.

3. esošās metodoloģijas  bieži vien balstās 
uz iepriekšējo periodu datiem, kas nereti 
padara rekomendācijas par novecojušām 
un neaktuālām. mūsdienu uzņēmējdarbī-
bas 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 iz-
maiņas u.c.

4. pēdējo desmit gadu demogrāfiskās  
tendences latvijā rāda, ka ražošanas fak-
tors — darbaspēks — ir kļuvis mobils pret-
statā rugmana Dubultā Dimanta modeļa 
pieņēmumam. līdz ar to pat rugmana 
modeļa lietošanai ir nepieciešami papildi-
nājumi, kas pielāgotu to latvijas uzņēmu-
mu konkurētspējas vērtēšanai.

ņemot vērā šos analīzes rezultātus un 
datu pieejamību, konkurētspējas analīzei 
makro līmenī pētījumā likti lietā izvēlētie kon-
kurētspējas 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 sistēmdi-
namikas modelis28, bet dzelzceļa sektora kon-
kurētspējas analīzei modelis29, kas attīstīts uz 
portera Dimanta modeļa bāzes un hofštedes 
kultūras dimensiju analīzes modeļa bāzes, iz-
mantojot tādus papildu indikatorus kā loģisti-
kas snieguma indekss (LPi — Logistic Perfor-
mance index), rCA indekss u.c.

analīzes rezultātā identificēti vairāki bū-
tiski rādītāji30, kas ir izmantojami konkurēt-
spējas analīzē. eksporta specializācijas rā-
dītājs (nozares īpatsvars eksporta struktūrā) 
ļauj novērtēt, kuras nozares dominē eksportā, 
kuras straujāk palielina eksporta vērtību un 
kuras savas pozīcijas sāk zaudēt, kļūstot sa-
līdzinoši mazāk konkurētspējīgas. Šis rādītājs 
ļauj salīdzināt dažādu nozaru eksportspēju, 
tomēr specializācijas vērtību samazinājums 
ne vienmēr nozīmē konkurētspējas samazi-
nāšanos (tas atkarīgs no izmantotajiem da-
tiem), 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 pie-
vienotās vērtības produktus. 

Darbaspēka produktivitāte parāda saražo-
tās produkcijas daudzumu (izlaidi) uz vienu 
darbaspēka vienību (parasti izteiktu stundās 
vai normālā darba laika vienībās, retāk no-
darbināto skaita izteiksmē). Šis rādītājs rak-
sturo darbaspēka kvalitāti. līdzīgs rādītājs ir 
pievienotā vērtība uz vienu darbaspēka vie-
nību, kas ļauj identificēt nozares, kas lielākā 
mērā veicina tautsaimniecības izaugsmi. Šo 
rādītāju bieži analizē paralēli darba samak-
sas izmaiņām. pievienotā vērtība pret dar-
baspēka izmaksām un darbaspēka vienības 
izmaksas ļauj vērtēt konkurētspēju izmaksu 
aspektā. 

projekta sākumposmā analizēti konku-
rētspēju raksturojošie rādītāji nozarēs, kas 
tradicionāli tiek uzskatītas par konkurētspējī-

gākām — augsto un vidēji augsto tehnoloģiju 
nozarēs, kā arī apstrādes rūpniecībā. pama-
tojoties 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, elektro-
nisko un optisko iekārtu ražošana). savukārt 
vidēji augsto tehnoloģiju nozares ir ar NaCe 
kodiem C20 (ķīmisko vielu un ķīmisko pro-
duktu ražošana) un C27–C30 (elektrisko 
iekārtu ražošana; citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana; auto-
mobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana un 
citu transportlīdzekļu ražošana), vidēji zemo 
tehnoloģiju nozares — ar NaCe kodiem C19 
(koksa un naftas pārstrādes produktu ražo-
šana), C22–C25 (gumijas un plastmasas iz-
strādājumu ražošana; nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošana, metālu ražošana un 
gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot 
mašīnas un iekārtas) un C33 (iekārtu un ierī-
ču 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 rezul-
tāti.

Latvijas apstrādes rūpniecības 
nozaru konkurētspējas vērtējums

kā liecina lr Centrālās statistikas 
pārvaldes ārējās tirdzniecības dati32 par 
2009.–2015. g., augsto un vidēji augsto teh-
noloģiju nozaru eksports latvijā veido tikai 
15–20% no preču eksporta. augsto un vidēji 
augsto tehnoloģiju nozaru pozīcijas eksporta 
struktūrā ir stabilas (attiecīgi svārstās pa ga-
diem 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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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 vien-
laicīgs eksporta struktūras samazinājums 
apstrādes rūpniecības nozarēs, bet pieau-
gums tirdzniecībā nenorāda uz apstrādes 
rūpniecības konkurētspējas samazinājumu. 
pamatotāka ir eksporta specializācijas ana-
līze, izmantojot produktu konceptu (kā tas ir 

izmaksu-izlaides (input-output) tabulās), bet 
dati par latviju šādā griezumā ir pieejami ti-
kai par 2010. gadu.

pievienotā vērtība uz vienu izlaides vie-
nību salīdzinoši augstāka gandrīz visos ana-
lizētajos laika periodos ir augsto tehnoloģiju 
nozarēs (1. att.). Īpaši būtiskas atšķirības 
vērojamas krīzes un pēckrīzes periodos. Vi-
dēji augsto tehnoloģiju nozarēm arī ir augsts 
pievienotās vērtības radīšanas potenciāls (par 
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1. att. Pievienotā vērtība uz vienu izlaides vienību salīdzināmajās cenās augsto un vidēji augsto 
tehnoloģiju nozarēs, procentos

Avots: autoru aprēķini, izmantojot Eurostat datubāzes34 datus.

2. att. Pievienotā vērtība salīdzināmajās cenās uz vienu nostrādāto stundu apstrādes 
rūpniecībā, EUR



raksti

16

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 no-
vērojama sakarība, ka, pieaugot pievienotās 
vērtības īpatsvaram izlaidē, palielinās valsts 
daļa es tirgū. tas pats vērojams arī dato-
ru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā 
(C26). tomēr šo rādītāju augstie līmeņi dažās 
valstīs (somijā, lietuvā, apvienotajā karalis-
tē) norāda uz šo valstu iegūtām konkurētspē-
jas priekšrocībām es mērogā. 

arī pievienotā vērtība uz vienu nostrādā-
to stundu salīdzinoši augstāka ir augsto teh-
noloģiju 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.). lie-
lā atšķirība no es rādītāja ir skaidrojama ar 
rūpnieciski attīstīto valstu sniegumu. tomēr, 
salīdzinot ar Igauniju un lietuvu, jākonstatē, 
ka latvijā produktivitāte pieaug lēnākos tem-
pos nekā kaimiņvalstīs.

pievienotās vērtības un darbaspēka iz-
maksu attiecības lielākā vērtība latvijā no-
vērojama augsto tehnoloģiju nozarēs. tā ir 

otrā lielākā es 28 valstu grupā 2013.gadā  
(3. att.). arī vidējo tehnoloģiju grupās pie-
vienotās vērtības un darbaspēka izmaksu 
attiecība ir lielāka par es 28 valstu vidējo rā-
dītāju, tomēr mazāka nekā lietuvā. tādējādi 
produktivitātes attiecība pret darbaspēka iz-
maksām latvijā liecina par latvijas produk-
cijas konkurētspēju no darbaspēka izmaksu 
viedokļa. 

augsto tehnoloģiju nozarēs būtisks ir 
augsti kvalificēts darbaspēks, tādēļ šajā no-
zaru grupā darbaspēka vienības izmaksas ir 
salīdzinoši augstākas nekā vidējo tehnoloģi-
ju 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 ekonomet-
riskās metodes, apstiprina arī sakarību starp 
produktivitāti un eksportu. jo augstāka reā-
lā darbaspēka produktivitāte (rēķinot gan uz 
vienu nodarbināto, gan uz vienu nostrādāto 
stundu), jo lielāks ir eksports. tāpēc pieau-
gošs produktivitātes līmenis jāvērtē kā latvi-
jas tautsaimniecības nozaru konkurētspējas 
viens no būtiskākajiem faktoriem. 
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3. att. Pievienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām augsto tehnoloģiju nozarēs 2013. g., EUR
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Nobeigums
konkurētspējas izpētes metodoloģijas 

analīze parāda, ka konkurētspējas izpēte jā-
veic atbilstoši izvēlētajam pētījuma mērķim 
un objektam, izveidojot adekvātu analīzes 
instrumentāriju, ņemot vērā dažādus konku-
rētspējas aspektus un ietekmējošos faktorus. 
paralēli pētījumā jau analizētajiem ir nepiecie-
šams analizēt vēl daudzus citus faktorus. tajā 
skaitā faktorus, kas var būt saistīti ar nozaru 
struktūru, uzņēmumu zīmoliem, produkcijas 
atpazīstamību, eksporta veicināšanas stratē-
ģijām, resursu pieejamību, ārvalstu tiešajām 
investīcijām, pētniecības un attīstības izdevu-
miem, tehnoloģiju importu, inovācijām, uzņē-
mējdarbības vidi u. tml. tomēr šādai analīzei 
nepieciešami pētījumi atbilstoši konkrētu no-
zaru specifikai un pieejamiem datiem.

latvijā augstas pievienotās vērtības pro-
dukcijas ražošanai ir būtiska nozīme ekspor-
ta attīstībā, tomēr tas nav vienīgais faktors, 
kas nosaka konkrētas nozares pozīcijas tirgū. 
latvijas apstrādes rūpniecības produkcija 
pārsvarā ir konkurētspējīga ar zemākām dar-
baspēka izmaksām.
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Ievads
jēdziens “inovācija” vairs nav uzskatāms 

par modes vārdu. tas dziļi iesakņojies biz-
nesa un zinātnes pasaulē. Inovāciju uzskata 
par būtisku uzņēmumu konkurētspējas izaug-
smes avotu1, kā arī par tautsaimniecības ne-
ierobežotas attīstības pamatu2.

Daudzi uzņēmumi investē miljardiem eiro 
zinātniskajos pētījumos un izstrādēs (rese-
arch and Development (r&D) — pētniecība 
un attīstība (p&a)), lai sekmētu inovāciju 
parādīšanos tirgū. saskaņā ar “Pricewater-
houseCoopers” (PWC) datiem 2015. g. pa-
saulē lielākās investīcijas zinātniskajos pē-
tījumos un izstrādēs 15,3 miljardu dolāru 
apmērā ieguldīja uzņēmums “Volkswagen”, 
sekoja “Samsung” ar 14,1 miljardu dolāru 

un “intel” ar 11,5 miljardiem dolāru3. tomēr 
prāvie ieguldījumi ne vienmēr nodrošina la-
bākus rezultātus par konkurentiem. piemē-
ram, 2014.–2015. finanšu gadā “Samsung” 
saimnieciskās darbības rentabilitāte sasnie-
dza 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. saska-
ņā ar datu bāzes “Scopus” datiem, pēdējo 
desmit gadu laikā divkāršojies rakstu skaits,  

NematerIālo aktĪVu kā INoVāCIjas 
INDIkatora loma uzņĒmumu 
DarbĪbas rezultātu uzlaboŠaNā

Jūlija Bistrova
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Natalja.Lace@rtu.lv 

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 Cen-
trālās 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 po-
tenciāla pozitīvais efekts novērots tikai tad, ja investīcijas nemateriālajos aktīvos ir ievēroja-
mas, t.i., pārsniedz desmit procentus no uzņēmuma aktīvu kopējā apjoma.
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kuros viens no atslēgas vārdiem ir “inovā-
cija”.

Daudzi pētnieki apgalvo, ka inovācijas 
potenciāls (izteikts kā investīcijas p&a ne-
materiālo aktīvu lielums) pozitīvi korelē ar 
uzņēmuma tirgus vērtību un tā finanšu rādī-
tājiem4. tomēr pētījumā, ko veicis konsultā-
ciju uzņēmums “Booz Allen” 2006. gadā5, 
nav atrasti pierādījumi p&a ieguldīto līdzekļu 
ietekmei uz peļņas pieaugumu, tirgus kapi-
talizācijas un uzņēmuma rentabilitātes kāpu-
mu. 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 pretru-
nīgajiem 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 ino-
vācijas potenciālu  (par rādītāju rakstā izvē-
lēta nemateriālo aktīvu daļa) uzņēmumiem, 
kas darbojas eiropas mazāk attīstītajā zonā, 
ar to uzņēmumu inovācijas potenciālu, kuri 
reģistrēti rietumeiropā un asV. Nemateri-
ālajos aktīvos ieguldīto investīciju ietekme 
uz uzņēmuma rentabilitāti rakstā tiek pētī-
ta, izmantojot kvantitatīvo analīzi, kas ietver 
regresiju, salīdzinošo, caurmēra lielumu un 
grafisko analīzi. pētījuma rezultāti tiks iz-
mantoti, lai radītu zināšanu bāzi lēmumu 
pieņemšanai par latvijas tautsaimniecības 
transformāciju. 

pētījuma hipotēze ir: uzņēmumi, kas ne-
materiālajos 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 attīs-
tība latvijā atbilstoši viedās specializācijas 
stratēģijai” ietvaros.

Inovācijas nozīme uzņēmumu 
attīstībā. Literatūras analīze

Inovācijas nozīme uzņēmumu attīstībā 
akadēmiskajā vidē tiek plaši pētīta no dažā-
diem skatapunktiem: tās ietekme uz akciju 
rentabilitāti, peļņas pieaugumu, uzņēmumu 
tirgus vērtību; un uz inovācijas potenciāla 
dažādo determinantu pamata: tēriņi zinātnis-
kajiem pētījumiem un izstrādēm (p&a), ne-
materiālo aktīvu daļa, jaunu produktu pārdo-
šanas daļa, patentu daudzums, uzņēmumu 
inovācijas potenciāla kvalitatīvais vērtējums. 
Iegūtie rezultāti svārstās atkarībā no izlases 
specifikas (uzņēmumu skaits, reģions, valsts/
privātie uzņēmumi) un tāpēc rada nevienno-
zīmīgus secinājumus.

kā tika atzīmēts iepriekš, “Booz Allen” 
savā inovatīvo uzņēmumu pētījumā6 neatklā-
ja jebkādu korelāciju starp izdevumiem p&a 
un uzņēmuma darbības rezultātiem. Džims 
kolinss un  mortens hansens apstiprina, ka 
veiksmīgākie uzņēmumi reti ir arī vairāk ino-
vatīvi nekā to mazāk veiksmīgie konkurenti7. 
Nepieciešams atzīmēt, ka analizēto uzņēmu-
mu izlasē pārsvarā izvēlēti lieli uzņēmumi, 
kas kotējas biržā un ir tirgus līderi.

“Harvard Business review” publicēta-
jā rakstā8 dots priekšstats par lielo publisko 
uzņēmumu p&a virtuvi, norādot uz faktu, ka 
pētījumi pirmām kārtām veikti stadijā līdz sā-
kotnējam publiskajam piedāvājumam (iPO). 
pēc iPO jauno produktu pētīšanas un attīstī-
bas funkcija var tikt nodota privātiem uzņē-
mumiem kā ārpakalpojums. tiek norādīts, ka 
farmaceitiskajā rūpniecībā mazāk nekā treš-
daļai 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 pub-
liskos uzņēmumus. Izlases specifika var iz-
skaidrot 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 jaunizstrādā-
to 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 līme-
nis, parādās apgriezta sakarība. tomēr jebku-
rā gadījumā, pēc autoru atzinuma, inovāci-
jām 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 ie-
tekmē uzņēmuma tirgus vērtību, uzsverot, ka 
nemateriālo aktīvu kritiskais līmenis ir viens 
procents no aktīvu kopējā apjoma. ja nema-
teriālo aktīvu daļa pārsniedz šo līmeni, uzņē-
muma vērtība ievērojami pieaug10.

austrālijas tirgū nemateriālie aktīvi ir sva-
rīgs faktors, kas nosaka uzņēmuma tirgus 
vērtību. turklāt tika atklāts, ka izdevumi p&a 
vajadzībām pozitīvi ietekmē uzņēmumu tir-
gus vērtību11.

b. Villalonga12 savos amerikāņu publisko 
uzņēmumu pētījumos apgalvo: jo uzņēmu-
mam vairāk nemateriālo aktīvu, jo noturī-
gākas ir tā priekšrocības konkurences cīņā, 
t.i., investīcijas nemateriālajos aktīvos atbilst 
“augsta riska un augstas rentabilitātes” stra-
tēģijai. m. Varusavitarāna 13, analizējot asV 
kotētus uņēmumus, secinājis, ka pastāv  
ievērojama ekonomiskā un statistiskā saikne 
starp inovāciju (izdevumiem p&a) un rentabi-
litāti, kas nākotnē var pozitīvi ietekmēt uzņē-
muma vērtības gaidāmo pieaugumu.

Citā asV uzņēmumu pētījumā uzmanība 
koncentrēta uz to, kā investīcijas p&a ietek-
mē akciju ienesīgumu. atklāts, ka gan ražo-
šanas, gan pakalpojumu sektorā investīcijas 
p&a pozitīvi ietekmē uzņēmuma darbības 
rezultātus14.

Irānas uzņēmumu pētījumi atklājuši, ka 
atdeves laiks starp p&a izdevumiem un nā-
kotnes rentabilitāti ir četri gadi15.

Indonēzijas publisko uzņēmumu inovāci-
jas potenciāla analīzē16 atklāts, ka nemate-
riālo aktīvu līmenis nekādi neietekmē uzņē-
mumu parādu līmeni, bet pozitīvi ietekmē to 
vērtību un kapitāla rentabilitāti.

teorētiski uzņēmumi, ieviešot tirgū jaunus 
produktus, noteiktā laika periodā var izman-
tot augstu cenu un papildpeļņas priekšrocī-
bas17. Čo un puciks18 atklājuši pierādījumus 
tam, ka firmas inovativitāte nodrošina tās 
izaugsmi un rentabilitāti, kā arī piedāvā mo-
deli, kas saista uzņēmuma inovāciju, kvali-
tāti 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, ana-
lizējot aktīvu atdeves (rOA) un pārdošanas 
apjoma rādītāju pieaugumu, konstatēta nega-
tīva 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 (pētnie-
cības un attīstības) izdevumi, jaunu produktu 
ieviešana vai nemateriālo aktīvu līmenis. pa-
matojoties 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. atla-
ses kritērijs uzņēmuma iekļaušanai pētījumā 
bija ieņēmumu līmenis virs simt tūkstošiem 
eiro gadā. pirmreizējā atlasē tika izmantoti 
2772 uzņēmumu dati par desmit gadu perio-
du no 2005. līdz 2013. gadam.
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ņemot vērā uzņēmumu datu pieejamī-
bu, autores izvēlējās nemateriālo aktīvu daļu 
procentos no aktīvu kopējā apjoma kā uzņē-
mumu inovatīvā potenciāla rādītāju. Finanšu 
rādītāji tika vērtēti, pamatojoties uz rentabi-
litāti.

Izlase tika sadalīta apakšgrupās atkarī-
bā no nemateriālo aktīvu daļas kopējā ak-
tīvu apjomā. pirmajā apakšgrupā iekļauti 
uzņēmumi, kuriem nemateriāli aktīvi ir zem 
desmit procentiem no kopējiem aktīviem; ot-
rajā apakšgrupā iekļauti uzņēmumi, kuriem 
nemateriālo aktīvu ir tikpat daudz  un vairāk 
no kopējiem aktīviem. Iedalījums viena pro-
centa intervālā tika pielietots uzņēmumiem, 
kuru nemateriālo aktīvu daļa bija zemāka 
par desmit procentiem no kopējā apjoma 
(pirmā apakšgrupa). Desmit procentu inter-
vālu izmantoja uzņēmumiem, kam nemateri-
ālo aktīvu līmenis pārsniedza šo skaitli (otrā 
apakšgrupa). katrā uzņēmumu grupā tika iz-
skaitļota rentabilitāte. Ienesīguma negatīvās 
vērtības no analīzes izslēgtas. katrai uzņēmu-
mu 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 mai-
nīgajiem, autores izmantoja arī polinomiālo 
vienādojumu, kas palīdzētu atklāt iespējamās 
nelineārās attiecības gadījumā, ja nemateriā-
lie aktīvi pārsniedz desmit procentus no ko-
pējiem aktīviem:

ROE = α + Intg2 + β * Intg + γ. (2)
Vēl divi modeļi tika pārbaudīti, pieņe-

mot bruto rentabilitāti un neto rentabilitāti 
kā atkarīgos mainīgos vienādojumos (1) un 
(2). tika analizēti katras uzņēmumu grupas 
rezultāti — to, kuru nemateriālie aktīvi ir ma-
zāki 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 statistis-
kās īpašības.

Pētījuma rezultāti
tabulā atspoguļota uzņēmumu nemate-

riālo aktīvu līmeņa salīdzinošā analīze da-
žādos reģionos noteiktā laika periodā. acīm-
redzams, ka Centrālajā un austrumu eiropā 
reģistrēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu lī-
menis ir ievērojami zemāks par rietumei-
ropas 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

Centrālā un 
austrumu 
eiropa

  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%

Avots: autoru pētījums.
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Ievērību pelna fakts, ka biržā kotēto uz-
ņēmumu nemateriālo aktīvu daļa ir ievēro-
jami augstāka, nekā tas ir vispārējās izlases 
rietumeiropas uzņēmumiem, ietverot gan 
privātus, gan kotētus uzņēmumus. biržā ko-
tēto asV uzņēmumu nemateriālie aktīvi veido 
gandrīz piekto daļu bilances, kas pārsniedz 
rietumeiropas biržā kotēto uzņēmumu ne-
materiālo aktīvu vidējo līmeni.

attēlā ietvertie dati norāda arī uz nemate-
riālo aktīvu daļas pieauguma tendenci uzņē-
mumu bilancēs ilgtermiņā. Neatkarīgi no sta-
tusa un atrašanās vietas, uzņēmumi palielina 
investīcijas nemateriālajos aktīvos. tas aplie-
cina, ka strauji attīstās saimniecisko subjektu 
apmaiņa ar zināšanām un prasmēm. tas arī 
norāda uz to, ka nemateriālo aktīvu pieau-
gums var kļūt par bremzējošu faktoru investo-
riem, 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 nema-

teriālo aktīvu līmenis. turpretim latvijas un 
ungārijas uzņēmumiem ir pats augstākais ne-
materiālo aktīvu līmenis, bet šo valstu iegul-
dījumi p&a ir vieni no viszemākajiem. Daļēji 
tas var būt saistīts ar to, ka p&a rādītāji (taut-
saimniecības līmenī) ietver ne tikai privātās, 
bet arī publiskā sektora investīcijas.

Daudz precīzāk investīciju nemateriālajos 
aktīvos ietekmi  uz uzņēmumu finanšu rādītā-
jiem uzrāda vidējo lielumu analīze.

pašu kapitāla rentabilitātes analīze rāda, 
ka korelācija starp nemateriālo aktīvu līme-
ni un kapitāla rentabilitāti ir 0,63 tajos ga-
dījumos, ja uzņēmuma nemateriālie aktīvi 
pārsniedz desmit procentus no aktīvu kopējā 
apjoma. ja nemateriālo aktīvu līmenis ir ze-
māks, korelācija ir 0,49. tomēr abi modeļi 
nav statistiski nozīmīgi t-testā.

bruto rentabilitātes analīze liecina, ka ne-
materiālajiem ieguldījumiem zem desmit pro-
centiem nav vērojama nekāda ietekme, tur-
pretim nemateriālo aktīvu daļa virs šī skaitļa 
ievērojami kāpina uzņēmumu rentabilitāti. 
savstarpējā sakarība starp bruto rentabilitātes  

Avoti: autores, Amadeus, Eurostat.

Nemateriālo aktīvu vidējais lielums (analizējamā uzņēmumu kopā), procentos no ko-
pējiem aktīviem un investīcijas p&a, procentos no Ikp Centrālās un austrumeiropas 
valstīs (2013)
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rādītājiem un nemateriālo aktīvu daļu tiem 
uzņēmumiem, kur nemateriālie aktīvi pār-
sniedz desmit procentus (otrā apakšgrupā so-
lis — tikpat procentu), ir statistiski nozīmīga,  
jo šie uzņēmumi gūst labumu no ieguldīju-
miem nemateriālajos aktīvos.

polinomiālā regresija nodrošina skaidrāku 
priekšstatu par mainīgo lielumu attiecībām, 
tāpēc ka determinācijas koeficients ir aug-
stāks: 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 rakstu-

rotu uzņēmuma inovācijas potenciālu. salīdzi-
nošā analīze rāda, ka attīstītajās valstīs reģis-
trēto uzņēmumu nemateriālo aktīvu līmenis ir 
ievērojami augstāks nekā mazāk attīstītajās 
valstīs, kas varētu liecināt par zemu inovāci-
jas 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 uz-
ņēmumi ar augstāku inovācijas potenciālu 
noteiktu laika periodu var gūt augstāku cenu 
un papildu peļņas priekšrocības, jo uzņēmu-
mi ar augstāku nemateriālo aktīvu līmeni uz-
rāda 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 se-
cinājumi tika izdarīti arī par uzņēmumu tīro 
rentabilitāti. autores nevar noliegt pozitī-
vo nemateriālo aktīvu korelāciju ar kapitāla 
rentabilitāti, tomēr lineāras regresijas rezultā-
ti nav statistiski nozīmīgi. jāatzīmē, ka visos 

analizētajos gadījumos polinomiālās regresi-
jas izskaidro sakarības labāk kā lineārās re-
gresijas, ko apliecina augstāki determinācijas 
koeficienti. 
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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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Ievads
Valsts pētījumu programmas ekosoC-lV 

projektu pētījums 5.2.3. ir īpaši veltīts “latvi-
jas lauku un reģionālās attīstības procesu un 
iespēju izpētei zināšanu ekonomikas kontek-
stā”. Šī pētījuma definētie mērķi ir: 

1)  apvienot vairāku zinātņu virzienus 
(ekonomikas, socioloģijas, pārvaldī-
bas) latvijas reģionu un lauku teritori-
ju izpētē;

2)  izveidot ilgtspējīgas latvijas reģionu 
un lauku attīstības vīziju, balstoties 

uz iedzīvotāju un pašvaldību vadītāju 
viedokļiem un pozitīvās prakses pie-
mēriem latvijā un ārzemēs;

3)  izplatīt pētījuma gaitā iegūtās atzi-
ņas sabiedrībā un piedāvāt lietišķus 
priekšlikumus kontaktos ar politiķiem 
un pašvaldību darbiniekiem, lai vei-
cinātu zinātnisko atziņu pārnesi uz 
praktisku rīcību.

saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem pētījuma 
autoru grupa ir izstrādājusi sintezētu pētījuma 

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 teri-
torija 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 reģionāla-
jā 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.
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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 institūci-
ju, pašvaldību, pašu lauku iedzīvotāju 
rokās?

pētījuma sākumposmā uz starptautisko 
zinātnisko pētījumu un zinātnisko publikāci-
ju analīzes pamata tika izveidota pētnieciskā  
darba metodoloģiskā līnija, kas ietver:

a)  eDora Cube  metodoloģiju lauku te-
ritoriju grupu identificēšanai;

b) teritorijas kapitāla pieeju, kas iezīmē 
teritorijas galvenās resursu grupas;

c) gudras specializācijas izpratni kā ino-
vatīvas attīstības virzītāju spēku;

d) gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas te-
ritorijas kopumu kā scenāriju sekmīgai 
tālākvirzībai  lauku teritoriju attīstībā.

Šī raksta ietvaros apskatāmie jautājumi 
balstīti uz eDora Cube  metodoloģijas va-
riantu, kas analīzei un novērtēšanai izvirza  
laukus kā  telpu ar tajā notiekošiem izmaiņu 
(performances) procesiem.  

Telpiskā perspektīva
Vēl pirms dažiem gadiem eiropas savie-

nības reģionālās un kohēzijas politikas dar-
ba kārtību noteica policentriskās attīstības 

pieeja, kas paredzēja galvenokārt lielo met-
ropoļu reģionu un lielpilsētu attīstību, mazāk 
pievēršot uzmanību mazo un vidēja mēroga 
mazpilsētu attīstības iespējām. bez šaubām, 
pilsētu sistēma un tās attīstība ir cieši saistī-
ta 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, nodro-
šinot dažādas sociālās programmas, gan uz 
ekonomikas lejupslīdi, sašaurinot sociālās 
infrastruktūras pieejamību, slēdzot uzņē-
mumus, pārveidojot pilsētas piedāvājumu 
atbilstoši visvairāk vajadzīgajam ikdienas 
patēriņam.

policentrisma pieejā pilsētu savstarpējā 
mijiedarbība tiek apskatīta hierarhiskā as-
pektā, jo tā ļauj izprast centru struktūru un 
izkliedi pētāmajā teritorijā, kā arī dod izpratni 
par pilsētu attīstībai piemērotākajiem risinā-
jumiem. hierarhiska pieeja pilsētu kopumam 
valstī ir salīdzinoši sena ideja, kuras pama-
tus vēl 20.gs. 30. gados licis vācu izcelsmes 
ģeogrāfs, centrālo vietu teorijas autors Valters 
kristallers. pilsētu hierarhiskā klasifikācija ir 
piedāvāta vairākos eiropas plānošanas do-
kumentos, par to raksta arī virkne pētnieku 
cilvēku ģeogrāfijas un telpiskās ekonomikas 
jomā. tādējādi, plānojot reģionālo attīstību 
un pilsētu sistēmas, sākotnēji tiek atrasti no-
zīmīgākie centri, kas turpmāk nosaka pilsētu 
izkārtojumu pēc to nozīmīguma valsts vai re-
ģiona ekonomikā.

te būtu nepieciešams piebilst, ka poli-
centrisma kontekstā pilsētu sistēmas tiek 
uzlūkotas, ņemot vērā pilsētu hierarhiskās 
attiecības gan visplašākajā starpvalstu mē-
rogā, gan lokāli viena reģiona pilsētu grupas 
ietvaros.

studijas policentrisma jomā ir plaši pār-
stāvētas zinātniskajā literatūrā. policentris-
ma koncepciju galvenokārt piemin, meklējot 
risinājumus centra un perifērijas atšķirību 
mazināšanai, centru pārapdzīvotībai un teri-
toriālai 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 terito-
rija ir policentriska vai monocentriska. ob-
jektivitātes nolūkos daži zinātnieki jēdziena 
izpratni paplašina — no raksturojuma “pilnī-
gi 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 ārē-
jai 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 at-
karīgi no pilsētas centra attīstības. realizējot 
šādu pieeju latvijas teritorijā, būtu jāpārska-
ta pilsētu teritoriju robežas. piemēram, rīgas 
gadījumā varētu uzdot jautājumu, kur īsti bei-
dzas 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 

pilsētu teritorijas ar vienotu pārvaldības po-
litikas telpu, ar kopēju budžetu un resursu 
koncentrāciju, augstāku es finansējuma ap-
gūšanas kapacitāti, kas kopumā paplašinā-
tu zināšanu ekonomikas attīstības iespējas. 
Šādi veidota administratīvā teritorija būtu 
iekšēji nevienmērīga, tajā ietilptu apgabali, 
kas raksturīgi lauku teritorijām, ar skraju ap-
dzīvojumu, vājāku uzņēmējdarbības aktivitā-
ti, vienlaikus arī blīvi apbūvēti centri ar attīs-
tītu sociālo infrastruktūru, augstu uzņēmumu 
koncentrāciju un blīvu apdzīvojumu. sapro-
tams, 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 mode-
lis 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 ro-
pažu novadā. te jāatzīmē, ka lielu iespaidu 
atstāj mārupes novadā koncentrētā pasažie-
ru un kravu aviopārvadājumu nozare. tomēr 
arī ievērojamā attālumā no rīgas — ruca-
vas, amatas un raunas novadā — darbojas 
dažādi uzņēmumi: zināšanu ekonomikas 
nozarēs, tādās kā datorprogrammēšana, juri-
diskie, uzskaites un grāmatvedības pakalpo-
jumi, arī ražošanas nozarē — tā ir darbagal-
du ražošana, ziepju, smaržu un kosmētikas 
līdzekļu rūpniecība. arī šie novadi formāli ir 
uzskatāmi par lauku novadiem. tas rāda, ka 
zināšanu ekonomika, sevišķi attālināto pakal-
pojumu 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 līme-
ņa infrastruktūras nodrošinājums, kas rīgas 
aglomerācijā ievērojami atšķiras no lielākās 
daļas latvijas novadu. 

lai gan policentriskā koncepcija savā bū-
tībā ir ļoti loģiska, tā ir tikai viena no iespēja-
mām 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 šā-
dai ekonomiskai sistēmai veidojusies arī šo 
valstu telpa — pilsētu un lauku lomu sada-
lījums, apdzīvojuma struktūra utt., līdz ar to 
tās tieša pārnešana latvijas telpā nav pama-
tota. otrkārt, viena no šīs pieejas pamatnos-
tādnēm 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 te-
ritorijām, veicinot to attīstību. latvijā policen-
triskās 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 aiz-
ņem 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 te-
ritorijas tiek definēta kā perifērija, kurā dzī-
vo 49% no latvijas iedzīvotājiem. treškārt, 
pieaugot pilsētas ietekmei uz apkārt esošo 
lauku teritoriju, pieaug risks laukiem zaudēt 
savus iedzīvotājus ar viņu tradicionālo nodar-
bošanās un dzīves veidu, līdzīgi pieaug risks 
zaudēt lauku kultūrvēsturisko un ekoloģisko 
nozīmi. te tomēr jāpiebilst, ka pilsētu eko-
nomiskā izaugsme un arī teritoriālā izple-
šanās 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 ekonomis-
kās nevienlīdzības problēmas. tieši pretēji, 
koncentrējot resursus, tiek panākta aizvien 
lielāka centra un perifērijas atšķirība, un tel-
pas pārvaldība kļūst neefektīva. plašas teri-
torijas tiek pakļautas nomales efekta riskam, 
un tajās notiek strauja depopulācija. ja to-
mēr telpiskai plānošanai tiek pielietota poli-

centrismā balstīta hierarhiskā pieeja, pastāv 
nepieciešamība rast specifiskus risinājumus 
katram hierarhijas līmenim. piemēram, ma-
zākajām 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 starp-
pilsētu 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, patei-
coties pieejamiem savstarpējiem transporta 
koridoriem un komunikācijas infrastruktū-
rai. Šādos pilsētu tīklos attīstības prioritārie 
virzieni ir zināšanās balstīta ekonomika, zi-
nātne, izglītība un radošās industrijas. pil-
sētu 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 klu-
bu tīklu (club-type network)8, kad pilsētas ar 
līdzīgām interesēm apvieno spēkus, lai sa-
sniegtu kopīgos mērķus vai pārstāvētu šādas 
intereses, piemēram, infrastruktūras izvieto-
juma 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 specia-
lizācija, 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 izman-
tojot 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 policentris-
kās, gan pilsētu tīklveida telpas priekšnosa-
cījumiem ir sakārtota un funkcionāla ceļu 
sistēma, kas savieno visu līmeņu centrus, un 
teritoriju administrāciju iniciatīva un vēlēša-
nās šādu sadarbību realizēt. atšķirībā no po-
licentriskās hierarhijā balstītās pieejas telpas 
attīstības plānošanai tīklveida telpā nozīmīgi 
ir tuvu esoši relatīvi līdzīgas nozīmes centru 
puduri. starp tiem notiekošās sadarbības pa-
matu veido komplementaritāte jeb savstarpē-
ja papildināšana gan horizontālā, gan verti-
kālā plaknē11. 

līdz šim latvijas telpa tika uzlūkota kā iz-
teikti monocentriska ar rīgu kā galveno cen-
tru, 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 pie-
mērotāka būtu pilsētu tīkla attīstības pieeja. 
Šādas pieejas  potenciāls saskan ar  novadu 
pašvaldību iniciatīvu izvērst savstarpēju sa-
darbību.  sadarbības un tīklveida telpas at-
tīstības tendences būtu nozīmīgs signāls uz-
ņēmējiem, 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 re-
ģionu, gan novadu kā latvijas lauku telpas 
nozīmīgas teritoriālas vienības griezumā. 
pēc Csp datiem konstatējams, ka  laika pos-
mā 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 lie-
cina, 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 attīstī-
bas variantam; 

otrkārt, izaugsmes temps novados ir pār-
sniedzis lielajās pilsētās notiekošo, kas raisa  
cerību lauku atpalicības mazināšanai un līdz 
ar to apdzīvotības uzturēšanai.

tirgus sektora ekonomiski aktīvo statis-
tikas  vienību  skaits un tā izmaiņas ir in-
formatīvs, tomēr nav pietiekams rādītājs 
reģionu tautsaimniecības izaugsmes rakstu-
rošanai. 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 ieda-
la 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 aplūko-
jams 2. tabulā. 
 

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

statistiskie reģioni
pierīgas Vidzemes zemgales latgales kurzemes

lielajās pilsētās 137,7% 121,5% 122,9% 112,2% 117,7%
Novados 152,1% 131,8% 136,9% 134,3% 123,0%

Autoru aprēķini pēc SRG051-1, CSP.
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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.

*Vidēji zema tehnoloģiskā ražošana 
(vZtr)

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 
metālu ražošana
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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Autoru aprēķini, balstoties uz SIA Lursoft datiem.

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

jebkuru tautsaimniecības sektoru vis-
pirms raksturo to veidojošo uzņēmumu 
skaits. analizējot tautsaimniecības sektorus 
pēc uzņēmumu skaita tajos, autori īpaši vērš 
uzmanību uz t.s. zināšanu ekonomikas sekto-
ru (atr, Vatr un zIp), kura nozīme ekono-
miskās izaugsmes procesos attīstītākajās pa-
saules valstīs, kuru kopumā tagad iekļāvusies 
arī latvija,  turpina pieaugt. 

balstoties uz izstrādāto sektoru  klasifikā-
ciju un salīdzinot šo sektoru  rādītājus laikā 
no 2009. līdz 2013. g., jāsecina, ka zināša-
nu ekonomikas sektora pieaugums kopējā no-
zaru 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 sek-
toru 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. 



35

pĒtĪjumI uN atzIņas par zINāŠaNu ekoNomIkas aIzsākumIem latVIjas laukos

lai gan ekonomikas sektoru struktūra 
pēc uzņēmumu skaita ir nesabalansēta, ie-
dziļinoties un analizējot katra zemgales no-
vada iekšējo nozaru struktūru, var saskatīt 
divu veidu novadus. Nosacīti pirmajā grupā 
iekļaujas novadi, kuros kopējais uzņēmumu 
skaits pieauga straujāk nekā zināšanu ekono-
mikas nozaru uzņēmumu daļa to kopskaitā. 
turklāt jāpiebilst, ka pieauga tieši lauku teri-
torijām raksturīgo agrārā sektora uzņēmumu 
skaits. otrajā grupā iezīmējas novadi, kuros 
uzņēmumu skaita pieaugums zināšanu eko-
nomikas nozarēs (t.sk. at, Vatr un zIp) ievē-
rojami pārsniedza kopējā uzņēmumu skaita 
pieaugumu. rezultātā tautsaimniecības sek-
toru īpatsvars maina kopskatu uz ekonomisko 
darbību novadā.  (sk. 2. att.)

lauksaimniecības un mežsaimniecības 
īpatsvara pieaugumu būtu jāvērtē divējādi: 
negatīva tendence — primārā sektora īpat-
svara pieaugums; pozitīvā tendence — pie-
aug reģistrēto saimniecību skaits, tādējādi 
aktivizējot novadu saimniecisko darbību. 
turpmāk būtu nepieciešams mērķtiecīgāk 
analizēt primārā sektora nozīmi lauku telpā 
zināšanu ekonomikas skatījumā. Īpaši ak-
tuāla analīze būtu latvijas bioekonomikas 
stratēģijas kontekstā. tā atklāj, ka spēcīgs 
primārais sektors ir stabila bāze augstākiem 
ekonomisko nozaru līmeņiem — kā pārtikas 

industriālā ražošana (Vztr, ztr), augu iz-
pēte un selekcija (zIp), veterinārmedicīnas 
sektors (zIp), farmācijas un kosmētikas no-
zares (atr). līdz ar to, atbildot uz jautāju-
mu, vai esošais tautsaimniecības strukturā-
lais dalījums ir trūkums vai potenciāls, var 
spriest par labu potenciālam, jo tas ļauj kat-
rai 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, reģio-
nu un novadu ekonomikas pētniecībā. 

Kā rokās ir lauku dzīvotspēja?
lai noskaidrotu, kā rokās ir lauku dzīvot-

spēja, 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 
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avots: autoru aprēķini, balstoties uz sIa lursoft datiem.

2. att. Tautsaimniecības lielāko sektoru īpatsvars  novadu grupās, 2013 
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ballu skalā novērtēt, kurai no izaugsmes vei-
cinātāju grupām pieder noteicošā loma pozi-
tīvo pārmaiņu veicināšanā novados. zemgalē 
atbildes sniedza 152 respondenti, no kuriem 
desmit pašvaldību izpilddirektori (60% no 
zemgales izpilddirektoru kopas), 36 pašvaldī-
bu sociālie darbinieki un 106 iedzīvotāji no 
dažādiem zemgales novadiem. 

respondentu atbildēm tika aprēķināts vi-
dējais svērtais vērtējums, kas dod integrālu 
skatījumu uz izaugsmes veicinātāja ietekmes 
spēku, ietekmējot lauku telpas attīstību. ap-
rēķinātie vidējie svērtie vērtējumi skatāmi  
3. attēlā. 

respondentu atbildes liecina, ka vietē-
jās 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 izpilddirek-
tori uzskata, ka svarīgākie aģenti pārmaiņu 
virzībā ir valsts pārvaldes iestādes, savukārt 
vietējo iedzīvotāju ietekme ļoti zema. aptau-
jātie zemgales reģiona sociālie darbinieki 
visaugstāko ietekmi saskata vietējās pašval-
dībās, bet vienādi zemāka ietekme pārmaiņu 
veicināšanā piešķirta valsts pārvaldes institū-
cijām un vietējiem iedzīvotājiem. 

Novadu vietējie iedzīvotāji uzsvēra savu 
pašvaldību nozīmi, arī pašu iedzīvotāju lomu 
pārmaiņu veicināšanā, vismazāko ietekmi sa-
skatot valsts pārvaldes institūciju darbībās. 
rezultāti apkopoti  tabulā.

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?”

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 at-
zīmēt, ka pašvaldība vietējiem iedzīvotājiem 
ir gan valsts pārvaldes funkciju veicēja, gan 
vietējās kopienas vadītāja/līdera funkciju vei-
cēja. Šajā kontekstā respondenti augsti vēr-
tēja pašvaldības pozitīvo ietekmi es fondu 
piesaistē, kas ļauj uzlabot dzīves vidi vietējā 
mērogā. tajā pašā laikā pašvaldības izpel-
nījās kritiku par nepietiekamo sadarbību ar 
vietējiem iedzīvotājiem, iekšējo nesaskaņoto 
darbību, nepietiekamu kontaktu uzturēšanu 
ar uzņēmējiem kā nozīmīgu sociālo grupu.

tas nozīmē, ka uzņēmējdarbība, tai skai-
tā zināšanu ekonomikas nozarēs veicamā 
uzņēmējdarbība, ir lielā mērā atkarīga no ak-
tīvu vietējo iedzīvotāju efektīvas sadarbības 
ar savu pašvaldību. pašvaldībai būtu aug-
sti 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 eko-
nomikas izaugsmes faktoru un nacionālās 
bagātības radītāju. savukārt cilvēkam ir jābūt 
gatavam dzīvei uz zināšanām balstītā sabied-
rībā.13 labvēlīgu apstākļu radīšana dažādām 
sociālām grupām, lai attīstītu savas prasmes, 
varētu strādāt un aktīvi iesaistīties sabied-
rībā, ir būtiska ilgtspējīgas ekonomiskās un 
sociālās attīstības nodrošināšanā.14 

latvijas darba tirgus pētījumi liecina, ka 
uzlabojumus darba tirgū bieži neizjūt iedzīvo-
tāji, kas dzīvo latvijas lauku reģionos, ārpus 
republikas pilsētu centriem vai ārpus latvijas 
lielāko mazpilsētu centriem. reģionos atrast 
darbu vēl aizvien sarežģīti, jo bezdarbnie-
kiem nākas saskarties ar dažādiem ārējiem, 
no paša neatkarīgiem faktoriem, kas ietekmē 
darba atrašanas iespējas. Šādos apstākļos 
pašvaldībām jābūt aktīvām sadarbībā ar vie-
tējiem iedzīvotājiem, sevišķi atbalstot vietējo 
uzņēmējdarbību. 

Secinājumi
Noslēdzot šo rakstu un turpinot uzsāk-

to pētījumu, autores vēlas uzsvērt vairākas  
atziņas.

1) attīstot telpisko plānošanu modeļa 
9+21 ietvaros, notiek daudzu mazu un vidē-
ju pilsētu izolēšana, kā arī pastiprinās centru 
un perifēriju atšķirības.  lai gan katrā atse-
višķā mazpilsētā sociālā infrastruktūra (piem. 
skolas, pastāvīgas ārstu prakses, sporta infra-
struktūra) nav pieejama pilnā apmērā, apvie-
nojot resursus, mazās pilsētas kļūst konkurēt-
spējīgākas 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 jā-
nodrošina jebkura līmeņa centru savstarpējā 
pieejamība, ērta ceļu un transporta sistēma. 
Šāda pieeja prasa ilgtermiņa ieguldījumus, 
kas, bez šaubām, atmaksājas gan tikai tālāka-
jos gados, tomēr tas ir vienīgais ceļš saglabāt 
lauku telpu dzīvot un attīstīties spējīgu.

2) lai gan lauku telpai ir raksturīga primā-
rā sektora dominance un liela daļa nodarbi-
nāto strādā tieši primārā sektora nozarēs, tās 
nevar viennozīmīgi vērtēt kā zināšanu eko-
nomikas 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 sekto-
ram, gan šajā sektorā radīto izejvielu augsti 
tehnoloģiskai pārstrādei. kaut arī lēnām, to-
mēr 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 kul-
tūrvēsturiskā mantojumā balstītas mājra-
žošanas tradīcijas u.c.), neskatoties uz ne-
sakārtotas 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 cen-
tros pakļauj lauku telpu kā potenciālu izaug-
smes teritoriju  nomales efekta riskam un iz-
slēdz šīs plašās teritorijas no infrastruktūras 
plānošanas valsts līmenī.
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Summary
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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 reason-
able, 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 independ-
ence and synergy with the local population to promote the rapid development of rural areas.
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Demogrāfiskā pāreja un tās 
specifika Latvijā 

Iedzīvotāju skaitu, sastāvu un izmaiņas 
no dažādiem aspektiem apskata vairākas 
zinātnes nozares un to apakšnozares — de-
mogrāfija, socioloģija, sociālā antropoloģi-
ja, cilvēkģeogrāfija, iedzīvotāju statistika, 

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 

DemoGrāFIskā attĪstĪba latVIjā: 
problĒmas uN IzaICINājumI

Juris Krūmiņš
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Zaiga Krišjāne
zaiga.krisjane@lu.lv 

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, rakstu-
rot aktuālās Latvijas demogrāfiskās attīstības problēmas kopš neatkarības atjaunošanas de-
mogrāfiskās 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 vie-
tās (katrā ne vairāk kā desmit respondentu) ar tiešās intervijas metodi tika aptaujāti 18–74 
gadus veci iedzīvotāji. Izmantota stratificētās nejaušās izlases metode atbilstoši reģionāla-
jam iedzīvotāju sadalījumam pēc dzimuma, vecuma un tautības. 
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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 bei-
gās zinātniskajā apritē ieviesa otrās demogrā-
fiskās pārejas jēdzienu3, kuru joprojām plaši 
lieto demogrāfiskās attīstības skaidrojumos.4 
Demogrāfs D. kolemans, analizējot etniskās 
un sociālās transformācijas imigrācijas re-
zultātā virknē eiropas valstu un asV, ieteica 
jauno tendenču teorētisko pamatojumu dē-
vēt par trešo demogrāfisko pāreju.5 minētās 
teorētiskās nostādnes veido metodoloģisko 
ietvaru demogrāfiskās attīstības tendenču iz-
pratnei latvijā.

uz dzimstības samazināšanos latvijā un 
citviet eiropā, kā arī tās ietekmi uz demo-
grāfisko attīstību nākotnē jau vērsa uzmanī-
bu virkne autoru laikā līdz otrajam pasau-
les 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 eko-
nomiskās pārmaiņas latvijā kopš neatkarības 
atjaunošanas noteica jaunu posmu demogrā-
fiskajā attīstībā, kas līdzinājās Igaunijas, lie-
tuvas un virknes austrum- un Centrāleiropas 
valstu demogrāfiskai attīstībai.16 Šo posmu 
raksturo turpmāka dzimstības samazināša-
nās, mūža ilguma palielināšanās (izņemot 
pārejas sākuma periodu uz tirgus ekonomi-
ku), iedzīvotāju mobilitātes pieaugums un 
emigrācijas ievērojams pārsvars pār imigrā-
ciju ekonomikas lejupslīdes gados. Demo-
grāfiskajā attīstībā pieaugošu lomu ieguvuši 
faktori, kas veicina iedzīvotāju kvalitatīvā sa-
stāva izmaiņas (izglītība, sociālā iekļaušana, 
materiālās nevienlīdzības mazināšana u.c.).17 

Demogrāfiskā pāreja kā ilglaicīgs process 
no tā saucamā tradicionālā iedzīvotāju atau-
dzes 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 vir-
zienā (pirmā un otrā pasaules kara rezultātā 
un kopš 1989. g.). Demogrāfiskās pārejas 
teorija saistībā ar iedzīvotāju mobilitātes, 
kopdzīves formu, tautas veselības u.c. soci-
āli demogrāfisko pētījumu teorētiskajām at-
ziņām18 veido metodoloģisko pamatu demo-
grāfiskās attīstības problēmu un izaicinājumu 
izvērtējumam. Iedzīvotāju dabiskās kustības 
un migrācijas procesu mijiedarbības rezultātā 
vērojamās pārmaiņas ir ļoti daudzveidīgas. 
Demogrāfiskās pārejas19 un mobilitātes pār-
ejas20 teorijas palīdz kompleksi tās novērtēt 
visu procesu un faktoru savstarpējā ietek-
mē21. Demogrāfiskai attīstībai latvijā ir rak-
sturīgas 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 vienkār-
šās 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 nove-
cošanās un reproduktīvā vecuma jaunāka 
gadagājuma paaudžu skaitliska sarukuma 
rezultātā iedzīvotāju skaita dabiskā pieaugu-
ma vispārējie koeficienti samazinās, un ve-
cuma 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 ungā-
rijā iedzīvotāju skaita samazinājumu noteica 
tikai vai galvenokārt mirušo skaita pārsvars 
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pār dzimušajiem, bet Grieķijā, horvātijā, lat-
vijā, lietuvā un spānijā — tikai vai galveno-
kārt negatīvs starptautiskās migrācijas saldo. 
2015. g. bija pirmais kopš eurostat demo-
grāfijas 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 dalīb-
valstīm, kurās vairāk kā puse imigrantu bija 
remigranti (57,6%)23, kas norāda uz visai 
augstu diasporas atgriešanās mobilitāti. Ne-
skatoties uz negatīvo migrācijas saldo un 
padomju periodā notikušās masveida imig-

rācijas no psrs republikām, latvija ir otrajā 
vietā es pēc iedzīvotāju īpatsvara, kuri dzi-
muši 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 attīs-
tības rādītājs. jaundzimušo vīriešu paredza-
mais mūža ilgums latvijā 2015. g. bija 69,7 
gadi, bet sieviešu — 79,3 gadi.25 Vīriešu un 
sieviešu mūža ilguma starpība latvijā ir aptu-
veni divas reizes lielāka nekā vidēji es. Depo-
pulāciju veicina arī augstā iedzīvotāju sastāva 
novecošanās pakāpe. latvija ir to septiņu es 
dalībvalstu vidū, kurās 65 gadus vecu un ve-
cāku iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz es vidē-
jo rādītāju. tas rada veselības un sociālās ap-
rūpes 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)

kuri jūsuprāt ir trīs svarīgākie 
pasākumi demogrāfijas (iedzīvotāju 
attīstības) veicināšanai?

Visi  
iedzī-
votāji

tai skaitā pēc

dzimuma 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 mig-
rācijas un iedzīvotāju ataudzes jautājumiem. 
rīgā tika aptaujāti 667, pierīgā 357, kur-
zemē 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 de-
mogrāfiskās 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 emigrā-
cijas mazināšanai ir atbalsts dzimstības vei-
cināšanai. Šādu viedokli pauž 64 procenti 
sieviešu un 57 procenti vīriešu. Dzimstības 
veicināšanas pasākumu nozīmību īpaši ak-
centējuši lauku iedzīvotāji. par otro nozīmī-
gāko pasākumu iedzīvotāju attīstības veicinā-
šanai gan vīrieši, gan sievietes ir nosaukuši 
sociālās nevienlīdzības mazināšanu. acīmre-
dzot, 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 vērtē-
jumā ieņem aptuveni līdzvērtīgu trešo ceturto 
vietu ar pasākumiem emigrācijas mazināša-
nai. Gandrīz trešdaļa respondentu uzskata, 
ka teritorijai nav nozīmes demogrāfijas vei-
cināšanā, savukārt iedzīvotāju sastāvam un 
labklājības palielināšanai ir lielāka nozīme. 
pasākumi emigrējušo iedzīvotāju atgriešanai 
latvijā un citu valstu ierobežota skaita iedzī-
votāju migrācijas veicināšana nosaukti retāk, 
tie saņēmuši attiecīgi 27 un 11 procentus 
respondentu atbilžu. Vīrieši vairāk nekā sie-
vietes 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 sa-
skaras ne tikai latvija, bet gan daudzas jau-
nās es dalībvalstis. paaudžu nomaiņa sarūk, 
mainās līdzšinējie iedzīvotāju pārvietošanās 
modeļi starpvalstu un iekšzemes migrāci-
jā26, kas savukārt pastiprina demogrāfiskās 
situācijas reģionālās atšķirības un samazina 
demogrāfisko līdzsvaru starp dažādiem ap-
dzīvojuma sistēmas līmeņiem un administra-
tīvajām teritorijām.27 

līdzīgi kā citās es valstīs, arī latvijā 
demogrāfiskā attīstība norit nevienmērī-
gi pa teritoriālām vienībām. No 1990. līdz 
2016. g. visstraujāk ir samazinājies latga-
les (–34,6%), bet vismazāk pierīgas reģiona 
pastāvīgo iedzīvotāju skaits (–2,8%). Galvas-
pilsētā rīgā iedzīvotāju skaits ir sarucis par 
29,7%. No 110 tikai 17 novados iedzīvotāju 
skaits 2015. g. ir palielinājies, tas ir sama-
zinājies visās republikas pilsētās.28 tādējādi 
demogrāfiskās attīstības jautājumi latvijā te-
ritoriālā 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 nepiecieša-
mību. 

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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pieņēmums) nekā latvijas vai tās teritoriālo 
vienību iespējama iedzīvotāju skaita samazi-
nāšanās kā drauds ekonomiskai attīstībai, uz 
kuru kā satraucošu (piekrīt un drīzāk piekrīt) 
norādīja aptuveni 4/5 respondentu. 

projektā novērtēta un salīdzināta reģio-
nālās un kohēzijas politikas instrumentu, kā 
arī dažādu ekonomisku faktoru ietekme uz 
demogrāfisko attīstību latvijas novados un 
pilsētās 2009.–2013. g., pielietojot gan kla-
siskās, gan telpiski koriģētas, gan paneļdatu 
analīzes ekonometriskās metodes. rezultāti 
liecina, ka iedzīvotāju ienākumu un bezdarba 
līmenis ir visnozīmīgāk ietekmējuši reģionālo 
demogrāfisko attīstību. eiropas struktūrfon-
diem 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 skai-
ta dinamikā.29 atkarībā no reģionālās attīs-
tības atbalsta instrumentu veida, to ietekme 
ir gan lokalizēta konkrētās teritorijās, gan arī 
telpiski novirzīta uz blakus esošām teritoriā-
lām vienībām.

Demogrāfiskā attīstība un 
demogrāfiskā politika 

Demogrāfisko situāciju var ietekmēt ar 
demogrāfiskās politikas instrumentiem, kuru 
regulējošā daudzveidīgā loma īstenojas in-
divīdu, ģimenes, sociālo grupu, teritoriālā 
un valsts mērogā. Demogrāfisko politiku ar 
mērķtiecīgu rīcību īsteno gan likumdevēji, 
gan izpildvara, gan pašvaldības, valstiskās 
un nevalstiskās organizācijas, mājsaimnie-
cības un indivīdi.30 ar demogrāfisko politiku 
visbiežāk saprot valsts varas institūciju un 
sabiedrisko organizāciju mērķtiecīgu rīcību 
iedzīvotāju kustības procesu regulēšanai, īs-
tenojot sociālus, ekonomiskus, juridiskus u.c. 
pasākumus.31

Demogrāfiskās attīstības mērķi un uzde-
vumi doti virknē dokumentu. latvijas Na-
cionālajā attīstības plānā 2014.–2020. g. ir 
ietverts rīcības virziens “stabili pamati tautas 
ataudzei”. tajā noteikts, ka stipras un sta-
bilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas 
pamats. tās var pastāvēt, ja tiek nodrošināti 
labvēlīgi apstākļi dzimstības palielināšanai, 
vecāku atbalstam, otrā un trešā bērna ra-

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?

atbildes 
kopā

No tām atbildēts

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. 
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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 pa-
mats.32 sabiedrības veselības pamatnostād-
nēs 2014.–2020. g. uzsvērts, ka sabiedrības 
veselības politikas virsmērķis ir palielināt 
latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža 
gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, sa-
glabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.33 

Demogrāfiskās attīstības un politikas jau-
tājumi depopulācijas kontekstā skarti vairāku 
autoru publikācijās.34 par to ir rakstījusi p. eglī-
te, 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 pamat-
nostādņu 2011.–2017. g. īstenošanu. saga-
tavotie 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 doku-
mentos demogrāfijas jautājumi minēti biežāk 
nekā vidējā un īstermiņa plānošanas doku-
mentos. saeimas debašu korpusa analīze lie-
cina, ka demogrāfijas jautājumi tiek debatēti 
nevis regulāri, bet galvenokārt lai panāktu at-
balstu kādai politiskai vai likumdošanas ini-
ciatīvai. reģionālās demogrāfiskās attīstības 
jautājumus biežāk debatēs skar opozīcijas 
deputāti, nevis valdošās koalīcijas pārstāvji.38

Darbu ar demogrāfiskās politikas jautā-
jumiem latvijā vada labklājības ministrija. 
2004.–2009. g. daļu demogrāfisko iniciatī-
vu veica bērnu, ģimenes un sabiedrības in-
tegrācijas lietu ministrija. kopš 2011. g. 22 
cilvēku sastāvā darbojas Demogrāfisko lie-
tu 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 apakškomisi-
jas: no 2011. g. Nacionālās drošības komi-
sijas 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 apakš-
komisija (vad. I. parādnieks). lai nodrošinātu 
Deklarācijas par m. kučinska vadītā ministru 
kabineta iecerēto darbību prioritātes “De-
mogrāfiskās 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. parād-
nieks). latvijas iedzīvotāju 2016. g. aptaujas 
dati liecina, ka no trim visbiežāk minētiem 
atbalsta sniedzējiem demogrāfisko problē-
mu turpmākai risināšanai divi neattiecas uz 
valstiskām vai nevalstiskām institūcijām, bet 
gan ir ģimene un paši iedzīvotāji (3. tab.). 

kā nozīmīgu atbalsta sniedzēju demo-
grāfisko problēmu turpmākai risināšanai 52 
procenti respondentu savās atbildēs ir nosau-
kuši valdību. turpmākajās vietās pēc to no-
zīmības seko pašvaldības (31%), attieksme 
darba vietā (25%) un saeima (22%). poli-
tiskās partijas un nevalstiskās organizācijas 
respondentu atbildēs minētas tikai attiecīgi 
9% un 7% gadījumu. Izpildvaras augstāku 

novērtējumu, acīmredzot, nosaka iedzīvo-
tāju 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 paš-
valdību ierobežotie finansiālie resursi. aptau-
jā tika uzdots jautājums par iedzīvotāju skaita 
izmaiņu saistību ar latvijas tautsaimniecības 
izaugsmi nākotnē (4. tab.).

tikai katrs piektais respondents atbildē-
ja, ka latvijas tautsaimniecības izaugsme 
nākotnē ir iespējama, vienīgi palielinoties 
valsts iedzīvotāju skaitam. taču gandrīz tik-
pat aptaujāto uzskata, ka iedzīvotāju skaitam 
ar tautsaimniecības izaugsmi nav nekāda 
sakara. Visvairāk respondentu uzskatīja, ka 
tautsaimniecības izaugsme iespējama, sta-
bilizējot iedzīvotāju skaitu jau esošajā līmenī 
(27%). maz bija atbilžu, kas tautsaimniecī-
bas izaugsmi nākotnē saista arī ar mazāku, 
nekā ir pašlaik, iedzīvotāju skaitu latvijā 
(9%). turpat vai katram ceturtajam respon-
dentam nebija viedokļa par uzdoto jautāju-
mu. atbilžu sadalījums liecina, ka sabiedrībā 
nepieciešama daudz konsekventāka ekspertu 

4. tab. respondentu viedoklis par iedzīvotāju skaita izmaiņu saistību ar latvijas tautsaimnie-
cības izaugsmi nākotnē (n=2049; respondenti katrs snieguši vienu atbildi)

atbildes uz jautājumu: “jūsuprāt latvijas 
tautsaimniecības izaugsme nākotnē ir 
iespējama?”

atbilžu relatīvais biežums

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 9,4

Grūti pateikt, nav atbildes 24,0

Avots: Projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.
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teorētisko un lietišķo atziņu paušana un pub-
liska diskusija ar politiķu un sadarbības part-
neru iesaisti, diskutējot par valsts un reģio-
nālas demogrāfiskās attīstības mērķiem un to 
sasniegšanas līdzekļiem. pozitīvu piemēru šai 
ziņā sniedz “Population Europe” demogrāfi-
jas ekspertu sadarbības tīkls, kuru atbalsta 
eiropas komisija. ar šī tīkla atbalstu pēc pro-
jekta vadītāja iniciatīvas 2015. g. 30.oktobrī 
rīgā latvijas universitātē notika starptautis-
ka konference — diskusija ar visu ieinteresē-
to pušu līdzdalību, kuras norisei bija iespēja 
sekot tiešraidē internetā un kuras materiāli 
pieejami latvijas sabiedrībai un plašam inte-
resentu lokam aiz valsts robežām.39 projekta 
pētnieki kopā ar ekspertu sadarbības platfor-
mu “Demogrāfisko lietu centrs” un citu ieinte-
resēto pušu līdzdalību plāno arī turpmāk tur-
pināt diskusiju par demogrāfiskās attīstības 
izaicinājumiem un mērķiem un demogrāfis-
kās politikas līdzekļiem to sasniegšanai.

Secinājumi 
latvijā negatīva dabiskā pieauguma un 

negatīva starptautiskās migrācijas saldo re-
zultātā iedzīvotāju skaits sarūk. zems dzims-
tības līmenis, mūža ilguma palielināšanās un 
emigrācija veicina iedzīvotāju sastāva noveco-
šanos. tas ietekmē valsts ilgtspējīgu attīstību. 
Demogrāfiskai attīstībai latvijā kopš neatka-
rības atjaunošanas ir raksturīgas otrās demo-
grāfiskās pārejas pazīmes ar iespēju starp-
tautiskās migrācijas ietekmē pāraugt trešajā 
demogrāfiskās pārejas fāzē, kuru raksturo lie-
lāks ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars. 

starp pasākumiem demogrāfiskās situā-
cijas uzlabošanai, pēc iedzīvotāju domām, 
svarīgi ir pasākumi sociālās nevienlīdzības 
mazināšanai un veselības nostiprināšanai. 
aptaujātie iedzīvotāji norāda uz depopulā-
cijas riskiem lokālā, reģionālā un nacionālā 
līmenī. Iedzīvotāju skaita turpmāka samazi-
nāšanās ir drauds sava ciema, pagasta, pilsē-
tas, 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 demogrā-
fiskās attīstības izaicinājumiem, mērķiem un 
līdzekļiem to sasniegšanai.

Nozīmīgākais uzdevums turpmākai demo-
grāfiskai 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 tautsaim-
niecības izaugsme ir iespējama, stabilizējot 
iedzīvotāju skaitu esošajā līmenī. 

līdzšinējo pētījumu rezultāti norāda uz 
nepieciešamību turpināt pētījumus par sa-
biedrībai nozīmīgu politisko, ekonomisko un 
sociālo procesu norisēm migrācijas un demo-
grāfisko pārmaiņu kontekstā. jāmeklē jaunas 
metodoloģiskas pieejas iedzīvotāju ataudzes 
un migrācijas procesu izpētei un demogrāfis-
kās situācijas uzlabošanai saistībā ar latvijas 
demogrāfiskās attīstības specifiku otrās de-
mogrāfiskās pārejas posmā.

Avoti un piezīmes
1 Demogrāfiskās pārejas teorija: Valstis eko-

nomiskās attīstības gaitā iziet secīgas de-
mogrāfisko izmaiņu fāzes, kuras aizsākas ar 
mirstības un turpinās ar dzimstības sama-
zināšanos. Vēlāka dzimstības samazināša-
nās  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://me-
dical-dictionary.thefreedictionary.com/
Demographic+transition+theory 

2 thompson w. s. population. American 
Journal of Sociology. 1929. 34(6): 959–
975.

3 Van de kaa D. j. europe’s second demo-
graphic transition. Population Bulletin. 
1987. 42(1): 1–59.

4 sobotka t. the diverse faces of the second 
Demographic transition in europe. Demo-
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graphic research. 2008. 19, article 8. 
pp.171–222.

5 Coleman D. Immigration and ethnic 
change in low-fertility countries: a third 
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Summary
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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 con-
stitutes 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 sustain-
able 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 de-
velopment and strengthening links with diaspora for the transformation of the latvian na-
tional 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 accord-
ing to territorial distribution, age, sex and ethnicity.
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Depolitizācija
politika top un risinās ar valodas starp-

niecību, un parlamenta debates ir viena no 
svarīgākajām politiskā procesa izpausmēm 
demokrātijā. runājot par valsts problēmām, 
interešu konfliktiem, deputāti izvēlas no-
teiktus vārdus, lai apzīmētu realitātes feno-
menus. meklējot risinājumus, diskutējot par 
reformām, lēmumiem, deputāti faktiski jau 
spriež par šiem simboliskajiem konstruktiem, 
kas realitātes fenomenam mēdz piešķirt kādu 
specifisku izpratni. Divdesmitā gadsimta pē-
dējos gados politikas pētnieki pievērsa uzma-
nību tam, ka parlamentārajās debatēs pazūd 
politiskais elements jeb notiek to depolitizā-
cija.

ar politiku parasti saprot indivīdu un so-
ciālo grupu interešu pārstāvēšanu un saska-
ņošanu, kā arī konfliktu risināšanu: “ideju, 
interešu un institūciju savdabīgu saspēli (pa-
rasti) nevienmērīgas varas sadales apstāk-
ļos”.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 politiska-
jā diskursā, kurā deputāti nosauc un pamato 
politikas mērķus un uzdevumus, robežas un 
prioritātes. turklāt politiskajā procesā tas no-
tiek nepārtraukti, jo mainās apkārtējā vide, 
parādās jaunas vajadzības, mainās grupu in-
tereses. Šī politiskā darbība risinās noteiktu 
spēļu ietvaros, kas jau iepriekš atzītas par 
politiskām. politizēt kādu problēmu nozīmē 
pielietot šo spēļu noteikumus problēmas risi-
nāšanai.2 tādējādi politiskais izpaužas vairāk 
kā optimālas pārvaldes meklējumi situācijās, 
kad saduras dažādu indivīdu vai grupu in-
tereses; un šie indivīdi un grupas apliecina 
gatavību rīkoties tā, lai atrastu pieņemamu 
risinājumu. loģiski rodas jautājumus, vai 
problēmai, kas ir definēta kā politiska, risi-
nājumu drīkst pamatot ar argumentiem, ku-
rus šīs spēles noteikumi neaptver un tie nav 
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raksturīgi politikas laukam. Vai ir pieņemami 
atsaukties uz objektīviem spēkiem ārpus po-
litikas, piemēram, pamatojot piedāvāto vie-
dokli ekonomiski, juridiski vai institucionāli, 
kā tas bieži notiek mūsdienu parlamentārajā 
praksē? Vai parlaments patiesībā neaizstāj 
politiku ar policejisku darbošanos, kad pama-
to savu lēmumu ar normatīviem aktiem un 
valdības piedāvātiem risinājumiem?3

Šāds argumentācijas paņēmiens nav 
retums latvijas republikas saeimas debatēs: 
diskusija notiek drīzāk par likuma interpre-
tācijām, nevis par labākā risinājuma izvēli. 
piemēram, izlemjot ekonomikas jautājumus, 
par argumentiem kalpo līdzšinējā valdības 
pieredze, bet deputāti neizvirza apspriešanai 
jaunus risinājumus, nepiedāvā jaunu skatīju-
mu uz lietām. turklāt samērā bieži viņi atsau-
cas uz eiropas savienības līmeņa stratēģijām 
un normatīvajiem aktiem — tātad atbildība 
par politisko rīcību jau no paša sākuma tiek 
uzvelta spēkiem, kas neatrodas latvijas poli-
tikas sfērā.

Depolitizācijas pētnieki skaidro, ka politi-
ķim ir atvēlēts arvien mazāk iespēju, lai izda-
rītu 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 iespai-
du, ka lēmumi un risinājumi nav atkarīgi no 
politiķa personiskās pozīcijas. tādēļ lemšana 
un rīcība tiek depersonalizēta, šķietami dei-
deoloģizēta un pārcelta uz administratīvo vai 
juridisko jomu. lēmējvaras pārstāvji  attaisno 
savu pasivitāti, politiskās darbības neefektivi-
tāti un nevēlēšanos uzņemties personisku ini-
ciatīvu un atbildību, atsaucoties uz izpildvaras 
un tiesu varas institūciju kompetenci, atbilstī-
bu 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 

izpratni strīdējās, tad mūsdienās šis termins 
ieguvis stabilu nozīmi. Dažkārt nekritiski to 
vienādo ar normatīvajiem aktiem: demokrāti-
ja pastāv, jo ir pieņemts atbilstīgs likums. un 
arī kopumā vārdu “demokrātija” lieto mazāk, 
turklāt visbiežāk par šo politiskās dzīves pa-
mata 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 po-
litikai, veidojas vairāk uz darbību orientēta 
pārvaldības forma un lemšanas procesā tiek 
iesaistīti cilvēki ar atbilstīgu profesionālu 
kompetenci. balstīšanās iepriekš izdiskutēta-
jos 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 poli-
tika, 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, cilvē-
ku), vai arī vienkārši atkārto citu institūciju 
radītos tekstus — likumus,  administratīvos 
lēmumus, izpildvaras apkopotos faktus. tā 
rezultātā vārdi un jēdzieni zaudē politisko no-
zīmi, alternatīvu apspriešana tiek ierobežota 
un zūd politiskās darbības perspektīva.4 

latvijas republikas saeimā depolitizāci-
jas tendence risinās paralēli politikas profe-
sionalizācijai. kas tad deputātu izpratnē ir 
politika? analīzei izmantosim rsu komuni-
kācijas 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” lie-
tojumu (visos locījumos) saeimas sēdēs div-
desmit gadu garumā — no 1993. līdz 2014. 
gadam. kolokāciju (vārda biežākā parādīša-
nās 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 interpretāci-
jām (1. tab.). 

ar īpašības vārdu “politisks” saeimā 
vispirms saistās vairāk vai mazāk konkrēti 
politiskā procesa subjekti un objekti — per-
sonas, 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 lie-
tojumu loks interpretē politiku kā salīdzinoši 
abstraktu struktūru, telpu, laiku, procesu vai 
plūsmu, ar saviem tāpat politiski rekonstruē-
jamiem cēloņiem un paredzamām sekām. 
Šeit iederas tādi bieži lietojami jēdzieni ar 
grūti precizējamu nozīmi kā “politiskais līme-
nis”, “politiskais lauks”, “politiskās lietas”, 
“politiskā realitāte”. Šīs vārdkopas raksturo 
augsts abstrakcijas līmenis un nekonkrētība, 
kas runu padara neskaidru un nesvarīgu. tre-
šajā 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), cilvēcis-
kās attiecības un kultūru (politiskā atbildība, 
politiskā skaudība), sociālās dzīves jomas 
(ekonomika, finanses, armija), izrādes māks-
lu (politiskais teātris, politiskais cirks, politis-
kā 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 risi-
nāšanas instrumentu, un tāpēc publiskajā 
diskursā kultivētās bažas par sabiedrības 
stāvokli — integrētību, vienotību, saliedētī-
bu (citiem vārdiem runājot, konflikta neesa-
mību) — faktiski ir šī instrumenta ignorēša-
nas rezultāts. politiskā elite uztver latvijas 
sabiedrību kā konfliktējošu indivīdu kopu-
mu, kurš nespēj rast konsensu par kopīgām 
interesēm.5 līdzīgos terminos vēsturnieki rak-
sturo starpkaru sabiedrību: sašķelta, kašķīga, 
nespējīga uz kompromisiem.6 kā problēmas 
risinājumu gan tad, gan tagad piedāvā per-
sonības 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 krā-
sās, būdami pārliecināti, ka cilvēki iedalāmi 
divās grupās: tie, kuri atbalsta taisnību, un 
tie, kuri to neatbalsta (68%). Virsroku latvijā 
guvis uzskats, ka viedokļu daudzveidība ap-
draud 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 de-
mokrātijas stiprināšanas funkcijas.9

latvijas politikā un medijos ierastais ap-
zīmējums šādai sabiedrībai ir “sašķelta”. 
taču principā tas ir ikdienišķs  modernitātes 
laikmeta sabiedrības stāvoklis, kuru raksturo 
diferenciācijas, specializācijas un anonimi-
zācijas procesi. uzmanību tam pievērsuši 

socioloģijas klasiķi. makss Vēbers pauž, ka 
sabiedrība ir sadrumstalots kopums, ko vei-
do vaļīgi saistītas neatkarīgas grupas, kuras 
nepārtraukti sacenšas vai pat konfliktē cita 
ar citu.10 mijiedarbību starp sabiedrību vei-
dojošiem komponentiem nodrošina nevis to 
līdzība, kā tas ir tradicionālajā sabiedrībā, 
bet procedūras, kuras nosaka konfliktējošo 
viedokļu saskaņošanas un kompromisa mek-
lējuma prakses. politiska rīcība ir viens no 
šādiem instrumentiem. politoloģijas literatūrā 
angļu valodā sastopam šādas definīcijas: “rī-
cība, kas ietver kolektīvo konfliktu un tā risi-
nāšanu”11, “konfliktējošo interešu atzīšana un 
samierināšana” 12, “atšķirīgu interešu apsprie-
šana un kopīgu risinājumu meklējums”13. In-
terešu konflikts ir sabiedrības ikdienas stāvok-
lis, un tā nepārtrauktā risināšana ir politiskās 
procedūras uzdevums. bet kā politisku pro-
cedūru 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 politis-
ko 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 priekš-
likumu, kas mēdz būt vai nebūt “tīri” vai 
“tikai” politisks. Izteikumu kontekstuālā ana-
līze saeimas debašu korpusā http://saeima.
korpuss.lv/ rāda, ka šis vērtējums ir nievā-
jošs. 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 vienī-
gais, ko es dzirdēju: pamatā šis ir poli-
tisks lēmums”. (Valdis liepiņš 2013. g. 
25. aprīlī);
• Deklaratīvs un īstenībai neatbilstošs:
“eiro nav pašmērķis, nav politisks pašmēr-
ķis, bet eiro gan ir piemērotākais, ģeopo-
litiski piemērotākais instruments ilgtspē-
jīgai latvijas tautsaimniecības attīstībai”.   
(arvils ašerādens, 2012. g. 13. dec.), 
“tas nav politisks, tas ir latvijas audio-
vizuālajam tirgum ļoti svarīgs projekts”. 
(antons seiksts, 1998. g. 10. sept.).

opozīcijas deputāti aizrāda valdības koa-
līcijai, ka politiskie lēmumi nav kvalitatīvi, 
savukārt vairākums aizbildinās, ka tie nemaz 
neprasa argumentāciju. lieta tāda, ka juridis-
kajā praksē politiskie lēmumi nav pakļauti tie-
sas kontrolei — tas izriet no varas dalīšanas 
principa.14 kā redzams saeimas korpusa at-
tiecīgajos 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 pa-
mats, uz kura lēmums tiek pieņemts, at se-
nāta spriedumu definē nekonsekventi. politis-
kais lēmums balstās politiskajā pārliecībā,16 

amatpersonas iekšējā pārliecībā,17 politiskajā 
gribā, iekšējā pārliecībā, uzticībā;18 vienā ga-
dījumā 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 vie-
nīgie, kas dara iespējamu politiķu eventuālās 
loģikas izgaismošanu. tā, 2010. g. sniegtais 
augstākās tiesas senāta skaidrojums faktis-
ki depolitizē politisku lēmumu pieņemšanas 
procedūru, balstot to politiķa subjektivitātē. 
jēdzieni “iekšējā pārliecība”, “subjektīvie kri-
tēriji” pieļauj to, ka pastāv īpatnēja individuā-
la pasaules pieredze, kas var būt neizsakāma 
citiem un tāpēc neizvērtējama dialogā. sprie-
žot pēc saeimas korpusa, deputāti jauc divus 
diskursīvus laukus. juridiskajā diskursā poli-
tisks lēmums nav analizējams tāpēc, ka tiesa 
nevar vērtēt tiesību normās nedefinētos kri-
tērijus, kas gan ir akceptēti politiskajā rīcībā. 
taču politiskā diskursa laukā pastāv sprieša-
nas, 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 nenostipri-
nātai demokrātiskās politikas procedūrai, un 
“politiski” lēmumi vairo jēdziena “politisks” 
negatīvo semantiku: politiska darbība nav 
procedūra, kurā meklē saskaņu par domstar-
pībām. 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” definī-
cijas arī neizceļ pārrunu organizēšanas pro-
cedūras nozīmi.23 pirmā definīcija norāda uz 
cilvēku aktivitātes lauku: “sabiedriskās darbī-
bas nozare, kas ietver līdzdalību sabiedrības 
un valsts vadīšanā un valsts lietu kārtošanā; 
attiecības starp dažādiem sabiedrības slā-
ņiem, dažādām tautām un valstīm”; otrā —  
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apraksta viena aģenta darbības loģiku:  
“Iepriekš pārdomāta, apsvērta rīcība, dar-
bības veids, arī paņēmienu kopums kāda 
mērķa sasniegšanai.” tikmēr oksfordas an-
gļu valodas tiešsaistes vārdnīca pasvītro divu 
vai vairāku aģentu mijiedarbības procesu: “ar 
valsts vai citu jomu pārvaldīšanu saistītā rī-
cība, īpaši debates vai konflikts starp indivī-
diem vai partijām, kam ir vara vai kas cer to 
iegūt.”24 

jau minējām, ka vairākums respondentu 
reprezentatīvajās aptaujās negatīvi vērtē vie-
dokļu daudzveidību un neiesaistās politikā, 
kurai pēc būtības būtu jāsamierina viedokļu 
konflikti. Valdība uzskata, ka problēmas 
cēlonis ir indivīdu nepietiekamā kultūras 
socializācija. “Nacionālās identitātes, pilso-
niskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādnes 2012.– 2018. gadam” pos-
tulē, ka personības izglītošana (piederības 
sajūta, tiesiskās apziņas stiprināšana, sociālā 
atmiņa u.c.) ir integrētas sabiedrības priekš-
noteikums, kas savukārt ļauj indivīdam pie-
kļūt 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 publiska-
jā komunikācijā ar citiem.26 modernitātes 
laikmeta sabiedrībā viedokļu un interešu at-
šķirība izriet no tās dabas, ko raksturo dife-
renciācija, specializācija un anonimizācija. 
Viedokļi un intereses ir mainīgi laika gaitā, un 
tāpēc konsensu var sasniegt, uzturot dialogu, 
kura taisnīgu norisi iesaistītajām pusēm ga-
rantē 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, 

tiek ierobežotas iespējas paust un apspriest 
atšķirīgos viedokļus, un līdz ar to tiek sašau-
rināts meklējamo risinājumu loks. saeimas 
korpusa analīze parāda, kādas politiskiem 
terminiem nozīmes deputāti piešķir, bet tas 
savukārt ļauj noskaidrot diskursīvās demo-
krātijas instrumentu neveiksmes cēloņus. 
proti, ieskats lemmas “politisks” lietojumā 
ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka likumdevējs skep-
tiski izturas pret iespēju risināt konfliktus dia-
logā un ar normatīviem aktiem nosaka tādu 
sarunu vešanas kārtību, kas praktiski kavē 
šāda dialoga iespējas. Ignorējot atšķirīgus 
redzējumus, lēmuma pieņēmējs tomēr neuz-
ņemas atbildību par savu iniciatīvu. piedā-
vātais 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 atbil-
dība par rīcības rezultātiem tiek pārcelta uz 
administratīvo vai juridisko jomu, kuru tēlo kā 
iepriekš doto struktūru, “objektīvo” realitāti. 
tādējādi parlaments iedragā savu funkciju rī-
koties politiski — izvērtēt atšķirīgus viedokļus 
par aktuālām problēmām un saskaņot tādus 
risinājumus, kas būtu pieņemami konfliktējo-
šām pusēm. 
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Summary
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“Depolitization” is a characteristic of contemporary democratic politics. how exactly de-
politization 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 deci-
sions 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 volun-
tary 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. 

Par autoriem
Dr.  Sergejs Kruks, informācijas un komunikācijas zinātņu doktors, rsu profesors. pētnie-

ciskās intereses ir saistītas ar politisko diskursu un semiotiku, mākslas lomu nacionālistiskajā 
un komunistiskajā politiskajā komunikācijā. kruks ir publicējis monogrāfijas par mūzikas un 
tēlotājmākslas ekonomiku un politiku.  

Dr. filol. Ilva Skulte, filoloģijas doktore, rsu asociētā profesore. pētniecības intereses 
saistītas ar valodas stila un lietojuma izmaiņām, literatūras un mediju komunikācijas mijie-
darbību, kultūras žurnālistiku, kā arī bērnu un jauniešu jaunradi un jauno mediju lietošanas 
paradumiem bērnu un jauniešu auditorijā. paralēli akadēmiskajam darbam strādājusi kultūras 
žurnālistikā (“Nakts”, “Diena”, “kultūras Forums”, “latvju teksti” u.c.) un tulkojusi no vācu 
un angļu valodas. 

24 Oxford Dictionaries. Sk. internetā: http://
www.oxforddictionaries.com/

25 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabied-
rības un integrācijas politikas pamatno-
stādnes 2012.–2018. gadam. lr minis-
tru kabineta rīkojums Nr. 542,  2011. g. 

20. okt. sk. iztirzājumu: kruks s. (red.) 
Ekonomiskā krīze Latvijā: “veiksmes stās-
ta” pēcgarša. 165.–170. lpp.

26 piem., jurevičs p. Nacionālās dzīves prob-
lēmas. rīga: Valters un rapa, 1936.
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Ievads
sociālās inovācijas veicināšana ir kļuvu-

si par vienu no eiropas savienības prioritā-
tēm, kas sekmē sabiedrības dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu1, valsts ilgtspējīgu attīstību 
un konkurētspēju2. lai sekmētu sabiedrības 
atvērtību un aktīvu līdzdalību sociāli ekono-
miskajos procesos, radoši jāattīsta esošās un 
jāievieš jaunas sociālās inovācijas formas, 
nodrošinot to darbības juridisko pamatoju-
mu. Šie pasākumi ir saistīti ar cilvēkresursu 
potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu sociālās 

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 līme-
nī. Šajā rakstā Valsts pētījumu programmas 
ekosoC-lV projektā 5.2.7. “sabiedrības 
iesaiste sociālās inovācijas procesos latvijas 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” starp-
disciplināra pētnieku kopa  analizē veiktā pē-
tījuma starprezultātus. pētījuma mērķis ir —  
noteikt sociālās inovācijas veicināšanas  
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nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Pielietojot scenāriju metodi datu analīzē, tika izvirzī-
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1) valsts iniciatīvas virzīts scenārijs, 2) uzņēmumu iniciatīvas virzīts scenārijs, 3) sabiedrības 
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Fokusgrupas diskusijas videoieraksta transkriptu kvalitatīvajā kontentanalīzē tika atklātas 
sociālās inovācijas sadarbības ķēdes un veicināšanas mehānisma elementi, kuri veido soci-
ālās inovācijas veicināšanas modeli ar četrām fāzēm: 1) iespēju apzināšanās, 2) motivēšana 
mācīties un piedalīties, 3) līdzdomāšana un 4) līdzradīšana.
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iespējas latvijā. mērķa sasniegšanai tika iz-
virzīti šādi uzdevumi: 
•  izpētīt potenciālos sociālās inovācijas vei-

cināšanas scenārijus latvijā;
• noteikt sociālās inovācijas veicināšanas 

iespējamās sadarbības ķēdes;
•  izstrādāt sociālās inovācijas veicināšanas 

modeli latvijā. 
Datu vākšanai izmantotās metodes:

•  fokusgrupas diskusija ar uzņēmējdarbī-
bas, izglītības, sporta, komunikācijas un 
labdarības jomu pārstāvjiem un diskusi-
jas videoieraksta transkriptu sagatavoša-
na; 

•  intervijas ar valsts un privātā sektora uz-
ņēmumu, latvijas republikas ekonomi-
kas ministrijas un NVo pārstāvjiem.
Datu apstrādei un interpretācijai izmanto-

ta scenāriju metode; hierarhiju analīzes me-
tode; fokusgrupas diskusijas transkriptu kva-
litatīvā kontentanalīze, pielietojot AQUAD 63   
un nvivo programmatūras. 

Pētījuma metodoloģija
sociālās inovācijas būtība un pētniecība 

ir kompleksas un neiekļaujas monodiscip-
lināros rāmjos vai risinājumos vienas pro-
fesionālās 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, politi-
ku, socioloģiju, kultūroloģiju u.c.5 

lai risinātu kompleksas problēmas ar vai-
rākām mijsakarībām, pētījumos jānodrošina 
starpdisciplinārā pieeja6. starpdisciplinārais 
pētījums kombinē sastāvdaļas no divām vai 
vairākām nozarēm, lai radītu jaunas zināša-
nas, spētu atbilstoši rīkoties un brīvi izpaus-
ties7, kā arī sekmētu dziļāku izpratni un rastu 
inovatīvākus risinājumus8. tātad starpdiscip-
linārais pētījums ir unikāla komandpētījuma 

forma, kurā dažādu jomu pārstāvji apvieno-
jas, lai strādātu pie kopīgas problēmas, iz-
mantojot savai nozarei raksturīgākās pieejas, 
metodes un valodu9 un integrējot savus cen-
tienus un atziņas kopveselumā10. starpdis-
ciplinārā pētījumā tiek sasniegts rezultāts, 
kas ir lielāks nekā atsevišķu disciplīnu ietva-
ros veikto pētījumu rezultātu summa11.

tāpēc arī sociālās inovācijas izpētei  
ekosoC-lV 5.2.7. projekta ietvaros tika iz-
strādāts starpdisciplinārā pētījuma dizains 
(1. att.). 

rīgas tehniskajā universitātē 2015. g. 
20. maijā tika organizēta fokusgrupas diskusi-
ja ar dažādu jomu pārstāvjiem, lai apspriestu 
šādus jautājumus: sociālās inovācijas būtības 
izpratne; tās nozīmīgums latvijas sabiedrības 
attīstībā; sociālās inovācijas piemēri, veici-
nošie un traucējošie faktori; iespējas iesaistīt 
sabiedrību sociālās inovācijas procesos, sa-
darbojoties dažādos līmeņos; nepieciešamās 
pārmaiņas latvijas sabiedrībā un izglītībā, lai 
veicinātu atvērtību un ieinteresētību iniciēt 
un īstenot sociālās inovācijas projektus. Fo-
kusgrupas diskusijā iegūtie kvalitatīvie dati — 
videoieraksta transkripti — tika analizēti trīs 
pētnieku grupās, lietojot dažādas datu apstrā-
des un analīzes metodes un programmatūras 
(1. att.), rezultāti publicēti starptautiski citē-
jamos žurnālos.12

Izmantojot scenāriju metodi, hierarhiju 
analīzes metodi un kvalitatīvo kontentanalīzi, 
tika izpētīti sociālās inovācijas veicināšanas 
scenāriji un izstrādāts sociālās inovācijas vei-
cināšanas modelis latvijā, analizējot iespēja-
mās sadarbības ķēdes.

balstoties uz fokusgrupas diskusijas re-
zultātu analīzi, projekta grupa, kurā ietilpa 
dažādu ekonomikas zinātņu apakšnozaru 
pētnieki, pieaicinot dažāda lieluma valsts un 
privātā sektora uzņēmumu, latvijas repub-
likas ekonomikas ministrijas un nevalstisko 
organizāciju (NVo) pārstāvjus, 2015. g. jū-
nijā–augustā izstrādāja un detalizēti izvērtēja 
sociālās inovācijas veicināšanas scenārijus 
latvijas ekonomikas izaugsmes sekmēšanai. 
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Šāda pētījuma aktualitāti nosaka tas, ka so-
ciālās inovācijas nozīmīgums akcentēts vai-
rākos valsts līmeņa plānošanas dokumentos, 
tomēr nav skaidri formulēti konkrēti pasāku-
mi sociālās inovācijas veicināšanai un tajā 
iesaistāmās puses. pētnieku grupas darbības 
mērķis bija, pirmkārt, izstrādāt potenciālos 
sociālās inovācijas veicināšanas scenārijus 
ekonomikas izaugsmes sekmēšanai, otrkārt, 
pamatojoties uz pieaicināto ekonomikas, uz-
ņēmējdarbības un citu jomu pārstāvju viedok-
ļiem, noteikt latvijas apstākļiem atbilstošāko 
sociālās inovācijas veicināšanas scenāriju.

Scenāriju metode 
scenāriji ir stāsti par iespējamās nākotnes 

variācijām; to mērķis ir nevis prognozēt, kā 
būs, bet ieskicēt nākotnes attīstības robežas. 
scenāriju metode tiek izmantota situācijās, 
kad nav noteiktības par nākotni kompleksas 

sistēmas ietvaros. scenāriju metode ir piemē-
rota arī sociālās inovācijas veicināšanas alter-
natīvu pieeju izvērtēšanai latvijā; tādēļ tiek 
pieļautas dažādas nākotnes alternatīvas14. 
pamatojoties uz diviem svarīgākajiem soci-
ālās inovācijas veicināšanu ietekmējošiem 
faktoriem (iniciatīvas uzņemšanās par soci-
ālās inovācijas veicināšanu un atbalsta ins-
trumenti), tika izvirzītas nākotnes iespējamās 
alternatīvas sociālās inovācijas veicināšanai 
latvijā. 

Hierarhiju analīzes metode
Ir būtiski noteikt optimālāko variantu so-

ciālās inovācijas veicināšanai latvijā; šim 
nolūkam tika izmantota hierarhiju analīzes 
metode15. Šī metode ir sistēmiska procedū-
ra jebkuras problēmas elementu hierarhiskai 
sakārtošanai un kompleksa lēmuma pieņem-
šanai. problēma pakāpeniski tiek sadalīta 

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  

 

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 
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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 pakā-
pi 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 vadībzināt-

ņu un izglītības zinātņu jomas, veica fokus-
grupas diskusijas videoieraksta transkriptu 
kvalitatīvo kontentanalīzi ar atvērto kodēša-
nu, balstoties F. meiringa16 izstrādātajā in-
duktīvās kategoriju attīstības secīgajā modelī  
(Step model of inductive category develop-
ment). kontentanalīzes sākumā transkripti 
tika lasīti vairākkārt, lai iedziļinātos to kon-
tekstā kopumā un saprastu to atsevišķo frag-
mentu nozīmes. sākotnējā kodēšanā tekstu 

fragmentiem tika piešķirti “izmēģinājuma” 
konceptuālie kodi17, kuri vēlāk tika precizēti, 
definēti un sistematizēti metakodos, atkār-
toti analizējot transkriptus. lai nodrošinātu 
pētījuma ticamību, kodēšana tika veikta pa-
ralēlās pētnieku grupās un rezultāti tika ap-
spriesti un apkopoti, sadarbojoties ar visiem 
projekta pētniekiem.  

Pētījuma rezultāti
pamatojoties uz fokusgrupas diskusijas 

un interviju rezultātiem, tika izvirzītas trīs 
vienlīdz iespējamas nākotnes alternatīvas so-
ciālās inovācijas veicināšanai latvijā:  
•  valsts iniciatīvas virzīts scenārijs — soci-

ālā inovācija kā valsts ilgtspējīgas attīstī-
bas veicināšanas nosacījums;

•  uzņēmumu iniciatīvas virzīts scenārijs — 
sociālā inovācija kā korporatīvās sociālās 
atbildības būtiska sastāvdaļa; 

•  sabiedrības pašiniciatīvas virzīts sce-
nārijs — sociālā inovācija kā brīvprātīgo 
darbs (2. att.).
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Scenārijs C:  
Valsts iniciatīvas virzīts 

scenārijs 

Scenārijs B:  
Uzņēmumu iniciatīvas 

virzīts scenārijs 

Scenārijs A: Sabiedrības 
pašiniciatīvas virzīts 

scenārijs 

2. att. Hierarhiju shēma sociālās inovācijas veicināšanai Latvijā18
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hierarhiju analīzē, izvērtējot trīs alter-
natīvos scenārijus, tika noteikts, ka latvijas 
apstākļiem piemērotākais sociālās inovāci-
jas veicināšanai varētu būt valsts iniciatīvas 
virzīts scenārijs, jo, salīdzinot visu trīs alter-
natīvu 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 atbilsto-
šu 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 disku-
sijas dalībnieki runāja par šīm sadarbības ķē-
dēm) ir attēloti diagrammā (3. att.).

Diagrammā redzams, ka sociālās inovā-
cijas veicināšanā iesaistīto pušu — valsts 
institūciju, uzņēmumu, NVo, iedzīvotāju, zi-
nātnieku un izglītības iestāžu — sadarbības 
tīklā izteikti izceļas valsts institūciju un uzņē-
mumu sadarbība. kvalitatīvā kontentanalīzē 
noteikti arī sociālās inovācijas veicināšanas 
mehānisma elementi, kuri tika grupēti čet-
ros saturiskajos blokos: 1) iespēju apzinā-
šana, 2) motivēšana mācīties un piedalīties,  
3) līdzdomāšana un 4) līdzradīšana (4. att.).

analizējot ar sociālās inovācijas veicinā-
šanu saistītās iespējamās sadarbības ķēdes 
(3. att.) un sociālās inovācijas veicināšanas 
modeli (4. att.) kopā, atklājas sociālās ino-
vācijas veicināšanas loģika. sākumā ar in-
formācijas apmaiņu apzina sociālo problēmu 
risināšanas iespējas un rod uzticēšanos idejai 
(pirmā fāze); pirmajā fāzē saistītie elementi 
kopā ar veiksmīgu sociālās inovācijas piemē-
ru rādīšanu paaugstina cilvēku un institūciju 
motivāciju mācīties un piedalīties sociālās 
inovācijas procesos (otrā fāze); sakaru mek-
lēšanas rezultātā valsts institūciju, uzņēmu-
mu, NVo, iedzīvotāju, izglītības un zinātnes 

3. att. Ar sociālās inovācijas veicināšanu saistīto kategoriju (sadarbības ķēžu) biežumu 
sadalījums pēc fokusgrupas diskusijas rezultātiem 
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NVO un skolas sadarbība

137
70

50
43

35
32

30
29

19
19

13
12

8

Kodu biežums
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soCIālās INoVāCIjas IzpĒte starpDIsCIplINārā skatĪjumā

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

Secinājumi 
konstatēts, ka sociālās inovācijas pētī-

jums 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, savstarpē-
ji papildināja viena otru un atklāja realitātes 
holistisko ainu. 

Izvirzītas trīs vienlīdz iespējamas nākot-
nes alternatīvas sociālās inovācijas veici-
nāšanai latvijā: 1) valsts iniciatīvas virzīts 
scenārijs, 2) uzņēmumu iniciatīvas virzīts 

scenārijs, 3) sabiedrības pašiniciatīvas virzīts 
scenārijs. Šo scenāriju izpratne varētu būt no-
derīga konkrētu sociālās inovācijas veicināša-
nas pasākumu plānošanai un organizēšanai 
valsts līmenī.

Noteikts, ka latvijas apstākļiem piemēro-
tākais 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 virzī-
tājiem un īstenotājiem.

Noteiktas sadarbības ķēdes, kas parāda 
sociālās inovācijas īstenotājus — valsts in-
stitūcijas, uzņēmumus, NVo, iedzīvotājus, 
zinātniekus un izglītības iestādes — un saites 
starp tiem. Visvairāk akcentēta valsts institū-
ciju un uzņēmumu sadarbība. 

Noteikti sociālās inovācijas veicināšanas 
mehānisma elementi; uz to pamata izstrā-
dāts sociālās inovācijas veicināšanas modelis  

 

 

• Motivēšana mācīties
• Mācīšanās
•Piemēru rādīšana
•Motivēšana piedalīties 
sociālās inovācijas 
procesos

•Sakaru meklēšana
•Jaunu sadarbības tīklu 
dibināšana 

•Līdzdomāšana

•Informācijas apmaiņa 
•Sociālo problēmu 
risināšanas iespēju         
apzināšana

•Uzticēšanās idejai

•Piedalīšanās sociālās 
inovācijas procesos

•Finanšu investīcijas 
•Līdzradīšanas procesa  
aktivizēšana un uzturēšana

4. fāze
Līdzradīšana

15%

1. fāze
Iespēju 

apzināšana
38%

2. fāze
Motivēšana 
mācīties un 
piedalīties 

35%

3. fāze
Līdzdomāšana 

12%

4. att. Sociālās inovācijas veicināšanas modelis (izstrādāts, balstoties fokusgrupas diskusijas 
rezultātos)
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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 anali-
zēti šajā rakstā, atspoguļo latvijas dažādu 
jomu speciālistu viedokli par sociālās ino-
vācijas veicināšanas praksi, ekosoC-lV 
projekta 5.2.7. “sabiedrības iesaiste soci-
ālās inovācijas procesos latvijas ilgtspējī-
gas attīstības nodrošināšanai” ietvaros ne-
pieciešams salīdzināt pētījuma rezultātus ar 
pasaules pieredzi un veikt dziļāku pētījumu 
par veiksmīgiem sociālās inovācijas projek-
tiem latvijā, lai precizētu un papildinātu šīs  
atziņas. 
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SOCIAL INNOVATION RESEARCH IN THE INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 
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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 develop-
ment 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 sce-
narios 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 promo-
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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 at-
šķirīgos 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 fak-
toru 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 balsstiesī-
bām. Balsstiesību klātbūtne var būtiski uzlabot darbinieku līdzdalības modeļa rezultativitāti.

Ievads
Iepriekš veiktie pētījumi par sociālo ka-

pitālu un tā ietekmi uz valsts ekonomisko 
attīstību ir pierādījuši sadarbības, finansiā-
lās līdzdalības un uzticēšanās nozīmi uz-
ņēmējdarbībā un inovāciju radīšanā. lai 

veidotu uz zināšanām balstītu ekonomi-
ku, sadarbības tīkliem ir īpaša loma, jo tie  
iesaistītajām pusēm rada iespējas ātrāk pie-
kļūt informācijai, kā arī iespējas iegūt jau-
ninājumu ieviešanai nepieciešamos resur-
sus. savukārt vairāki makro līmeņa pētījumi  
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pierādījuši, ka savstarpējā uzticēšanās po-
zitīvi ietekmē jauninājumu radīšanas līmeni 
valstī. atbalstot un sekmējot sabiedrisku 
saikņu veidošanos, ir iespējams panākt po-
zitīvu sociālā kapitāla ietekmi uz ekonomis-
ko 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 re-
zultātā 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 sa-
biedrisku parādību, kā ostrakisms, korupci-
ja, izvairīšanās no nodokļu nomaksas u.c., 
identificēšanu sabiedrībā, to izplatību iespē-
jams samazināt.

mūsdienās aizvien vairāk zinātnieku uz-
skata, ka uzņēmumu darbību, stratēģisko 
lēmumu pieņemšanu un produktivitātes pie-
augumu nosaka sociālais konteksts, kurā tie 
darbojas.

raksta mērķis ir integrēt pretrunīgās pie-
ejas sociālā kapitāla pētniecībai, kā arī ana-
lizēt atšķirīgos metodoloģiskos aspektus, kas 
iespējami, apvienojot analīzes līmeņus vai 
arī būvējot jaunu pētījumu metodoloģiju kon-
krētu sociālā kapitāla un darbinieku finansiā-
lās līdzdalības rādītāju ietekmes noteikšanai. 

Atšķirīgās pieejas sociālā kapitāla 
pētniecībai

zinātniskajā literatūrā atrodamas dažādas 
teorētiskās pieejas, kā aplūkot sociālās struk-
tūras vienības1, sabiedriskās mijiedarbes 
kontekstuālo ietekmi un sadarbības īpatnību 
un saikņu produktīvo vērtību (ieguvumus vai 
zaudējumus). sociālā kapitāla koncepts ir 
veidojies un attīstījies vairāku sociālo zināt-

ņu nozaru ietvaros — socioloģijā, politoloģijā, 
vadībzinātnē un ekonomikā. t. tisenkopfs2 
u.c. — identificē divus pazīstamākos soci-
ālā 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 ka-
pitāla pētīšanai — ekspancionistu pieeju un 
minimālistu pieeju. ekspancionistu pieejā 
sociālo kapitālu izprot plašākā kontekstā, kā 
faktorus, kas indivīdiem ļauj risināt kolektī-
vas rīcības problemātiku. minimālistu pieejā 
uzsvērta indivīdu sociālo saišu tīklu struktūra 
un raksturojums un to ietekme uz sabiedris-
ku, politisku un ekonomisku norišu mijiedarī-
bu 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 “informāci-
jas brokeri”. Šī pieeja fokusējas uz kopienas 
savienojošo un piesaistīto /piesaistošo sociālo 
kapitālu. sinerģijas pieeja uzsver ietverošu 
attīstību, lai “identificētu un sasniegtu kopī-
gus 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 īs-
tenots atkarībā no konkrētā gadījuma institu-
cionālā 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 pieeja pieejas pazīmes

tisenkopfs  
et al.6 (2008)

metodoloģisks 
individuālisms Indivīda rīcības polaritātes

metodoloģisks 
holisms kolektīvas rīcības polaritātes

ostrom, ahn7 
(2013)

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

minimālistu pieeja

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

Vulkoks un  
m. woolcock,  
D. Narayjans8 
(2000)

kopienas pieeja

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

sadarbības tīklu 
pieeja

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”

Institucionāla pieeja

pēc dalībniekiem un rīcībpolitiku ieteikumiem.
Dalībnieki: privātais un publiskais sektors 
(politiskas un juridiskas institūcijas).
rīcībpolitiku ieteikumi: pilsonisku un politisku 
brīvību nodrošināšana, caurspīdīgums, 
izkontrolējamība

sinerģijas pieeja

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

apvienotās 
Nācijas (2009)

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 pie-
lietojuma veidi  —  kā individuālam resur-
sam, instrumentam vai līdzeklim (tisenkopfs 
et al., 2008).9 kā piemēru šai pieejai var mi-
nēt s. kneka un p. kīfera10 pētījumu, kurā, 
balstoties uz diviem sociālā kapitāla indika-
toriem no World Values Surveys aptaujas da-
tiem, tiek aprēķināti vidējie rādītāji indivīdu 
subjektīvajam pašu uzvedības vērtējumam 
un gaidām par citu indivīdu darbībām. Šī 
pieeja atbilst metodoloģiskajam individuālis-
mam vai indivīda perspektīvai.  tomēr autori  
pēta, vai sociālā vide ietekmē nacionālos eko-
nomiskos rādītājus, kas vairāk atbilst ekspan-
cionistu pieejai. tātad realitātē abas pieejas 
ir iespējams apvienot, ko arī dara vairāki citi 
autori, izmantojot mikrodatus no iedzīvotāju 
aptaujām, lai veiktu secinājumus par sabied-
risko 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 litera-
tūrā pieejamie pētījumi atšķiras gan pēc izvē-
lētā izpētes līmeņa, gan sociālā kapitāla ele-
mentu 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 elemen-
tiem tiek pētīti divi: uzticēšanās un pilsonis-
kās sadarbības normu stiprums. Indikatori 
tiek aprēķināti, balstoties uz World Values 
Surveys aptauju datiem. savukārt pakār-
toto indikatoru izvēlē atbilstoši secinājumu 
līmenim ietverti: Ikp pieaugums uz vienu 
iedzīvotāju; ikgadējais iedzīvotāju ienākumu 
pieaugums 12 gadu periodā; uzkrātais cilvēk-
kapitāls (uzņemto skolēnu īpatsvars); investī-
ciju apjoms Ikp, tirgus atvērtība (Ex-im/iKP).

pasaules bankas sociālā kapitāla novēr-
tēšanas instruments izstrādāts, izmantojot 

gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvas pētniecis-
kās 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 sākot-
nējie dati pārējo metožu pielietošanai. Inter-
vijā iegūta informācija par šādiem pētījuma 
segmentiem:12 kopienas ģeogrāfiskās robežas 
un svarīgākie resursi; kolektīvas rīcības si-
tuācijas piemērs gadījuma analīzei; kopienas 
pārvalde un lēmumu pieņemšanas process; 
vietējās organizācijas (gan formālas, gan ne-
formālas); attiecību novērtējums starp vietē-
jām organizācijām un kopienu; institucionā-
lo 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. ba-
lena14 pētījumos sociālā kapitāla elemen-
tu identificēšanai un novērtēšanai, aptaujā  
iegūto kvantitatīvo datu analīzei tiek izman-
tota faktoru analīzes metode. Dati par sociālā 
kapitāla elementiem tiek iegūti ar kvantitatī-
vām aptaujām. a. Vudhauss pētījuma teorē-
tisko ietvaru balsta uz diviem iepriekš veik-
tiem pētījumiem: j. oniksas un p. balena15 un  
j. Vestrena u.c.16 Definētie analīzes līmeņi: 
a. Vudhausa pētījumā — divas pašvaldī-
bas (administratīvi teritoriālais iedalījums),  
j. oniksas un p. balena — piecas lauku un 
piepilsētu kopienas jaundienvidvelsā (admi-
nistratīvi teritoriālais iedalījums). 

j. oniksas un p. balena17 pētījumā no 
sākotnēji aptaujā ietvertajiem 68 sociālo ka-
pitālu raksturojošiem elementiem analizēti 
36, kā rezultātā iegūti astoņi faktori: līdz-
dalība vietējā kopienā; sabiedriskā ietekme 
vai proaktivitāte sociālā kontekstā; uzticē-
šanās līmenis un drošības sajūtas novērtē-
jums; sadarbība un kontaktu loks ar kaimi-
ņiem; 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 ietver-
ti 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 me-
todi identificēti seši faktori: neformālie sa-
darbības 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 ka-
pitāls darba vidē.

a. Vudhausa pētījumu19 iespējams rak-
sturot kā gadījumu analīzi, papildus jau no-
rādītajām kvantitatīvajām datu analīzes me-
todēm tiek izmantotas kvalitatīvas metodes, 
t.sk. ekspertu intervijas, laikrakstu analīze. 
kā pakārtotu indikatoru a. Vudhauss ietver 
noziedzības līmeni, kā arī analizē demogrā-
fiskos datus mikrolīmenī. a. Vudhauss seci-
na, ka faktoru analīzes būtiska priekšrocība 
ir iespēja iekļaut dažādas sociālā kapitāla 
elementu izpausmes, kas ir svarīgi atšķirīgos, 
kultūrspecifiskos apstākļos.

jānorāda, ka e. ostroma, uzsākot pēt-
niecisko darbu par kopīgu resursu pārvaldes 
problēmām, secina, ka dažādu nozaru (lauku 
socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, ekono-
mikas, politoloģijas u.c.) zinātniskajā litera-
tūrā 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 gadīju-
mu analīzi vienā valstī, kur iesaistīto indivī-
du skaits ir no 50 līdz 15 000 personām, 
kuru ekonomiskie ienākumi ir ļoti atkarīgi no 
kopīgajiem resursiem (dabas resursu kopī-
gas 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. ostro-
mas pētnieciskā darba par kopīgo resursu 
pašpārvaldi pamatā ir institucionāla pieeja, 
tiek identificēta kopīgo resursu pārvaldes sis-
tēma, iesaistītie resursu lietotāji, uzraudzības 
un sankciju mehānismi, kā veidojas un dar-
bojas kopīgas uzvedības nosacījumi.21

zinātniskajā literatūrā ir pētīta un skaid-
rota sociālā kapitāla elementu saistība ar 
citām sociāli ekonomiskajām norisēm un rā-
dītājiem.

m. Granoveters uzskata, ka ar sadarbī-
bas tīklu kontaktu loka palīdzību tiek atrastas 
darbavietas un secina, ka lielākā daļa darba 
meklētāju ir sameklējuši darbu, izmanto-
jot personiskus kontaktus.22 m. Granoveters 
aplūko situācijas, kad sabiedrisko struktūru 
īpatnības var ietekmēt tirgus cenas veidoša-
nos (klientelisms, kad darījuma dalībnieku 
sabiedriskās attiecības iegūst ekonomisku 
raksturu, nereti nosakot cenas virs vidējām 
tirgus cenām), un secina, ka “sistēmas eko-
nomiskā elastība ir atkarīga no tirdzniecības 
attiecību sociālās struktūras”23.

j. akčomaks24 norāda vairākus veidus, 
kā sociālais kapitāls pozitīvi ietekmē ekono-
miskos rādītājus. sociālais kapitāls uzlabo 
efektivitāti, risinot asimetriskas informācijas 
problēmu un koordinācijas nepilnības: 1) so-
ciālais 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 ekono-
miskās 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”. uz-
ticēšanās mazina nepieciešamību investēt 
uzraudzībā, tādējādi samazinot darījumu iz-
maksas.

sociālais kapitāls tiek saistīts arī ar 
publiskās pārvaldes kvalitāti un iestādēm.  
e. ostromas gadījumu analīzes “institucionā-
lajā ietvarā” tiek ietverta ļoti plaša nozīme —  
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spēkā esoši noteikumi,26 bet citu autoru dar-
bos termina “institutions” nozīme var atšķir-
ties. piemēram, j. akčomaks27 kā neformālas 
iestādes (institutions) norāda “sabiedriskos 
sadarbības tīklus un asociācijas (associa-
tions)”, bet kā formālas — justīcijas sistēmu, 
izglītības, politiskās iestādes u.c. 

Darbinieku finansiālās līdzdalības 
novērtējums: motivācijas un 
produktivitātes aspekti

Darbinieku līdzdalība ietver sevī finansiā-
lo un nefinansiālo līdzdalību un to paveidus. 
Darbinieku līdzdalības galvenais mērķis ir 
darbinieku integrēšana uzņēmuma darbībā, 
tādējādi veicinot viņu motivācijas līmeņa 
paaugstināšanos, uzticību organizācijai, ap-
mierinātību 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 organi-
zēta 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 saistī-
ta ar papildu ienākumu gūšanas iespēju un 
atsevišķos gadījumos — iespēju piedalīties 
lēmumu pieņemšanā uzņēmumā.

teorētiskajā un empīriskajā literatūrā pē-
dējās desmitgadēs uzsvērtas vairākas darbi-
nieku finansiālās līdzdalības, it īpaši darbi-
nieku līdzdalības uzņēmumu kapitālā (Dlk)28 
priekšrocības:
1. darbinieku uzticēšanās un pašidentificē-

šanās ar uzņēmumu, līdz ar to arī augstā-
ka produktivitāte un konkurētspēja;

2. pētījumi liecina, ka daudzi uzņēmumi, 
kuros ir ieviesta darbinieku finansiālā līdz-
dalība, uzrāda labākus finanšu rezultātus, 
rada vairāk darbavietu un ir labāki nodok-
ļu maksātāji.29 tomēr Dlk programmu 
rezultātu ietekmē daudzi blakus faktori, 

tostarp balsstiesības, darbinieku informē-
tība, uzņēmuma iekšējā kultūra un vide, 
komunikācija u.c.;

3. darbinieku līdzdalība uzņēmumu kapitā-
lā dod potenciālu uzņēmumu veiksmīgai 
pārmantošanai;30

4. finansiālā līdzdalība uzlabo uzņēmumu 
korporatīvo kultūru;31

5. darbinieku finansiālā līdzdalība var palī-
dzēt augsti kvalificētu un prasmīgu dar-
binieku komandas izveidošanā, ja līdzda-
lība tiek piedāvāta papildus regulārajai 
darba samaksai;

6. uzņēmumi, kuros ir DFl, spēj veiksmīgāk 
pārvarēt ekonomiskā cikliskuma ietekmi;

7. DFl uzņēmumi ir „reģionāli noturīgāki”, 
turklāt būtiski mazina mūsdienu urbani-
zācijas procesa ietekmi uz lauku vidi;

8. 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 līdzīpaš-
nieku un/vai viņam ir iespēja gūt daļu no uz-
ņēmuma peļņas. uzņēmuma darbinieku mo-
tivēšana 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 stratē-
ģisko mērķu īstenošanai, un to mazāk ietek-
mē īstermiņa negatīvie aspekti, kas saistīti ar 
dažādiem investīciju lēmumiem. Ilgtermiņa 
atalgošanas metožu priekšrocības ir tādas, 
ka tās nodrošina un saglabā spēcīgu motivā-
ciju, jo darbinieks saņem/ir tiesīgs izmantot 
šo papildu atalgojumu tikai noteiktā termiņa 
beigās. 

pastāv uzskats,32  ka darbinieku līdzdalī-
ba uzņēmuma kapitālā uzlabo produktivitāti, 
zināmā mērā nodrošinot arī darbinieku inte-
rešu sakritību ar uzņēmuma īpašnieku mēr-
ķiem. DFl motivē darbiniekus strādāt vairāk 
un ar labākiem rezultātiem, sadarboties ar  
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kolēģiem un vadību, jo viņu ienākumi pie-
augs, ja uzlabosies uzņēmuma darbības re-
zultāti. ja DFl modelis ir bijis izvēlēts parei-
zi, tad būtu jāpieaug darba izpildes kvalitātei, 
informācijas plūsmām, jāuzlabojas darba or-
ganizācijai un komunikācijas līmenim.

pateicoties paaugstinātam motivācijas 
līmenim, darbinieki tiek pozitīvi noskaņoti 
par labu produktīvāku rezultātu sasniegša-
nai līdzdalības uzņēmumā. tādējādi viens 
no galvenajiem iemesliem, kādēļ uzņēmēji 
pievēršas darbinieku finansiālās līdzdalības 
jautājumiem, ir produktivitātes līmeņa pa-
augstināšana. tā kā DFl sasaista darbinieku 
ienākumu, bagātību un uzņēmuma darbības 
rezultātus, uzņēmumā to var izmantot par 
produktivitātes veicināšanas instrumentu. tā-
pat DFl sekmē sadarbību starp darbiniekiem, 
uzņēmuma vadību un īpašniekiem. Šīs tēzes 
apstiprina daudzi starptautiski pētījumi gan 
tirgus ekonomikas, gan arī postsociālisma val-
stīs (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 finan-
siālās līdzdalības ietekmi uz produktivitāti, 
parasti tiek izmantots kāds no izlaides apjoma 

rādītājiem, kuru pretstata ieguldītajam kapitā-
lam vai darbam, kam pievieno ar DFl plāna 
ieviešanu un uzturēšanu saistītās izmaksas. 
Citos pētījumos tiek ņemtas vērā produkti-
vitātes 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, Bri-
tish Workplace Employment relations Surey). 
Ir pētījumi, kuros tiek aptaujāti paši darbinie-
ki 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 sa-
ražotās produkcijas daudzuma vai kvalitātes 
rādītāju uzlabošanās, pakalpojumu sniegša-
nas kvalitātes paaugstināšanās, mainoties 
darbinieku attieksmei pret darba devēju (uz-
ņēmumu) un tā klientiem un sadarbības part-
neriem, gan arī augstāka rezultativitāte no 
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem. 
pasaulē veikti daudzi pētījumi par Dlk  
ietekmi uz darbinieku produktivitāti. atseviš-
ķu 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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F. Fahfahs, V. perotina un m. Gago vei-
kuši 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 aug-
stāks nekā uzņēmumos bez Dlk.45 asV zi-
nātnieki, Dlk pētnieki Dž. blasi un D. kruse, 
apkopojuši ap 30 empīrisko pētījumu rezul-
tātus, kas veikti asV 20 gadu laikā, lai no-
skaidrotu, 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. Nevie-
nā no pētījumiem netika konstatēts, ka Dlk 
efekts būtu negatīvs. zinātnieki noskaidroja, 

ka lielākajā daļā uzņēmumu produktivitātes 
līmenis ik gadu bija vidēji par 4–5% aug-
stāks nekā citiem.46 

D. k. Džounss un j. sveinārs pētīja finan-
siālās līdzdalības ietekmi uz produktivitāti 
Itālijas kooperatīvos rūpniecības un būvnie-
cības nozarēs. pētnieki konstatēja, ka Dlk 
ir izteikti pozitīva ietekme rūpniecībā un po-
zitīva vai neitrāla — būvniecības nozarē.47   
s. k. kumbhakārs un a. e. Danbars analizē-
ja asV biržas uzņēmumus, kuri ieviesa Dlk 
un secināja, ka Dlk ietekmē produktivitātes 
līmenis šajos uzņēmumos paaugstinājās vi-
dēji par 1.8–2.7% gadā.48 k. Dukuliagoss  
1995. g. veica 43 pētījumu meta-analīzi par 
to, kāda ietekme uz produktivitāti ir darbi-
nieku līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, pa-
nākumu līdzdalībā un līdzdalībā uzņēmuma  

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

s.C. kumbhakar, 
a. e. Dunbar 

1982–
1987

asV biržas 
uzņēmumi

produktivitātes pieaugums 1.8–2.7% 
gadā uzņēmumos, kuros ir Dlk

avots: autoru veidots.
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kapitālā. zinātnieks konstatē pozitīvu korelā-
ciju starp Dlk un produktivitāti.49 

eiropas uzņēmumu apsekojumu (30 000 
uzņēmumu 28 es valstīs) rezultātu analī-
ze 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 uzņēmēj-
darbības rādītājiem. pasaulē veikti vairāk nekā 
60 pētījumi par Dlk ietekmi tieši uz produkti-
vitāti. lielākā daļa no tiem liecina par pozitīvu 
sakarību starp pētāmajiem lielumiem. lai gan 
rezultātu izkliede ir samērā liela, tomēr vidē-
jais 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, sav-
starpējās sadarbības un iesaistes līmenim vai 
piederības sajūtai uzņēmumam, mainās arī 
viņu darba sniegums (pozitīvi: paaugstinās 
produktivitāte, inovācijas; vai negatīvi: ka-
vējumi, bieža darbinieku mainība, konflikti, 
klientu sūdzības u.tml.).52

tomēr Dlk produktivitātes paaugstināša-
nas iespēju nevar uztvert kā brīnumlīdzekli —  
ka ikvienā uzņēmumā, kur to ieviesīs, pie-
augs 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 izpē-
tījuši, ka darbinieku attieksme, ieviešot uzņē-
mumā Dlk, mainās tikai tad, ja tajā pastāv 
trīs pamatnosacījumi:54

1. akcijas tiek piešķirtas darbiniekiem pie-
tiekamā apjomā;

2. uzņēmuma iekšējā kultūra palīdz cilvē-
kiem justies kā līdzīpašniekiem;

3. kopīga izpratne par uzņēmuma darbību 
un kopīgi mērķi.
Darbinieku attieksme pēc Dlk mode-

ļa 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 darbinie-
kam. 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 attie-
cībā pret to, ko viņš/-a sagaida. Cilvēks var 
justies kā īpašnieks, ja tas, kas viņam pie-
der, viņam pašam šķiet pietiekami vērtīgs.55 
Darbinieku nostājas maiņa atkarīga no darbi-
nieku izglītošanas, kas viņiem palīdz izprast 
līdzdalības un īpašumtiesību būtību. 

pastāv arī kritisks viedoklis par produk-
tivitātes līmeņa uzlabošanas rezultativitāti 
ar Dlk palīdzību. amerikāņu ekonomisti  
a. a. alčians un h. Demsecs kritizē Dlk 
modeļu ieviešanas lietderību lielos uzņēmu-
mos 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 bez-
biļetnieka problēmu (citur literatūrā — free 
rider problem; 1/N problem). bezbiļetnieka 
problēma var pastāvēt gan panākumu līdz-
dalības, gan kapitāla līdzdalības modeļus 
izmantojošos uzņēmumos. Šajā gadījumā 
uzņēmuma līdzekļi, kas tiek novirzīti līdzda-
lības programmām, netiek pietiekami efektīvi 
izmantoti un ir papildus jāveic darbinieku uz-
raudzība. 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. tādē-
jādi darbinieks, kurš strādā produktīvāk, būs 
ieinteresēts uzraudzīt pārējos, lai arī viņu dar-
ba atdeve būtu pietiekama. taču ne vienmēr 
komandas kopējais vērtējums un atalgojums 
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būs motivējošs tam, kurš var strādāt produk-
tīvāk. tas var būt arī demotivējoši, ja darbi-
nieka pūļu rezultāts tiks „godīgi” pārdalīts 
kolēģu (kas nestrādā ar pilnu atdevi) starpā.59 

V. perotina un a. robinsons akcentē 
balsstiesību akciju nozīmi arī produktivitā-
tes 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 balss-
tiesībām vai bez tām. No šī faktora var būt 
atkarīga visa modeļa rezultativitāte. Iespēja, 
ka Dlk modelis veicinās produktivitātes līme-
ņa paaugstināšanos, ir atkarīga no līdzdalības 
modeļa veida un nosacījumiem. 

Secinājumi un ieteikumi nākotnes 
pētījumiem

sociālais kapitāls ir daudzšķautņains kon-
cepts, kas radies vairāku sociālo zinātņu noza-
ru ietvaros — socioloģijā, politoloģijā, vadībzi-
nātnē un ekonomikā. pastāv atšķirīgas pieejas 
tā analīzei, kas balstās uz analīzes līmeņa iz-
vēli. 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 vai-
rāki pētījumi apvieno abus analīzes līmeņus, 
izmantojot indivīdu līmeņa statistiskos datus 
un pielietojot tos sabiedrībā notiekošo procesu 
skaidrošanai un prognozēšanai. 

autori secina, ka sociālā kapitāla ele-
mentu novērtēšanai pārsvarā tiek izmantotas 
kvantitatīvas aptaujas, bet kvalitatīvo metožu 
izvēle kontekstuālās situācijas novērtēšanai 
dažādu autoru darbos atšķiras. Nākotnes pē-
tījumu virziens, ko varētu ieteikt sociālā kapi-
tāla elementu analīzei un novērtēšanai, līdz 
šim nav pilnvērtīgi izmantots sociālā kapitāla 
pētniecībā, ir gadījumu analīze, kas apvie-
no kvalitatīvas un kvantitatīvas pētniecības 
metodes. Šāda metode ļautu pētīt sociālo 

kapitālu kā ietekmes faktoru daudzos soci-
āli ekonomiskajos procesos — rīcībpolitikas 
veidošanā, inovāciju attīstībā, aktīvās civilās 
sabiedrības stiprināšanā. 

Darbinieku finansiālā līdzdalība ir līdz-
dalības 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 rādītā-
ju uzlabošanos; uzņēmumu veiksmīgas pār-
mantošanas 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 ietek-
mes efekts atkarīgs no tā, kā uzņēmums ir 
strukturēts un kā tas tiek vadīts pietiekamā 
apjomā. būtiskākie faktori ir uzņēmuma iek-
šējā 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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Summary
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previous research on social capital and its impact on the country’s economic development 
have demonstrated cooperation, financial participation, and confidence in the importance of 
entrepreneurship and innovations. article aims to integrate the conflicting approaches to social 
capital research, as well as to analyze the different methodological aspects that are possible by 
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combining the levels of analysis, or by constructing a new research methodology of indicators 
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 
used. the choice of qualitative methods to evaluate the contextual situation differ with various 
authors. studies confirm that introduction of employee participation as owners of the establish-
ment 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. Pēt-
nieku 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 as-
pektus. 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 proce-
sos 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, nodarbi-
nātības un izglītības piedāvājumu apdzīvotajā vietā un citiem faktoriem, kas ietekmē dzīves 
kvalitāti un vietas pievilcību iedzīvotāju un viesu acīs.

Ievads
reģionu attīstību ietekmē dažādi ilgter-

miņa ekonomiskie, sociālie, demogrāfiskie 
un vides procesi. makkartijs norāda, ka šīs 
izmaiņas liek pievērst uzmanību netiešo 

resursu lietojumam1. Šādi resursi ir arī kul-
tūras mantojums, kas uzkrāts un pieejams 
daudzās vietās latvijā. Šī raksta mērķis ir iz-
vērtēt, kā kultūras mantojums un ar to sais-
tītie 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 no-
stiprināta 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 plānoša-
nas uzdevumu — “panākt harmonisku attīstī-
bu visās teritorijās un reģionos un nodrošināt, 
ka iedzīvotāji var optimāli izmantot attiecīgo 
teritoriju resursus”3. svarīgi, lai negatīvo at-
šķirību starp reģioniem un vietām varētu iz-
līdzināt, izmantojot katras vietas daudzveidī-
bas un unikālās priekšrocības4.

es lisabonas stratēģija, kuras plāni lie-
lākoties gan netika izpildīti, paredzēja, ka 
konkurētspējīgas, uz zināšanām balstītas 
sabiedrības ekonomiskai izaugsmei jānotiek 
līdzsvarā ar dabu un kultūrvidi5. politikas 
dokuments “eiropa 2020” nosaka es eko-
nomiskās izaugsmes stratēģiju, kas vērsta uz 

gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. 
pašvaldību loma ilgtspējīgā attīstībā ir stipri-
nāta ar olborgas hartas “eiropas pilsētas ceļā 
uz līdzsvarotu attīstību” izveidošanu 1994. 
gadā. Šajā hartā tika noteikti principi ilgtspē-
jīgas attīstības veicināšanai eiropas pilsētās, 
starp kuriem minēta arī pilsētu ekonomikas 
ilgtspējība, investējot dabas un vides ka-
pitālā. promocijas darbā a. zīlāns ir pētījis 
latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgt-
spējības vērtējumu, kurā apkopojis un ana-
lizējis vērtēšanas kritērijus, iedalot tos četrās 
grupās: sociālie, ekoloģiskie, ekonomiskie un 
politiskie6. 

Šis pētījums ir saistīts ar tādām pamat-
vērtībām kā kultūra, dabas vide, cilvēki un 
ilgtspējīga vietas attīstība — tas saskan ar 
krotčeka reģiona attīstības koncepciju (att.). 
Vietas ilgtspējīga attīstība, tādējādi arī re-
ģionu līdzsvarota attīstība, veidojama, gudri 
izmantojot esošos dabas un kultūras manto-
juma resursus, kuriem, kā tas parādīts krot-
čeka piramīdā, ir jābūt ar pamatīgumu, tādē-
jādi nodrošinot tās stabilitāti. lai cilvēks kādā 
vietā dzīvotu, strādātu, pilnveidotos un kļūtu 
finansiāli turīgs un garīgi bagāts, ir nepiecie-
šami dažāda veida pakalpojumi.

Avots: CCC, 2014. 84. lpp.7

Att. Dabas, kultūras, bezmaksas pakalpojumu un ekonomikas ieguldījums kopējā reģiona 
turīgumā, labjutībā un dzīves kvalitātē
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kopējā reģiona vērtība veidojas, summē-
jot dažādas vērtības: tiešās lietošanas vērtī-
bas, kuras ir viegli novērtējamas (ienākumi, 
produkti, pakalpojumi u. c.), netiešās lieto-
šanas vērtības (izglītība, pārvaldība, ainava 
u. c.) un izvēles vērtības (bioloģiskā daudz-
veidība, ģeoloģiskie resursi, identitāte u. c. ), 
ieguvumi no to lietošanas ir grūtāk mērāmi8. 
Ilgstpējīga, uz kultūras mantojuma iesaisti 
balstīta vietējā attīstība ietver ne tikai uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu, bet  arī pieprasa 
jaunu zināšanu, prasmju, kompetenču iegū-
šanu, palielina sabiedrības vajadzību aktīvi 
iesaistīties9.

Iepazīstoties ar līdz šim paveikto latvijā 
kultūras pētniecības jomā, secinām, ka vai-
rāk pētīts kultūras patēriņš, bet mazāk kultū-
ras un kultūras mantojuma kā resursa poten-
ciāls un nozīme vietas līdzsvarotā attīstībā10. 
pasaulē un latvijā galvenokārt ir pētīta cilvē-
ku un to saimnieciskās darbības ietekme uz 
dabas resursiem — augsni, ūdeņiem, atmos-
fēru, 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 teri-
torijas (vietas) attīstību un mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstību, kā arī uzņēmējdarbību 
lauku vidē kopumā. Šī tendence pēdējā lai-
kā gan sāk mainīties. Nemateriālā kultūras 
mantojuma nozīmi vietas sociāli ekonomiska-
jā attīstībā, īpaši akcentējot amatniecību un 
tradīcijas, latvijā ir analizējušas r. Vasile11 
un I. smukā12.

Šajā pētījumā tiek izcelts, kā dabas man-
tojums reģionos tiek izmantots gan tautsaim-
niecības attīstībā, gan indivīda dzīves kvali-
tātes nodrošināšanā. Vai dabas un kultūras 
mantojums spēj piesaistīt cilvēkus, lai vietās, 
kas atrodas attālu no nacionāla un reģionā-
la līmeņa attīstības centriem, tie dzīvotu un 
strādātu? lai to izvērtētu, pētnieku grupa 
meklēja labās pieredzes piemērus un apzinā-
ja iespējamos ceļus, kā latvijā īstenot reģio-
nālo attīstības politiku.

pēdējos gados latvijā izstrādātajos po-
litikas plānošanas dokumentos tiek iekļauti 
rādītāji, pēc kuriem var novērtēt, vai un cik 
lielā mērā veiktās darbības palīdz mērķu sa-
sniegšanā. starptautiskā mērogā nozīmīgs ir 
2015. g. UnESCO politikas dokuments “Ilgt-
spējīgas attīstības dienaskārtība 2030”, kas 
tematiski sadalīts 17 darbības virzienos, no 
kuriem pieci ir cieši saistīti ar reģionu līdz-
svarotu attīstību: labs darbs un ekonomikas 
izaugsme; inovācijas un infrastruktūra; ma-
zināta nevienlīdzība; ilgtspējīgas pilsētas un 
kopienas; atbildīgs patēriņš13.

Metode
sākot pētījumu 2014. g. novembrī, īpa-

ša uzmanība tika pievērsta kritēriju izstrādei, 
uz kuru pamata turpinājumā tika atlasītas 
pētījumā iekļaujamās izpētes teritorijas. pēc 
diskusijas pētnieku grupā un starp iesaistī-
tajām pusēm tika noteikti šādi izpētes teri-
toriju atlases rādītāji: nacionāli nozīmīgas 
(Natura 2000 teritorija, ietilpst nacionālais 
parks, dabas parks u.c.); teritoriāli vispāri-
nāmas (pietiekami lielas, lai būtu iespējams 
iegūt vispārināmus datus); biotopu ziņā 
daudzveidīgas (liela bioloģiskā daudzveidī-
ba, ainavas); ir attīstīts pakalpojumu klāsts, 
uzņēmējdarbība, mazie un vidējie uzņēmu-
mi; dažādi ģeogrāfiskie raksturojumi (jūras 
piekraste, upes senleja, augstiene); dažādi 
kultūrvēsturiskie novadi (Vidzeme, latgale, 
kurzeme, zemgale); ir iepriekšējas iestrādes, 
pētniekiem pazīstami vietējie līderi, NVo, at-
saucīgi pašvaldību darbinieki; es ārējā robe-
ža (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 teritori-
jas: 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 



raksti

94

Tab. Izpētes teritoriju salīdzinošs pārskats

raksturojoši lielumi mazsalacas 
novads

kandavas no-
vads (abavas 
senlejas daļa)

krāslavas novads engures novads 
(ĶNp daļa)

Iedzīvotāju skaits  
(Csp 2015) 3239 8504 15854 7204

Iedz. blīvums
(Csp 2015), iedzīvotā-
ju skaits uz km2 8 13 15 18

platība, km2 417 649 1079 396

Iedzīvotāju skaita iz-
maiņas 2015/2005, % –21,8% –14,9% –23,4% –7%

attālums no novada 
centra līdz rīgai, km 150 95 265 60

plānošanas reģioni Vidzemes rīgas latgales rīgas

pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 
dotācija 2015, eur uz 
1 iedzīvotāju 194,31 185,7 236,09 0

reģionu attīstības problēmām un risināju-
miem.

2014. g. m. maurīte maģistra darba ie-
tvaros par kultūras mantojuma objektu iz-
mantošanu 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, uzņēmē-
jiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, 
pašvaldību darbiniekiem un iedzīvotājiem. 
tika izvērtēta arī pašvaldību komunikāci-
ja.15 apskatot četru pašvaldību informatī-
vo izdevumu saturu 2015. g. sākumā, tika  
ievākti dati par to, kādu informāciju pašval-
dības sniedz iedzīvotājiem; kā iedzīvotāji tiek 
informēti par dabas un kultūras mantojumu 
šajos izdevumos un kādus ar vidi un kultūru 
saistītos jautājumus pašvaldības šajos izde-
vumos skar visbiežāk. pašvaldību izdevumi 
kā sabiedrisko attiecību rīks lielākoties ir 
vērsti uz sa sniegumu, pozitīvu pārmaiņu un 
pašvaldības vadības popularizēšanu, taču tie 
publicē arī materiālus, kas saistīti ar iedzīvo-

tāju iesaistīšanu, informē par aktualitātēm un 
vēsta par novada vēsturi.

2016. g. pavasarī tika rīkotas divas jau-
niešu 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 ap-
zinājusi un turpina meklēt labās prakses pie-
redzes no citām teritorijām, kur mantojums 
prasmīgi tiek izmantots vietu attīstībā, pro-
duktos un pakalpojumos.

Pētījumu rezultāti un diskusija
Četru izpētes teritoriju salīdzinošs pār-

skats (tab.) rāda, ka tās ir bagātas ar atšķirī-
giem 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.
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starptautiskas nozīmes 
nominācijas kultūras 
un dabas jomās

UnESCO 
ziemeļvidze-
mes biosfē-
ras rezervāts

Natura 2000 UnESCO nacio-
nālais saraksts, 
eiropas kulinārais 
mantojums, vai-
rākas nozīmīgas 
Natura 2000

eiropas Ilgtspējī-
ga tūrisma harta, 
Natura 2000 
teritorija

Nacionālas nozīmes  
objekti

salacas 
dabas parks, 
skaņākal-
na parks, 
Valtenberģu 
muiža

abavas senlejas 
dabas parks, 
kultūrvēsturiskā 
teritorija “abavas 
ieleja”, kandavas 
mācītājmuiža, 
rūmenes muiža,  
Valdeķu muiža

Dabas parks “Dau-
gavas loki”, krāsla-
vas muižas kom-
plekss, krāslavas 
koka apbūve, zirgu 
sēta “klajumi”

Ķemeru nacionā-
lais parks

specializācija, 
viengabalainība

lauksaim-
niecība, 
mežsaim-
niecība, 
kokapstrāde, 
ūdenstū-
risms

Vīna darīšanas 
pudurs, tūrisms

bioloģiskā 
lauksaimniecība, 
pārstrāde, tūrisms

Ļoti dažādas 
nozares

tirgus sektora 
ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 
2014 (Csp) 80 73 61 74

Nozares pēc 
apgrozījuma 201316, 
miljonos eur

lauksaim-
niecība
4,1
koksnes, 
koka iz-
strādājumu 
ražošana
3,2
mazumtirdz-
niecība 2,6
mēbeļu 
ražošana 0,7
mežsaimnie-
cība, izstrā-
de 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
mazumtirdzniecī-
ba 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 ražo-
šana 9,6
pārtikas produktu 
ražošana 9,2
Veselības aizsardzī-
ba 3
sauszemes, cauruļ-
vadu transports 1,7
specializētie būv-
darbi 3,1
automobiļu, moto-
ciklu 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
Inženierbūvniecī-
ba 21,8
Nemetālisko 
minerālu 
izstrādājumu 
ražošana 12,9
automašīnu, 
piekabju un 
puspiekabju 
ražošana 11,1
Iekārtu, ierīču 
remonts 9,9
mazumtirdzniecī-
ba 8,8
Vairumtirdzniecī-
ba 6,3
mežsaimniecība, 
mežizstrāde
3,5
pārējā ieguves 
rūpniecība, 
karjeru izstrāde 
1,7
apģērbu ražošana 
1,3
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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 pe-
riodā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 
septiņiem procentiem, starp četrām izpētes 
teritorijām tajā ir lielākais apgrozījuma lie-
lums, un novadā uzņēmumi strādā 42 NaCe 
klasifikatorā iekļautajās nozarēs (tab.). tur-
pretim mazsalacas novadā iedzīvotāju skaits 
ir samazinājies par 21,8%, apgrozījums ir ze-
mākais 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 rīkoju-
šies, reģionos saskata jaunas rīcības iespējas 
un kvalitatīvu dzīves vidi sev un ģimenei. Ir 
cilvēki, kas izpētes teritorijās uzsākuši uzņē-
mējdarbību jomās, kurās tiem iepriekš nav bi-
jis izglītības, bet gan bijusi ideja un apņēmība 

to īstenot — piemēram, vīna darīšanā, aitu 
audzēšanā, kokamatniecībā. Vairāki no šiem 
pārstāvjiem ir iegādājušies īpašumu laukos, 
kas nav saistīts ar dzimtas mājām vai nostal-
ģiju. 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 lielāka-
jām 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 poten-
ciāls vietas attīstībā ir jāskata kopā ar citām 
jomām — infrastruktūru, nodarbinātības un 
izglītības iespējām.

Kultūras mantojuma lietojums
Dabas un nemateriālās kultūras mantoju-

ma vērtības tiek izceltas pilsētu, novadu sim-
bolos, suvenīros. amatnieki un citi saimnie-

atzīto un reģistrēto 
bioloģiskās 
lauksaimniecības 
uzņēmumu skaits 
2015 (lDC), skaits 5 17 75 2

apkalpoto ārvalstu 
viesu pavadīto nakšu 
skaits viesnīcās u.c. 
mītnēs 2009 (Csp), 
2015 (Csp) skaits

0

0

456

3612

17

301

1782

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

Avots: Pētnieku veikts apkopojums, izmantojot Nodarbinātības Valsts aģentūras17, Centrālās statistikas pārvaldes18, 
Lauksaimniecības datu centra19, Lursoft20, Reģionālās attīstības indikatoru moduļa21 datus.
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ciskās darbības veicēji meklē jaunus veidus, 
kā attīstīt produkciju, sekojot līdzi pieprasī-
jumam. Viņi bieži izmanto dzīvās un nedzī-
vās 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 lie-
lākajām nozarēm pēc apgrozījuma dominē 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, tirdzniecī-
ba, 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 iden-
tificēti vairāki sekmīgi kultūras un dabas 
mantojuma resursu izmantošanā balstīti 
uzņēmējdarbības piemēri. Viens no tādiem 
ir sIa “mauriņi-s”, kas atrodas engures no-
vadā. uzņēmums darbību balsta paaudzēs 
pārmantotās zivju kūpināšanas tradīcijās un 
stiprina saikni starp uzņēmējdarbību un kul-
tūras mantojumu, izveidojot apmeklētājiem 
pieejamu zvejnieku brīvdabas sētu. uzņē-
muma 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 vie-
sus 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, amatie-
rus, iesācējus. pasākumu tematika, saturs 
un ilgums ir atkarīgs no organizatoru nostād-
nēm 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 or-
ganizatori 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 bioloģis-
kajā lauksaimniecībā izmantotās platības22. 
Izpētes teritorijās novadu griezumā esam 
analizējuši bioloģiskās lauksaimniecības 
atzīto un reģistrēto uzņēmumu skaitu. Vis-
augstākais tas ir krāslavas novadā — 75. 
tas skaidrojams ar vairākiem iemesliem. No-
vads izveidojies, apvienojot daudzus mazus 
pagastus, sadrumstalotas un nelielas zemes 
platības; tas ir paugurains, ar izteiktu reljefu 
un daudziem ezeriem, tādējādi nav piemē-
rots tradicionālai lauksaimniecībai. krāslavā 
ieguldījumu vietējo zemnieku aktivizēšanā 
bioloģiskajā saimniekošanā ir devis nozares 
eksperts un zemnieku saimniecības “kurmī-
ši” saimnieks Ivars Geiba, kas daudzus gadus 
strādāja par lauku attīstības konsultantu, pat-
laban ir latvijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centra krāslavas nodaļas vadītājs. pats, 
nodarbojoties ar bioloģisko un netradicionālo 
lauksaimniecību, viņš apkārtnē rādījis piemē-
ru arī citiem. Vairāki bioloģisko saimniecību 
īpašnieki darbību apvieno ar pakalpojumu 
sniegšanu lauku tūrisma nozarē, viesiem pie-
dāvājot gan apmeklēt savu saimniecību, gan 
degustēt vietējos produktus.

kultūras materiālā mantojuma saglabā-
šana, atjaunošana (piemēram, krāslavas pils 
kompleksa, Valtenberģu muižas atjaunošana) 
un dabas infrastruktūras izveide, uzturēšana 
(skatu torņi, labiekārtotas takas) palīdz popu-
larizēt nemateriālo mantojumu: amatniecības 
un būvniecības prasmes, interjera priekšme-
tu izgatavošanu u.tml. Vide, kurā iepazīstams 
šis mantojums, veicina arī amatniecības uz-
ņēmējdarbību un palielina to cilvēku skai-
tu, kuri ir gatavi šajā jomā darboties, kā arī 
nodrošina atpazīstamību potenciālo klientu 
vidū. piemērs ir jura kokina kokamatnie-
cības darbnīca krāslavas novada kombuļu 
pagastā. amatnieks mainījis nodarbošanos 
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no informāciju tehnoloģijas uz kokamatnie-
cību — viņš veido un pārdod koka traukus, 
rotaļlietas, suvenīrus un citas lietas, paplaši-
nājies, izveidojot darbnīcu, kuru var apmeklēt 
tūristi. savus darinājumus viņš pārdod gan uz 
vietas, gan ārvalstīs, piedaloties gadatirgos. 

 
Secinājumi

samazinoties iedzīvotāju skaitam, svarīgs 
ir jautājums par to, kā apdzīvotās vietās pie-
saistīt cilvēkus un kā veicināt reģionu attīs-
tību. rakstā apskatīta kultūras mantojuma 
nozīme šādu mērķu sasniegšanā.

kultūras resursu izmantošanā ierasta pie-
eja ir jau zināmas, tradicionālas darbības tā-
lāka virzīšana. piemēram, ja apdzīvotajā vietā 
pastāv noteikta veida amatniecība, ir apzināti 
un popularizēti tūrismā izmantojami resursi 
vai tiek rīkoti noteiktas tematikas pasākumi, 
to atpazīstamība atvieglo pasākumu organi-
zēšanu un klientu piesaisti. tanī pašā laikā 
ir novērojami arī vairāki gadījumi, kuros uz 
izpētes teritorijām ir pārcēlušies cilvēki, kas 
tur sākuši veiksmīgu uzņēmējdarbību jomās, 
kurās viņiem nav bijis iepriekšējas pieredzes 
un kas neizmanto jau iedibinātas kultūras vai 
saimnieciskās darbības tradīcijas. Šādi lēmu-
mi parasti ir saistīti ar novērtēto apdzīvotās 
vietas pievilcību un tajā saskatīto dzīves kva-
litāti. 

pētījuma rezultāti liecina, ka kultūras 
mantojums jāskata kopā ar dzīves vidi rak-
sturojošiem elementiem konkrētajā teritori-
jā: infrastruktūru, pakalpojumu pieejamību, 
dabas vidi. Šie elementi ir reģiona attīstības 
priekšnoteikumi un veicina arī dažādu kon-
krētai apdzīvotai vietai raksturīgo resursu —  
tostarp kultūras mantojuma — pievilcību 
saimnieciskajā darbībā. savukārt veiksmīga 
iedzīvotāju vai uzņēmēju pieredze ar piemēru 
var veicināt arī citu cilvēku iesaistīšanos līdzī-
gās aktivitātēs.

pētījuma izstrādes gaitā rastie piemēri 
rāda, ka papildus citam algotam darbam vai  
tiešajai saimnieciskajai darbībai daļa uzņēmī-
gu cilvēku piesaista arī tūristus, kuriem rāda 

savas saimniecības un skaidro ražošanas pro-
cesus un tradīcijas. tādējādi kultūras manto-
jums 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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Dr. oec. Agita Līviņa ir Vidzemes augstskolas profesore, Vidzemes augstskolas sociālo, 

ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece un direktore. Galvenie pētījumu vir-
zieni: ilgtspējīga attīstība, uzņēmumu stratēģiskā vadība, dabas parku attīstība un tumšais 
tūrisms — tūrisma veids, kur ceļotāji dodas uz baisām vai skumjām vietām, lai gūtu spilgtu 
emocionālu pārdzīvojumu.
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mantojuma aizsardzība un dabas resursu izmantošana tūrismā.

Mģ. econ. Rudīte Vasile ir Vidzemes augstskolas sociālo, ekonomisko un humanitāro pē-
tījumu institūta viespētniece. Galvenie pētījumu virzieni: nemateriālais kultūras mantojums un 
ilgtspējīga vietas attīstība.
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viedās specializācijas stratēģija

Dabas aizsardzības un saimnieciskās attīstības interešu konflikti īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās (ĪADT) — Natura 2000 vietās — aktualizē nepieciešamību ilgtspējīgu stra-
tēģisko pieeju integrācijai teritoriju apsaimniekošanā. Šādu pieeju pauž mūsdienās pētnie-
ku, teritorijas attīstības plānotāju un lēmumpieņēmēju vidē arvien plašāk pieņemtā viedās 
specializācijas koncepcija. Tomēr tās faktiskajai īstenošanai nepieciešami atbilstoši soci-
ālās vides nosacījumi. To izvērtēšanai Latvijas ĪADT starpinstitucionāla pētnieku komanda 
2015. g. veica 248 intervijas mājsaimniecībās.

Pētījumu rezultāti parāda, ka ĪADT normatīvās, infrastruktūras, demogrāfiskās, vēsturis-
kā dzīvesveida u.c. specifiskās iezīmes iekļāvušās vietējās kopienas pārstāvju apziņā ciešā 
mijiedarbībā ar sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, nosakot viedās specializācijas stratēģi-
jas īstenošanas iespēju ierobežojumus. Tāpēc ĪADT dzīvojošo kopienu ilgtspējīguma nodro-
šināšana vairāk ir saistāma ar specializētām efektīvākām nišu saimniekošanas stratēģijām, 
ekotehnoloģiskiem pakalpojumiem, attālināta darba un paaugstinātas mobilitātes risināju-
miem, 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 sociāla-
jā 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 ekonomis-
kajai attīstībai1), kas paredz „vīzijas izstrādi, 
konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratē-
ģisku 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 vie-
tējās sabiedrības apziņas īpašībām, tostarp 
psiholoģiskās atvērtības, valdošajām vērtī-
bām, identitātes izjūtas u.c. latvijas ĪaDt 
vietējo iedzīvotāju apziņa vides aizsardzības 
un saimniecisko darbību kontekstā līdz šim ir 
maz pētīta. tādēļ, iekļaujot viedās specializā-
cijas stratēģijas īstenošanas iespējas, šādam 
pētījumam pievērsās starpinstitucionāla pēt-
nieku grupa.

pētījuma gaitā 2015.g. Vidzemes augst-
skolas sociālo, ekonomisko un humanitāro 
pētījumu institūta, liepājas universitātes Vi-
des pētījumu centra, Daugavpils universitā-
tes 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 priekšro-
cības; saimniecisko darbību; ietekmi uz vidi 
un dabas daudzveidību; attieksmi un lēmu-
mus, rīcību dabā ĪaDt kontekstā; ekosistēmu 
pakalpojumus; dzīves kvalitāti un veselību, 
mājsaimniecības profilu un vietas nākotnes 
attīstības scenārijus. Šajā rakstā autori ana-
lizē daļu no kopīgā pētījuma rezultātiem, kas 
plašāk izvērsti turpinājumā.

Indivīdi tiecas paaugstināt dzīves kvalitā-
ti, kas iekļauj to līmeni, kādā izdevies apmie-
rināt savas vajadzības un attīstīt savu perso-
nīgo izpratni par dzīvi, pašapziņu un māku 
iekļauties sociālajā vidē2. sociālā vide ietver 
vietējās kopienas rīcībspēju un tās poten-
ciālu līdz ar saimnieciskajām aktivitātēm un 
vietējās kopienas spēju sociāli mijiedarboties, 
nosaka vietas izaugsmes iespējas.

Iedzīvotājus ĪaDt raksturo saimniekoša-
na nelielās platībās (58% ~0,1–10ha), ne-
liels skaits iedzīvotāju vienā mājsaimniecībā 
(divatā dzīvo 44%) un salīdzinoši augsts vi-
dējais 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 mājsaimniecī-
bas locekli.

Iedzīvotāju saimnieciskās 
darbības ieceres īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā

ĪaDt iedzīvotājiem tika uzdoti 11 jautā-
jumi zināšanu un attieksmes noskaidrošanai 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, 
tostarp arī par atļautām vai ierobežotām brī-
vā laika pavadīšanas iespējām ĪaDt. jautāju-
mu 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 aizsar-
gājamu 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 iedzīvo-
tāju saimnieciskās darbības nākotnes vēlmju 
izzināšanu un viedokli par kopējo teritorijas 
attīstības virzību zemes lietojuma un ainavas 
kontekstā, meklējot atbildes uz diviem jautā-
jumiem:
1) ko jūs darītu savā mājsaimniecībā savā-

dāk, ja būtu neierobežoti naudas resursi 
vai nebūtu esošo dabas aizsardzības no-
drošināšanas likumu ierobežojumu? 

2) kādu ainavu mājsaimniecības pārstāvji 
vēlētos redzēt pašreizējā dzīves vietā tās 
ilgtspējīgas pastāvēšanas kontekstā pēc 
vienas paaudzes, piedāvājot astoņu dažā-
du ainavu fotogrāfijas, kas sarindojamas, 
viņuprāt, prioritārā secībā.

 
minēto jautājumu kontekstā, kā arī anali-

zējot pārējo intervijas saturu (privātās zemes 
resursu izmantošana, galvenie ienākumu gū-
šanas veidi, ienākumu apjoms, izglītība un 
profesionālā kvalifikācija u.c.), tika apspries-
ta 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 aug-
stu 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 ie-
cerēm sakārtotas piecās grupās (sk. 1. tab.).

saimnieciskās darbības pieaugumu iz-
vēlas 40% iedzīvotāju. tas no sociāla vides 
potenciāla vērtējams kā samazināts rādītājs, 
vērtējot kontekstā ar esošo dzīves līmeni un 
iedzīvotāju saskatītajām dzīves vietas priekš-
rocībām 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, pie-
mēram, tikai 0,8% respondentu ar augstāko 
vai nepabeigtu augstāko izglītību atzīmē, ka 
neko nemainītu vai nezina, ko mainīt. eso-
šās saimniecības dažādošanas pasākumus 
izvēlējās 21% respondentu ar vidējo izglītī-
bu, 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 %

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 na-
cionālajos parkos likuma ierobežojumus izjūt 
vairāk (tomēr 41% uzskata, ka likuma iero-
bežojumi netraucē). tas gan nav vērtējams 
viennozīmīgi, jo, lai arī vairākumā gadījumu 
funkcionālie zonējumi un tajās esošās ierobe-
žojošās darbības ir samērīgas un tiek ievēro-
tas, atsevišķos gadījumos iedzīvotāji nepārzi-
na noteikumus.

Apkārtnes ainavas izvēle  
nākotnē

katram no aptaujātajiem ĪaDt iedzīvotā-
jiem tika piedāvāts aplūkot astoņas  ainavu 
fotogrāfijas, kas jāsarindo prioritāri atbilsto-
ši savai izvēlei: „kādu vēlētos redzēt savu 
pašreizējo dzīves vietas apkārtni pēc vienas 
paaudzes?”.

analizējot atbilžu izvēļu kopsakarības, ie-
zīmējas vairākas vietējo ĪaDt sabiedrību rak-
sturojošas tendences. savā mājsaimniecībā 
un apkārtējā ainavā iedzīvotāji visvairāk vēlas 
redzēt tradicionālu ainavu — uz pašpietieka-

mību vērstu lauku viensētu ar iekoptu pagal-
mu un pāris mājlopiem ganībās. lai arī tra-
dicionāls 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 kra-
sākas izmaiņas tiek uztvertas negatīvi. to 
pierāda zemais ar ražošanu saistīto, tostarp 
nišas uzņēmējdarbības veidu novērtējums. 
analizējot kopsakarībās ar dzīves vietas iz-
vēles motivāciju un tās priekšrocībām, nevar 
apgalvot, ka lielākā daļa šādas izvēles izdara, 
dabas aizsardzības motīvu vadīti. liela ietek-
me ir līdzšinējām tradīcijām un ieradumiem, 
kā arī mājsaimniecības turībai.

mežs ir nākamā biežāk minētā ainavas 
izvēle ĪaDt apkārtnes ainavā. liela daļa  

2. tab. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju apkārtējās ainavas nākotnes izvēļu 
prioritātes (1. — visvēlamākā; 8. — visnevēlamākā, n=248).
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kopā biežākā izvēle 1 7 5 7 3/4 3 1 8

vidējais 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
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iedzīvotāju mežu uzskata par nozīmīgu ienā-
kumu avotu, kas tieši ietekmē dzīves kvalitāti. 
to apstiprina ĪaDt iedzīvotāju paustā neap-
mierinātība par dažādiem mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem. Šodienas saimnie-
ciskā vērtība intuitīvi tiek projicēta arī uz nā-
kotni, 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 kultūr-
vēsturiskā 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 te-
ritorija ar nelielu vietējo kopienu un ierobe-
žotu iespēju to apmeklēt citiem. Iespējams, 
ka šī gandrīz pusgadsimtu ilgā noslēgtība un 
rezervāta statusa pieņemšana daļai iedzīvo-
tāju 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 pie-
minēta mājokļa un apkārtnes ainavas lab-
iekārtošana, uzsverot interesi par vietējiem 
resursiem (koku, ūdeni, māliem) un arī par 
alternatīviem enerģijas izmantošanas vei-
diem. tomēr, domājot par plašākas ainavas 
veidošanu, vēja parku ierīkošana vai lielāku 
ražotņu līdzāspastāvēšana tiek uztverta kā 
nevēlama. 

Iedzīvotāju vairākums, protams, neiz-
vēlas nākotnes ainavā pamestu viensētu un 
aizaugošas lauksaimniecības zemes. to vie-
tā intensīva lauksaimniecība ar plašu rapšu 
lauku ir ieredzētāka. trešo prioritāro izvēli 
ietver tūrisma darbība vai sezonāla vasarnīcu 
apdzīvotība. kā īpaši vēlamu to vairāk izvēlas 

tieši nacionālajos parkos. briežu dārza aina-
va ierindota pa vidu starp krasāk nodalītām 
izvēlēm (tradicionālo un zināmo kā vēlamā-
ko, degradāciju vai lielas pārmaiņas nesošo 
kā mazāk vēlamo). tomēr daži iedzīvotāji šo 
norādīja kā vispievilcīgāko nākotnes ainavu, 
vienlaikus paužot gatavību nodarboties ar ne-
tradicionālu nišu uzņēmējdarbību, kas balstī-
tos uz vietējiem resursiem un nebūtu pretru-
nā ar dabas aizsardzību.

aptaujāto vidū valda samērā liela vien-
prātība par nākotnes redzējumu ĪaDt aina-
vas izmaiņās. tomēr dominē izvēle par labu 
tradicionālajam dzīvesstilam, kas ilgtermiņā 
tomēr nav saimnieciski ilgtspējīgs. to aplie-
cina 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 pilsē-
tā — 14%. Vēl 2009. g. veiktais Euroba-
rometer pētījums4 liecina, ka 91% latvijas 
iedzīvotāju lauksaimniecību un lauku apvidu 
uzskata par nozīmīgiem savai nākotnei, to-
starp 54% tos atzina par “ļoti nozīmīgiem”. 
paralēli rodas jautājums: vai sabiedrība būtu 
gatava maksāt vairāk par dabas aizsardzībai 
veiktajiem pakalpojumiem līdzīgi kā ražojo-
šai 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 izdzī-
vošanas vērtībām5. to apstiprina ĪaDt dabas 
aizsardzības plānu vai individuālo aizsardzī-
bas un izmantošanas noteikumu publisko 
apspriešanu analizētais diskurss, kur pama-
tā 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 attāli-
nātā darba un lauku dzīves vides priekšrocību 
kombināciju — kopumā meklētu risinājumus 
sociālekonomiski ilgtspējīgai pastāvīgai dzī-
vošanai ĪaDt. respondentu apziņā vēlamā 
rīcība savā īpašumā, kas, protams, variē no 
dzīvokļa ciema centrā līdz zemei vairāku sim-
tu hektāru platībā, pat hipotētiski pieņemta 
visu ĪaDt saimniekošanas ierobežojumu 
atcelšanas gadījumā saistās ar līdzšinējām 
saimniekošanas tradīcijām un pārmaiņām pa-
galma līmenī (ēkas būvniecība, dīķa rakšana, 
dārza labiekārtošana, ceļa sakārtošana u.c.), 
kuras savukārt pakārtojas pieejamiem resur-
siem. krasi atšķirīga attieksme pret ĪaDt vidi 
un saimnieciskās attīstības iespējām ir starp 
iedzīvotājiem, kas īpašumu iegādājušies ap-
zinātai saimnieciskai darbībai vēl pirms ĪaDt 
izveides, un tiem iedzīvotājiem, kuri īpašumu 
iegādājuši kā vasaras māju atpūtai.

pētījuma līdzšinējie rezultāti ieskicē po-
tenciālos šķēršļus viedās specializācijas stra-
tēģijas ieviešanai ĪaDt, kas būtu nozīmīgs 
ilgtspējības veicinātājs. to pastiprina nepie-
ciešamo kompetenču, tostarp finanšu resur-
su piesaistes prasmju trūkums. kognitīvās 
atvērtības, proaktīvu attieksmju un personis-
ko ambīciju trūkumam šķēršļus rada arī frag-
mentēta 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 efek-
tīvākus un uz ekonomisko ilgtspēju vērstus ri-
sinājumus.

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 investī-
cijas.6 tas apgrūtina tautsaimniecības konku-
rētspējas uzlabošanu attālinātākos reģionos 
un mazāk apdzīvotās vietās. pie tām pieder 
arī visas pētītās teritorijas ziņā lielākās ĪaDt. 
lai gan tajās ir vairāk iedzīvotāju nekā mazā-
kajās 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 aizsar-
gāt raksturīgo ainavu un dabas daudzvei-
dību (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 vei-
du. Vēl izteiktāk tas ir nacionālajos parkos, 
kur dabas daudzveidības aizsardzības mērķi 
papildina kultūras mantojuma saglabāšana. 
Šādām teritorijām (atšķirībā no mikroliegu-
miem vai dabas rezervātu zonām) nav apzi-
nāti plānots pakāpeniski piemērot depopulā-
cijas politiku. Daļēji nelīdzsvarota ilgtspējīgu 
saimniekošanas iespēju līdzāspastāvēšana 
dabas aizsardzībai ir saistīta ar līdzšinējo 
plānošanas tradīciju, kas nostiprināta ar 
normatīvajiem aktiem. ĪaDt apsaimnieko-
šanai primāri saistoši ir dabas aizsardzības 
plāni (izstrādāti trešajai daļai) un uz to bā-
zes veidoti individuālie aizsardzības noteiku-
mi (izstrādāti piektajai daļai). Dabas aizsar-
dzības plānu izstrādē7 piesaistītie eksperti ir 
dominējoši dažādu sugu vai vides eksperti, 
ar atsevišķu plānu izstrādē piesaistītiem kul-
tūras mantojuma aizsardzības vai tūrisma 
attīstības ekspertiem. meklēt ekonomiski 
pamatotus ilgtspējīgus saimniekošanas vai 
nodarbinātības modeļus ĪaDt teritorijā dzī-
vojošiem nav šī dokumenta uzdevums.
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3. tab. Natura 2000 teritoriju izstrādātie dabas aizsardzības plāni un individuālie 
izmantošanas noteikumi

ĪaDt kategorijas ĪaDt 
skaits

Izstrādāti dabas aizsardzības plāni
spēkā esoši 
individuālie 

aizsardzības un 
izmantošanas 
noteikumi vai 

likumi* (un % no 
kopējā skaita)

spēkā esošs uz 
2016.g.
(un % no 

kopējā skaita)

spēkā 
neesošs uz 
2016. g.

Izstrādes 
procesā 
2016. g.

Nacionālie parki 4 3 75 1 4 100

Dabas rezervāti 4 4 100 4 100

aizsargājamo ainavu 
apvidi 9 8 89 1 11

Dabas parki 37 27 73 4 22 60

aizsargājamās jūras 
teritorijas 7 2 29 2 29

Dabas liegumi 239 75 32 22 9 36 15

mikroliegumi 24 0 0 0 0 0

ģeoloģiski un 
ģeomorfoloģiski dabas 
pieminekļi

9 0 0 2 0 0

kopā 333 119 35,7 29 9 69 20.7

Avots: apkopots pēc DAP, 2016.

* Dabas rezervātiem.

uzņēmumu tiešā Np tuvumā, bet ne fiziski  
ĪaDt — izmantojot nacionālā parka kā tū-
risma galamērķa zīmola spēku). pētījuma  
rezultāti norāda uz vājiem tautsaimniecības 
resursiem uzņēmējdarbības vai nodarbinātības 
problēmu risināšanai ĪaDt. Daudzos gadīju-
mos jau pastāvošie vietējās uzņēmējdarbības 
veidi (tūrismā, lauksaimniecībā u.c.) ir pašuz-
turoši (naturālā saimniecība), saistīti ar noteik-
tu dzīvesstilu bez ilgtermiņa mērķa tiekties uz 
lielāku saimniecisko izaugsmi vai vērsti vien 
uz papildu ienākumu gūšanu. Šādi raksturo-
jama uzņēmējdarbības vide nav piemērotākā, 
kur rasties inovatīviem risinājumiem efektīvā-
kas saimniekošanas pamatošanai. tas palīdz 
vairāk izprast esošās situācijas problemātiku, 
taču vēl nepiedāvā precīzus risinājumus.

pašvaldībās mazapdzīvotas un bieži peri-
fēras teritorijas, kādas ir ĪaDt, turklāt ar saim-
nieciskās darbības ierobežojumiem, kopumā 
mazāk svarīgas novada tautsaimniecības 
attīstībai. tā, piemēram, Dundagas novada 
ilgtermiņa stratēģijā8 iekļauta vispārīga tū-
risma 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 do-
kumenti. taču tajos netiek plašāk skatīta mij-
iedarbe ar citām viedo specializāciju jomām 
un teritorijas attīstības potenciālu. Vienīgais 
izņēmums šajā jomā ir galvaspilsētai tuvāk 
esošais Gaujas Np, kur izveidojies eksport-
spējīgs tūrisma jomas klasteris (ar lielu daļu 
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risinājumu meklējumi ir turpmākajā pē-
tījuma dienaskārtībā, izceļot ĪaDt dabas 
vērtību un ekonomiski nodrošinātu vietējo 
iedzīvotāju līdzās pastāvēšanas nozīmi. Vir-
zieni ir saistāmi ar resursu patēriņa ziņā ma-
zākietilpīgu ražošanu un iespējami augstāku 
pievienoto vērtību, attālināto darbu vai spe-
cializētu 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, no-
darbinātību tuvākās apkārtnes apdzīvotības 
centros ar regulāru vai daļēju darba nedēļas 
laika mobilitāti kā risinājumu ienākumu gū-
šanai 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 saimnie-
ciskā darbība palīdz pildīt dabas aizsardzības 
misiju, rosinot vides izglītības, dabas un kul-
tūras mantojuma vērtību popularizēšanu.

atbilstoši ĪaDt iedzīvotāju zināšanām, 
pieredzei un vērtību sistēmai, ārējo faktoru 
un ieraduma spēka ietekmē turpinās pastā-
vēt līdzšinējie saimniekošanas veidi. Dabas 
aizsardzības pārvaldības un teritoriju attīstī-
bas plānošanas praksē ĪaDt jāmeklē specia-
lizēti, īpaši piemēroti uzņēmējdarbības attīs-
tības un nodarbinātības veidi, kas nodrošina 
pamatu mājsaimniecības uzturēšanai. pētī-
jumu rezultāti parāda, ka ĪaDt normatīvās,  
infrastruktūras, demogrāfiskās, vēsturiskā 
dzīvesveida u.c. specifiskās iezīmes iekļāvu-
šās vietējās kopienas pārstāvju apziņā, ciešā 
mijiedarbībā ar sociālekonomiskajiem ap-
stākļiem nosakot viedās specializācijas stra-
tēģiju īstenošanas iespēju ierobežojumus. 
tāpēc ĪaDt dzīvojošo kopienu ilgtspējīguma 
nodrošināšana vairāk ir saistāma ar specia-
lizētām efektīvākām nišu saimniekošanas 
stratēģijām, ekotehnoloģiskiem pakalpoju-
miem, attālināta darba un paaugstinātas 

mobilitātes risinājumiem, pievilcīgas ekotū-
risma un atpūtas vides izveidi, vasarnīcu dzī-
vesveida īstenošanu u.c.

Noslēgumā autori pateicas pārējiem pētī-
jumā iesaistītajiem — kolēģiem Vinetai kul-
manei un Ivaram Vanadziņam par nozīmīgo 
ieguldījumu kopējā projektā, paldies arī inter-
viju 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 manage-
ment 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 nor-
mative regulation, infrastructure, demography, historic lifestyle, etc. are tighty linked with the 
social awareness of local community members, thus together with socio-economic circums-
tances 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 de-
signs), 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
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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 sapro-
tamības, stabilitātes, prognozējamības un 
citām  prasībām. mūsdienu mainīgās dzīves 
apstākļos mainās arī tās tiesiskais regulē-
jums. lai veiktu tā izpēti, identificētu noteik-
tus 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 trans-
formācijas tiesiskā ietvara efektivitātes pa-
augstināšanas 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 ietek-
mējošu apstākli;

2) izstrādāt modernus, ilgtspējīgus un cil-
vēktiesībām atbilstošus ieteikumus taut-
saimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes 
paaugstināšanai. 

projekta ietvaros aptuveni divu kalendāro 
gadu garumā  veikti  pētījumi par tiesiska-
jiem aspektiem, kas svarīgi tautsaimniecības 
sekmīgai attīstībai. Īpaša uzmanība veltīta 
tautsaimniecības interešu konstitucionālās 
aizsardzības, kriminālprocesuālās un admi-

nistratīvi tiesiskās aizsardzības, kā arī apdro-
šināšanas tiesību, intelektuālā īpašuma tiesī-
bu 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 stra-
da-rozenberga, Dr.iur. anita rodiņa,  Dr.iur. 
edvīns Danovskis, Dr.iur. Vadims mantrovs, 
M.iur. Gunārs kūtris, M.iur. jekaterina ma-
kurina un jānis maizītis.

pētījuma saturisko virzienu tuvāks rakstu-
rojums atklāj, ka konstitucionālo tiesību jomā 
pastiprināta uzmanība veltīta tautsaimniecī-
bas interešu konstitucionāli tiesiskai aizsar-
dzībai, plašāk pievēršoties satversmes tiesas 
procesa aktuāliem jautājumiem. meklētas 
atbilde uz jautājumu, vai satversmes tiesu 
var uzskatīt  par reālu un efektīvu tiesību aiz-
sardzības instrumentu. Šis tiesiski nozīmīgais 
jautājums pētīts, analizēts un raksturots kon-
ferenču runās un tēzēs, kā arī vairākos raks-
tos, kas publicēti latvijā un arī ārvalstīs. No-
vatoriska un īpaši nozīmīga ir jaunā ideja par 
aktīvā pamattiesību aizsargātāja konceptu, 
kā arī atziņām par to, kāda loma un nozīme 
tautsaimniecības interešu tiesiskajā aizsar-
dzībā un tās stiprināšanā var būt satversmes 
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tiesai. pētījumu gaitā secināts, ka satversmes 
tiesa nav nodalāma no valsts kopīgo mērķu 
sasniegšanas, ko var nodrošināt visu valsts 
varu realizējošo institūciju konstruktīva sadar-
bība plašākā izpratnē. Nacionālā attīstības 
plāna izpratnē satversmes tiesas vistiešākā 
ietekme izcilas uzņēmējdarbības vides nodro-
šināšanā ir saistāma ar sakārtotas tiesiskās 
bāzes veidošanu. satversmes tiesa, īstenojot 
savas tiesības, nevis grauj uzņēmējdarbības 
vidi, bet tieši aizsargā uzņēmējdarbības vei-
cējus, ko nodrošina tiešā iespēja ikvienam 
uzņēmējam iesniegt pieteikumu satversmes 
tiesā, sprieduma juridiskā daba un latvijas 
konstitucionālās kontroles sistēmas efektivi-
tāte. lai arī praksē ir radušies jautājumi par 
satversmes tiesas sprieduma izpildi, lēmuma 
ex tunc izmantošana ne tik vien nodrošina 
iespēju novērst personai radīto pamattiesī-
bu 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 apakš-
nozares, un tas nozīmē, ka ikviens zinātnieks 
var tikt iesaistīts satversmes tiesas procesā1. 

tautsaimniecības tiesiskā regulējuma no-
teiktības paaugstināšanā būtiski ir pētījumi 
administratīvo tiesību jomā. to ietvarā skatīta  
atbilstīga atlīdzinājuma un administratīvās 
atbildības subjektu noteikšanas problemā-
tika. pētot atbilstīga atlīdzinājuma proble-

mātiku, secināts, ka atbilstīga atlīdzinājuma 
līdzekļus administratīvajā procesā iespējams 
iedalīt divās grupās: procesuālajos atlīdzinā-
juma līdzekļos un materiālajos atlīdzinājuma 
līdzekļos. parasti par atbilstīgu atlīdzinājumu 
ir uzskatāma procesuālā atlīdzinājuma lī-
dzekļa piemērošana (piemēram, administra-
tīvā akta atcelšana, atzīšana par prettiesisku 
u. c.). tikai izņēmuma gadījumā piemērojami 
arī materiālie atlīdzinājuma līdzekļi (valsts at-
bildība) — iestādes atvainošanās vai atlīdzi-
nājums naudā. atzīts, ka morālā kaitējuma 
institūta primārā jēga nav atlīdzināt emocio-
nālus pārdzīvojumus vai “morālas ciešanas”, 
bet gan nodrošināt tiesības saņemt atvaino-
šanos vai atlīdzinājumu naudā gadījumos, 
kad citu atlīdzinājuma veidu piemērošana 
nav efektīva jeb atbilstoša. pētījuma rezul-
tātā izvirzīts priekšlikums valsts atbildības 
regulējumā atteikties no personiskā un mo-
rālā kaitējuma kā obligāta priekšnoteikuma, 
lai privātpersona saņemtu atvainošanos vai 
atlīdzinājumu naudā par prettiesisko rīcību.  
tā vietā var noteikt, ka valsts atbildības lī-
dzekļi — atvainošanās un atlīdzinājums nau-
dā — piemērojami tad, ja citu administratīvā 
procesā noteikto tiesību īstenošana konkrē-
tajā situācijā, ievērojot tiesību aizskāruma 
būtiskumu, nav uzskatāma par efektīvu tie-
siskās aizsardzības līdzekli. ja prettiesiskā 
rīcība privātpersonai radījusi arī objektīvi 
konstatējamas neērtības (gan reālas sekas, 
piemēram, kaitējumu dzīvībai, veselībai, 
brīvībai, gan varbūtējus emocionālus pārdzī-
vojumus), tad tās ir ņemamas vērā, nosakot 
atlīdzinājuma veidu un apmēru. 

savukārt, pētot administratīvās atbildības 
subjekta problemātiku, secināts ka publiska 
persona nav administratīvās atbildības sub-
jekts. par publiskas personas izdarītu admi-
nistratīvu pārkāpumu atbildību piemēro šīs 
personas amatpersonai. savukārt adminis-
tratīvo atbildību publiskas personas amatper-
sonai var piemērot arī tad, ja panta sankcijā 
amatpersona nav norādīta kā speciālais sub-
jekts. Šādā gadījumā amatpersonai piemēro 
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sodu, kāds sankcijā noteikts fiziskai personai. 
tāpat atzīts — kaut arī administratīvo pārkā-
pumu kodeksā nav noteikti priekšnoteikumi, 
lai fiziskas personas darbību vai bezdarbību 
attiecinātu uz juridisku personu, tiesu prak-
sē tiek ievērota tiesību doktrīnā formulētā 
atziņa, ka juridiskai personai administratīvā 
atbildība tiek piemērota tad, ja pārkāpums 
izdarīts juridiskas personas interesēs. Šo-
brīd tiesu praksē nav konstatējamas būtiskas 
problēmas, piemērojot administratīvo atbil-
dību juridiskai personai. attiecībā uz valdes 
locekli kā administratīvās atbildības speciālo 
subjektu atzīts, ka pastāvošās tiesību normas 
viņam atbildību paredz tad, ja valdes locek-
lis ir tāda pienākuma subjekts, par kura ne-
izpildi paredzēta administratīvā atbildība vai 
gadījumā, ja likumdevējs prezumē, ka par ju-
ridiskās personas interesēs izdarīto pārkāpu-
mu atbildība jāuzņemas tieši valdes loceklim. 
taču šobrīd nav skaidri kritēriji, kurus likum-
devējs izvēlējies, lai par juridiskas personas 
izdarītu pārkāpumu atbildību piemērotu val-
des loceklim.2 tādējādi gan šis, gan citi ar 
administratīvo atbildību saistītie jautājumi vēl 
prasa pilnveidi, kurā būtiska loma prognozē-
jama arī tiesību zinātniekiem.

administratīvo tiesību jomā īpaši nozīmīgs 
pētījumu rezultāts ir arī  edvīna Danovska 
monogrāfija “publisko un privāto tiesību dalī-
juma saturs un piemērošanas problēmas lat-
vijā”3. Šajā monogrāfijā pirmo reizi formulē-
tas valsts pārvaldes iestāžu lēmumu grupas, 
kuras ietekmē privāttiesiskās attiecības, arī 
attiecības starp komersantiem. monogrāfi-
jā 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 adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas. 

tautsaimniecības interešu aizsardzības 
kriminālprocesuāli tiesiskās jomas apskatā 
galvenā uzmanība ir pievērsta kriminālproce-
suālo tiesību jomu regulējošā galvenā tiesību 

akta — kriminālprocesa likuma (kpl) un tā 
piemērošanas analīzei. 2015. gadā apritēja 
desmit gadi kopš  kpl stāšanās spēkā — tas 
radīja pamatu tā apskatam pievērsties īpa-
ši aktīvi. Šī likuma pieņemšanas gaitā tika 
ieviestas būtiskas izmaiņas kriminālproce-
suālajā kārtībā, radot jaunus institūtus, at-
sakoties no iepriekš zināmajiem un nozīmīgi 
grozot līdzšinējo tiesisko regulējumu. Diemžēl 
līdz ar kriminālprocesa pieņemšanu krimi-
nālprocesuālo tiesību būtiska reformēšana 
nenoslēdzās — tā turpinājās ar lielu inten-
sitāti 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 attīstī-
bas viedokļa. kriminālprocess, kā tiesiski re-
gulēta 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 uzticēša-
nos valstij un tās spējai pasargāt savus iedzī-
votājus, ieguldītājus u. tml., katrs tiesvedības 
process rada izdevumus, iesaistīto personu 
tiesību un pienākumu ierobežojumus, kas 
atkal var skart tautsaimniecības intereses. Vi-
siem 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. kri-
minālprocesuālās jomas pētījumu rezultātā 
sagatavotas  divas monogrāfijas, tie atspo-
guļoti 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 jautāju-
mu risinājumam pievērsta īpaša uzmanība. 
Neskaidrības apzinātas, un to risinājumi ie-
teikti tādos jautājumos kā cietušā interešu 
valsts aizsardzība kriminālprocesā, mantas 
konfiskācija kriminālprocesa ietvaros, īpaši 
pētot noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāci-
ju, mantas arests kā pagaidu nodrošinājuma 
līdzeklis, tiesu prakse par kriminālprocesa 
pabeigšanu saprātīgos termiņos, tāda moder-
na iezīme kā kriminālprocess pret juridisko 
personu u.tml. pētījumu rezultātā sniegtie 
ieteikumi pamatā saistāmi ar ierosinājumu 
likumdevējam nebūt tik paviršam un neapdo-
mīgam tiesisko risinājumu meklējumos, jo ik-
viens neapdomīgs solis nozīmē cilvēktiesību, 
tai skaitā mantisko interešu, ierobežošanu. 
Ieteikts šos jautājumus kriminālprocesā reg-
lamentēt tā, lai vienlaicīgi tiktu nodrošināta 
efektīva cietušo un valsts interešu aizsardzība 
un to personu kriminālprocesuālās garanti-
jas, kuru intereses tiek ierobežotas krimināl-
procesa gaitā. jātceras, ka kriminālprocess 
nav (tikai) represijas mehānisms, bet gan bez 
neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē tas 
kalpo krimināltiesisko attiecību taisnīgam ri-
sinājumam.

Nozīmīgs darbs veikts, izdarīti secināju-
mi 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 jautāju-
mus.5 liela uzmanība pievērsta inovāciju 
aizsardzības izpētei gan intelektuālā īpašu-
ma tiesībās vispār, gan atsevišķos intelek-
tuālā īpašuma objektos, piemēram, autor-
tiesībās, 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  sa-
kārtot attiecīgās sfēras tiesisko regulējumu,  
latvijas likumdevējs no jauna atkārtojis kļū-
du, kas jau bija spēkā esošo tiesību normu 

pamatā un kuru eiropas savienības tiesa 
atzina par neatbilstošu es transportlīdzekļu 
vadītāju atbildības apdrošināšanas regulēju-
mam. lai šo kļūdu novērstu, nepieciešams 
pārskatīt vairākas spēkā esošās tiesību nor-
mas.7 padziļināta analīze tikusi vērsta uz es 
tiesībām kopumā, tāpat arī atsevišķu līgum-
tiesisku 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 aprēķinā-
šanu. lai nepilnības novērstu, nepieciešams 
veikt grozījumus atbilstošajās tiesību normās. 
secināts, ka, detalizēta piedāvājuma izstrā-
dāšanai 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 ietek-
mēt gan tiesību zinātnes attiecīgo apakšvir-
zienu attīstību, gan tiesību normu  praktisko 
piemērošanu. Veikto pētījumu novatorisms 
saskatāms apstāklī,  ka vairumā gadījumu 
tie ir attiecīgā jautājuma pirmie zinātniskie 
izvērtējumi latvijā. savukārt praktiskais no-
derīgums redzams pētījumu rezultātā tapu-
šajos konkrētajos priekšlikumos, kas var būt 
nozīmīgi gan tiesību normu jaunradē, gan to 
piemērošanā. ņemot vērā apstākli, ka pētīju-
mi 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 esoša-
jām 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 bū-
tiskas izmaiņas.  lai novērstu šos biežos un 
pienācīgi nepārdomātos tiesību normu grozī-
jumus, būtu nepieciešama kvalitatīva tiesību 
normu un to piemērošanas analīze no zināt-
nes skatu punkta, kā arī zinātniski pamatota 
pieeja no tiesību normu radītāju puses. pētīju-
mi tiks turpināti arī nākamajos projekta pos-
mos. Īsumā raksturojot turpmākās ieceres, 
var norādīt, ka tautsaimniecības interešu kon-
stitucionālās aizsardzības jomā uzmanība tiks 
koncentrēta uz satversmes tiesas judikatūras 
pētniecību, turpinot analizēt juridiskās perso-
nas tiesību aizsardzības iespējas. Vienlaikus 
paredzēts uzmanību veltīt arī tādiem nozī-
mīgiem konstitucionālās tiesvedības jautāju-
miem kā pagaidu noregulējums, nenoregu-
lēts 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” ievieša-
nu lu juridiskās fakultātes tiesību zinātņu 
bakalaura studiju programmā. kriminālproce-
suālajā jomā pastiprināti joprojām pievērsīsim 
mantisko jautājumu tiesiskai reglamentācijai, 
turpinot analizēt aresta uzlikšanu mantai 
un kompensācijas, kā arī noziedzīgi iegūtās 
mantas tiesiskā regulējuma un tā piemēroša-
nas 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 jautā-
jumiem.

Darāmā vēl gana daudz. tāpat jāatzīst, ka 
projekta gaitā veiktie pētījumi nav varējuši un 

diez vai varēs atrisināt visas tiesiskās prob-
lēmas. tomēr ir pamats uzskatīt, ka vismaz 
dažos tiesību virzienos šie rezultāti spēs sek-
mēt jaunrades un tiesībpiemērošanas kvalitā-
ti, 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 effective-
ness 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 knowl-
edge, 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 in-
crease the effectiveness of the legal framework for economy. the article presents the achieve-
ments of the project in conducting research on legal aspects, which are important for success-
ful 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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zinātnes dzīve

augustā, ko varam dēvēt par ražas mēne-
si, 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 avo-
ti 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 novad-
nieku 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 krāju-
ma 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 mālpi-
liete un viena no akadēmiķa saulveža Cimer-
maņa centīgākajām skolniecēm. Vārds „skol-
niece” šajā gadījumā ir bez kādas uzspēlētas 
pieglaimības: lai kopā saliktu 22 autoru pē-
tījumus, tekstus, rokrakstus, fotogrāfijas (un 
to parakstus ar zinātnisku precizitāti!), Ieva 
noteikti izmantojusi sirmā akadēmiķa pētnie-
cības metodi, prasīgumu un padomus.  

kā pieminētā konference pirms trim ga-
diem, tā arī krājums “kultūrvēstures avoti un 
mālpils novads” varēja īstenoties, mālpils no-
vada pašvaldībai saņemot  zinātņu akadēmi-
jas intelektuālu un morālu atbalstu. Grāmata 
izdota ciešā sadarbībā ar apgādu “zinātne”, 
savu finansiālu artavu pievienojis arī Valsts 
kultūrkapitāla fonds. starp citu, ne visi au-
tori aizvadītajos trīs gados paši bijuši latvijā. 
piemēram, asV dzīvojošais bibliogrāfs jā-
nis krēsliņš savu apceri par trimdas literātu 
ojāru jēgenu atsūtījis no ņujorkas.  svinīgā 

par mālpIlI CaurI GaDsImtIem

Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads
Letonikas bibliotēka
mālpils novada dome, mālpils, 2016. 432 lpp.
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pēcpusdiena mālpilī ar novada domes priekš-
sēdētāja 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 pēt-
nieki, kas tā vai citādi saistīti ar mālpils nova-
da kultūrvēstures tematiku. krājumā lasāms 
etnogrāfa uģa Niedres apjomīgs raksts par 
pagastu magazīnām jeb labības klētīm Vidze-
mē, kurš tapis pēc sastādītājas un tekstu re-
diģētājas I. paulovičas mudinājumiem. savu-
kārt mālpils pamatskolu beigušais arheologs 
ritvars ritums aplūkojis arheoloģijas piemi-
nekļus, kas aptver vairāk nekā 30 vietas no-
vada teritorijā ar atkāpi līdz 10. gadsimtam.  

mālpils tiek dēvēta arī par Gaujas un Dau-
gavas lībiešu apdzīvoto zemju perifēriju. lat-
vijas otras pamattautas — lībiešu — valodas 
pēdas suntažos un sidgundā pētījusi valod-
niece Dzintra paegle. s. Cimermanis aicina 
šajā virzienā iet vēl tālāk, bet 20. gs. rekons-
trukcijas nolūkā izmantot tādu pirmavotu kā 
saimniecību statistiskā uzskaite (1935).  

agrākie gadsimti mālpils kultūrvēsturē 
šajā krājumā tverti dažādos rakursos, lielāko-
ties darbīgu un savdabīgu personību izvērtē-
jumos. latvijas universitātes (lu) profesore 
māra Grudule pievērsusies mācītāja salomo-
na Guberta darbībai un domu pasaulei, kura 
racionālas saimniekošanas rokasgrāmata 
(vācu valodā) pirmizdevumu 1645. g. piedzī-
voja rīgā. Cits šīs universitātes profesors — 
pēteris Vanags, analizējot latviešu rakstu va-
lodu 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 mūs-
dienu mālpils centra kodolu. Ieva veikusi pa-
dziļinātu izpēti par visu taubu fon der Isenu 
dzimtu un secina, ka vīrs, kuram veltīts obe-
lisks vietējā muižas parkā, nav bijis tas lie-
lākais negantnieks. muižniecības radu raks-
tiem pievēršas arī arhitektūras vēsturnieks 

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 vēs-
turiskos dārzus un parkus, kas vēl saglabā-
jušies pēc kariem, politiskajām kolīzijām un 
jaunlaiku privatizācijas.  Vēl tuvāk mūsdie-
nām ir lu latvijas vēstures institūta pētnie-
ces līgas lapas pētījums par 1905. g. revo-
lūcijas notikumiem mālpils apkaimē.

kultūrvēstures avotu klāstā ir arī novada 
folkloras bagātības (latviešu folkloras krātu-
ves pētniece māra Vīksna), fotogrāfija reizē 
dokuments un mākslas darbs (fotovēstur-
nieks 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 atstāju-
šas pēdas vairākās paaudzēs. par redzamāko 
no tām, sākot ar ģerķēnu saimnieku andreju 
liepiņu (Džemmas skulmes vectēvu), raks-
ta 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). sla-
veno novadnieku profesoru ķīmiķi augustu 
Ķešānu apcerējuši divi autori — akadēmiķis 
tālis millers un zinātnes vēsturnieks Ilgars 
Grosvalds. mālpilij tuvos kaimiņos, ama-
tas novadā, dzimušais vidzemnieks jānis  
lielmežs tagad ir britu kolumbijas universi-
tātes (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 pa-
domju gados te sita augstu vilni. par šo manto-
jumu raksta hidrotehniķis jānis poprockis, par 
dziļajām kultūras saknēm vietējā mākslas tel-
pā — mālpils kultūras centra izstāžu kuratore 
māra ārente. 

Īpaša pievienotā vērtība ir gaumīgi nofor-
mētā izdevuma beigu daļā anotēto personu 
rādītājs. katrs dokumentāla žanra autors pa-
teiks, cik tas ir darbietilpīgs process un node-
rīgs kā atslēga nākamiem pētījumiem. 

ar uzrunu “laipni lūgti mālpilī!” savas 
pārdomas par tās  saimniecisko bāzi un paš-
valdības iecerēm noslēdz mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs aleksandrs lielmežs. 

kā atgādina krājuma zinātniskais redak-
tors akadēmiķis s. Cimermanis, “mālpils 
grāmata” pamatu pamatos balstīta uz ne-
publicētiem 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 vai-
rākos līmeņos. 

Voldemārs HERMANIS 
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Jūnijs

1. jūnijā  latvijas zinātņu akadēmijas 
(lza) humanitāro un sociālo zinātņu noda-
ļa 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 Vol-
kovai — 85.

10. jūnijā notika latvijas lauksaimniecī-
bas un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce.

11. jūnijā lza korespondētājloceklim 
andrim Ferdatam —75. 

lza goda doktoram Ilgonim bērsonam — 
85.

14. jūnijā  latvijas zinātņu akadēmijas 
otrā  stāva foajē atklāta gleznotāja jāņa ze-
mīša (1940–1008) piemiņai veltītā izstāde 
“pasteĻtoņI”. 

jeruzalemē parakstīta latvijas–Izraēlas 
starpvaldību programma par sadarbību iz-
glītībā, zinātnē, kultūrā, jaunatnes lietās un 
sportā 2016.–2019. gadam. apspriežot 
2013.–2015. g. paveikto, konstatēts, ka ko-
pumā programma ir realizēta, īpaši holokaus-
ta izglītības jomā, vienlaikus atzīmējot, ka 
sadarbības apjomi, it īpaši zinātnes un teh-
noloģiju 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 uz-

krāto pieredzi šādu fondu veidošanā ar asV, 
eiropas savienības un tehnoloģiskajā ziņā at-
tīstītākajām āzijas valstīm.

lza viesojās krievijas Federācijas latvijas 
republikā atašejs zinātnes jautājumos alek-
sejs Domanovs, lai iepazīstinātu lza prezi-
dentu ojāru spārīti ar iespēju pētījumu un 
eksperimentu veikšanai izmantot krievijas zi-
nātnisko institūtu iekārtas, aparatūru un citu 
infrastruktūru, kas iepirkta modernizācijas 
programmu ietvaros un atbilst augstākajam 
pasaules līmenim.

a. Domanovs uzsvēra, ka krievijas insti-
tūtu piedāvājums varētu būt īpaši pievilcīgs 
zinātniekiem no eiropas savienības valstīm, 
tai skaitā no latvijas, pateicoties šobrīd ze-
mākai nomas maksai, kā arī mazākai šo ie-
kārtu noslogotībai salīdzinājumā ar citu val-
stu 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 zinātnis-
kajās institūcijās.

tikšanās laikā a. Domanovs piedāvāja 
latvijas zinātniekiem piedalīties arī Startup 
Village konferencē, kas kopš 2013. g. nori-
sinās skolkovo Inovāciju centrā maskavā, kā 
arī palīdzēt risināt dažādus jautājumus saistī-
bā ar dalību šajā vērienīgajā pasākumā.

16. jūnijā liepājas universitātes satvers-
mes sapulce par liepājas universitātes rek-
tori ievēlēja lza īsteno locekli profesori Daci 
markus. 

akadēmijā notika svinīgā lza, sIa  
“Itera latvija”, a/s “latvijas gāze” un rtu  
attīstības fonda balvu piešķiršanas ceremo-
nija.

zINātNes DzĪVes hroNIka
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lza, sIa “Itera latvija” un rtu attīs-
tības fonda balvu piešķir ievērojamiem lat-
vijas 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 pilsē-
tās” un Dr.biol. lailai Ikasei par darbu kopu 
“Dārzkopības zinātne videi draudzīgu augļu 
dārzu izveidē”.

lza, a/s “latvijas gāze” un rtu attīstī-
bas fonda balva par ieguldījumu paaugsti-
nāta riska donoru orgānu transplantācijas 
attīstībā šogad piešķirta sertificētam ārstam 
transplantologam Dr.med. jānim jušinskim, 
savukārt balva par mūža devumu gāzes, sil-
tumtehnikas un ar tām saistītās nozarēs par 
viņa izstrādāto un sekmīgi realizēto jauno pē-
tījumu un studiju virzienu “modernās nulles 
enerģijas ēkas” — rtu siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas institūta profesoram ana-
tolijam borodiņecam.

balva radošam praktiķim gāzes, siltum-
tehnikas un ar tām saistītās nozarēs piešķirta 
rtu pētniecei jeļenai tihanai par  promo-
cijas darbu “apkures sistēmu konstruktīvie 
risinājumi pie zemas temperatūras siltuma 
avotiem”, savukārt jaunā zinātnieka balva par 
pētījumiem nieru transplantācijā no donoriem 
pēc sirdsdarbības apstāšanās piešķirta serti-
ficētam ķirurgam transplantologam un rīgas 
stradiņa universitātes transplantoloģijas labo-
ratorijas pētniekam aleksandram maļcevam.

20. jūnijā “lza Vēstu” 1. numura “sa-
kralitātes aspekti un 21. gadsimta izaicināju-
mi” un 14. baltijas intelektuālās sadarbības 
konferences rakstu krājumu atvēršana latvi-
jas zinātņu akadēmijā pasākuma “Vasaras 
saulgriežu sagaidīšana” ietvaros.

21. jūnijā lZa goda doktoram eduardam 
andersam — 90.

26. jūnijā lZa goda doktoram jukio ko-
bajasi — 85.

27. jūnijā lza viesojās japānas vēstnie-
ce latvijā mariko Fudži kundze un japāņu 
zinātnieku delegācija Prof. emeritus teruo 
kiši vadībā, lai pārrunātu latvijas un japā-
nas zinātnieku sadarbības aktivizēšanu. Viesi 
apmeklēja arī lu Dabaszinātņu akadēmisko 
centru, lai apspriestu iespējas veidot konkrē-
tus sadarbības modeļus inovāciju pārnesei uz 
modernajām tehnoloģijām materiālu zinātnē.

Jūlijs

3.–6. jūlijā  latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā starptautiska konference “Balticum Orga-
nicum Syntheticum 2016” jeb BOS-2016, 
ko šogad organizēja latvijas organiskās sin-
tēzes institūts (osI). Šo konferenču organi-
zēšanas iniciators ir lietuviešu izcelsmes ka-
nādas profesors Viktors sniečkus, kas kopš  
2000. g. iedibināja šādu tradīciju. konfe-
rences notiek kādā no baltijas valstīm ik pēc 
diviem gadiem, un šoreiz tas bija veltījums 
fundamentālajiem un praktiskajiem jautāju-
miem organiskajā sintēzē. “BOS-2016” ir 
devītā šāda tipa konference baltijā ar norises 
vietu rīgā.  Dalībai konferencē bija pietei-
kušies 320 zinātnieki no 23 valstīm. 19 no 
tiem bija izcili speciālisti organiskajā sintē-
zē — 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 veici-
nāja starpvalstu sadarbību kopīgu zinātnisko 
projektu pieteikumu izstrādēs. Iespēju rīkot 
starptautiski nozīmīgu zinātnisko konferen-
ci, kas veicina ne tikai osI, bet arī latvijas  
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atpazīstamību, nodrošināja eiropas savienī-
bas 7. ietvara programmas zinātnes un teh-
noloģiju attīstības projekts “innovaBalt” — 
“baltijas reģiona jaunais zāļu pētījumu centrs: 
latvijas organiskās sintēzes institūta pētnie-
cisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana” 
(http://www.innovabalt.eu).

4. jūlijā lza goda doktoram jānim  
Cakulam — 90.

lza korespondētājloceklim aivaram Žūri-
ņam — 60.

11. jūlijā  latvijas universitātes akadē-
miskajā bibliotēkā pasniegtas Ivane Džava-
hišvili tbilisi Valsts universitātes medaļas 
lza īstenajiem locekļiem baibai rivžai, rai-
tai karnītei, tālavam jundzim, Guntim ze-
mītim un lza goda doktorei Ventai kocerei, 
kā arī Gruzijas vēstniekam latvijā teimuram 
Džandžaliam.

14. jūlijā  lza humanitāro un sociālo zi-
nātņu nodaļa lza locekļiem organizēja brau-
cienu uz a/s “latvijas gāze” rūpnīcu Vagonu 
ielā un Inčukalna gāzes krātuvi. 

.
17. jūlijā  akadēmiķim Grigorijam  

Veinbergam — 75.

20. jūlijā notika lza, Vas “latvijas dzelz-
ceļš” un rīgas tehniskās universitātes attīs-
tības fonda 2016. g. balvu zinātnē ekspertu 
komisijas  sēde.   latvijas zinātņu akadēmi-
jas, Vas “latvijas dzelzceļš” un rīgas teh-
niskās universitātes attīstības fonda 2016. g.  
balvas tika piešķirtas Gaļinai semjonovai 
par mūža devumu latvijas dzelzceļa trans-
portā, Dijam sergejevam — kā ievērojamam 
zinātniekam latvijas dzelzceļa transportā 
un eināram jaunzemam — par pētījumiem 
dzelzceļa transporta nozarē.

22. jūlijā  akadēmiķim bruno anderso-
nam — 65.

27. jūlijā lza viceprezidentam akadēmi-
ķim andrejam krasņikovam — 60.

29. jūlijā  lza goda loceklim Imantam 
lancmanim — 75.

Augusts

1. augustā  lza goda doktoram arim 
lācim – 80.

rīgas domes priekšsēdētājs Nils ušakovs 
kopā ar lza  prezidentu akadēmiķi o. spārīti 
un domes Īpašuma departamenta direktoru 
oļegu burovu iepazinās ar paveiktajiem res-
taurācijas darbiem latvijas ugunsdzēsības 
muzejā un rīgas 1. slimnīcā.

5. augustā  latvijas Dzelzceļa muzejā 
notika svinīgā lza, Vas “latvijas dzelzceļš” 
un rīgas tehniskās universitātes (rtu) attīs-
tības fonda 2016. g. balvu zinātnē pasnieg-
šanas ceremonija. 

balvu konkursam šogad tika iesniegti seši 
pieteikumi, no kuriem ekspertu komisija, pa-
matojoties uz balsošanas rezultātiem, nolēma 
piešķirt trīs balvas. Nominācijā “Ievērojamam 
zinātniekam vai dzelzceļa praktiķim par izci-
lu darba veikumu vai mūža devumu latvijas 
dzelzceļa transportā” balvas saņēma Gaļina  
semjonova un Dijs sergejevs. savukārt nomi-
nācijā “topošajam jaunajam latvijas dzelzce-
ļa speciālistam par pētījumiem latvijas dzelz-
ceļa 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 gais-
mas satveršanas amatnieku profesijas nozī-
mību un šīs nodarbes iespēju izpratni. Šīs 
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iniciatīvas savukārt  viennozīmīgi skāra regu-
lāras un sistēmiskas izglītības nepieciešamī-
bas apjēgumu. m. buclers to centās īstenot 
praksē ar savas rīcības piemēru, uzņemoties 
speciālās literatūras tulkošanu, terminu lat-
viskošanu un šo mācību vai derīgo padomu 
grāmatu izdošanu.

5.–7. augustā  lēdurgā latvijas jauno 
zinātnieku apvienība rīkoja ikgadējo vasa-
ras nometni. Nometnes mērķis — sekmēt 
jauno zinātnieku un uzņēmēju kontaktu vei-
došanu, ideju apmaiņu un sadarbību jaunu, 
inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē 
un pilnveidē. Nometnes, kuras vadmotīvs ir 
“zinātnieks+uzņēmējs=risinājums”, diskusi-
jās dažādu nozaru zinātnieki risināja latvijas 
uzņēmēju problēmas, sprieda par zinātnes 
finansējuma aktualitātēm. 

9. augustā  lr ministru kabinetā paraks-
tīts Vienošanās protokols, kura virsmēr-
ķis ir īstenot latvijas ekonomisko izrāvienu 
saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā 
2020 (Nap) paredzēto. Vienošanās proto-
kolu parakstīja latvijas republikas ministru 
prezidents māris kučinskis, tirdzniecības 
un rūpniecības kameras prezidents aigars 
rostovskis, Darba devēju konfederācijas 
prezidents Vitālijs Gavrilovs, pašvaldību sa-
vienības priekšsēdis andris jaunsleinis, lza 
prezidents o. spārītis. Nap paredzētajam 
finansējumam zinātnei un pētniecībai līdz 
2020. g. jāsasniedz 1,5% no iekšzemes kop-
produkta.

lza goda loceklim jurim kronber - 
gam —70.

ņujorkā mūžībā aizgājis lza ārzem-
ju loceklis, pasaulslavenais tēlnieks ernsts  
ņeizvestnijs.

11.–13. augustā rīgas Vēstures un kuģ-
niecības muzejā Valsts drošības komitejas zi-
nātniskās izpētes komisija sadarbībā ar latvi-

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 māl-
pils novads” (letonikas bibliotēka) atvērša-
nas 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 Uni-
versity 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 insti-
tūciju kompetences ietvaros.

23. augustā  lza korespondētājloceklim 
konstantīnam Didenko — 70.

26. augustā organiskās sintēzes institū-
tā starptautiska apspriede eiropas projekta  
“innovabalt” noslēgumam.

27. augustā  lza īstenajam loceklim  
oļģertam krastiņam — 85.

30. augustā  p. stradiņa medicīnas vēstu-
res muzejā notika starptautiskā izdevuma (p. 
stradiņa mVm un rsu) “Acta Medico-His-
torica rigensia” desmitā sējuma atvēršana.
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