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Šajā rakstā ir apkopotas galvenās atziņas, kas tapušas valsts pētījumu programmas (VPP) 
“Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Vērtības darbībā: 
atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības mo-
deļu izstrādes palīdzību” (2018–2021) ietvaros. Trīs gadu laikā intensīva darba rezultātā 
starpdisciplināra zinātnieku grupa ir devusi savu ieguldījumu, lai Latvijas sabiedrība nākotnē 
kļūtu drošāka, izglītotāka un laimīgāka. Šajā rakstā ir arī skaidrots īstenotā projekta pamato-
jums un sniegts ieskats projekta īstenošanā. Apkopojumu par projektā gūtajām atziņām vei-
cis projekta zinātniskais vadītājs, izmantojot projekta dalībnieku daudzpusīgo ieguldījumu. 
Ievērojami plašāks šo atziņu izklāsts būs atrodams pētījumam veltītā, šobrīd topošā grāmatā.
Līdzautori: Māris Andžāns, Rīgas Stradiņa universitātes docents; Armands Astukevi-

čs, Vidzemes Augstskolas zinātniskais viesasistents; Ieva Bērziņa, Vidzemes Augstskolas  
asociētā profesore un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece; Intars 
Birziņš, Vidzemes Augstskolas zinātniskais viesasistents; Anna Broka, Vidzemes Augstskolas 
zinātniskā asistente; Jānis Buholcs, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais 
pētnieks; Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece; Katrīne 
Kukoja, Vidzemes Augstskolas zinātniskā asistente; Liene Ločmele, Vidzemes Augstskolas 
lektore un zinātniskā asistente; Feliciana Rajevska, Vidzemes Augstskolas vadošā pētniece; 
Vineta Silkāne, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece; Jānis Šiliņš, Vidzemes 
Augstskolas pētnieks un Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks.

Projekta aktualitāte
pasaule un cilvēku veidotā sabiedrība 

vienmēr ir bijusi mainīga. arī mūsdienās, 
21. gadsimtā, pārmaiņas ir acīmredzamas. 

līdzās tradicionāli risināmajiem jautājumiem 
ir parādījušies jauni, piemēram, cilvēka dar-
bības rezultātā notiekošās klimata pārmai-
ņas, kā arī virkne jautājumu, kas ir saistīti ar 
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1. att. Sabiedrības attīstību nosakoši 
faktori — plāni un to īstenošana
avots: autora veidota vizualizācija
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digitālo tehnoloģiju attīstību. tanī pašā laikā 
aktualitāti nav zaudējuši mūžseni jautāju-
mi, kas vienmēr ir nodarbinājuši cilvēci. tie 
ir saistīti ar sabiedrību un tās organizēšanu, 
optimālu pārvaldības modeļu meklējumiem. 
vēsture rāda, ka sabiedrību var pārvaldīt ļoti 
dažādi: varu koncentrējot šauru grupu rokās 
un sabiedrību vadot caur bailēm un nežēlību, 
konsekventi apspiežot jebkādu pretošanos vai 
pat vārdos izteiktu brīvdomību, vai arī mēģi-
not iet pretēju ceļu, un kā sabiedrības attīs-
tības pamatnosacījumu kopt demokrātiskas 
brīvības, dažādu interešu grupu vienlīdzīgu 
līdzāspastāvēšanu un sociālu iekļaušanu. 
taču visām sabiedrības pārvaldības formām 
ir vienojošs komponents: tās raugās nākotnē 
un cenšas nākotni ietekmēt, izstrādājot attīs-
tības plānus un stratēģijas. visos gadījumos 
svarīga ir nākotnes vīzija — citādas, labākas 
nākotnes piedāvāšana. vai tā būtu dzīve pa-
radīzē pēc nāves vai komunistiska sabiedrī-
ba, vai valstiskās neatkarības atjaunošana 
un labklājības celšana, — tā ir vēlme nākotni 
iezīmēt citādu un labāku. nākotnes vīzijas, 
stratēģijas vai plāna neatņemama sastāvdaļa 
ir īstenošana, kas prasa laiku un resursus, kā 
arī sabiedrības iesaisti vai iesaistīšanos. pie-
eju plāna īstenošanai lielā mēra nosaka tas, 
kāds ir sabiedrības pārvaldības modelis. vai 
skolu uzbūvē, izmantojot vergu vai karagūs-
tekņu darbu, vai to paveic pati vietējā kopie-
na pēc savas iniciatīvas vai piespiedu kārtā, 
saņemot vai nesaņemot kādu ārējo atbalstu. 
skolu uzbūvēs jebkurā gadījumā, tomēr veidi, 
kā to panākt, var būt ļoti atšķirīgi.

2021. gada rudenī, kad tapa šis raksts, 
bija skaidri manāms, ka pasaulē vienlaikus 
pastāv dažādi sabiedrības pārvaldības mo-
deļi. raugoties uz apstākļiem, kas nosaka šo 
dažādību, jāsecina, ka izšķirošs sabiedrības 
ilgtermiņa attīstību nosakošs faktors ir vēr-
tības. sabiedrībā dominējošās vērtības lielā 
mērā nosaka attīstības virzienu, kādā konkrē-
tā sabiedrība dodas. vērtības iespējams arī 
uzspiest, taču, ja sabiedrības vairākums tās 
nepieņem, tad bieži vien centieni sabiedrību 
mainīt ir nesekmīgi un tā spēj no vērtību trans-
formēšanas uzurpatora atbrīvoties. līdzās 
vērtībām ļoti svarīga ir konkrētās sabiedrības 
identitāte un piederības izjūta. tā veidojas ilgā 
laika posmā un, tāpat kā vērtības, ievērojami 
nosaka sabiedrības attīstības virzienu.

lai labāk izprastu vērtību, identitātes un 
piederības izjūtas būtiskumu, par piemēru 
der pēdējo 100 gadu notikumi, kuros bija 
ierauta arī latvija. uz totalitārisma ideolo-
ģijas un vērtību bāzes izveidotās padomju 
sociālistisko republiku savienības (psrs) 
vadība spēja ilgstoši kontrolēt milzīgu teri-
toriju, pēc otrā pasaules kara beigām gan 
tiešā, gan netiešā veidā kontrolējot arī lielu 
daļu eiropas. bet, kolīdz psrs valdošā elite 
uzdrošinājās atteikties no totalitārismā bals-
tītiem pārvaldības un sabiedrības kontrolē-
šanas principiem, šī valsts zaudēja kontroli 
pār savām satelītvalstīm un sabruka arī pati. 
dažu gadu laikā daudzas eiropas valstis at-
brīvojās no psrs kundzības. bet paraudzī-
simies, kas notika ar psrs teritoriju pēc šīs 
valsts pastāvēšanas beigām 1991. gadā. 
psrs sadalījās 15 vienībās, kas kļuva par  
neatkarīgām, starptautiski atzītām valstīm, 
taču šo valstu attīstības ceļi turpmākajos 
30 gados ir bijuši ļoti atšķirīgi. trīs baltijas 
valstis (kuru varmācīgo pievienošanu psrs 
1940. gadā liela daļa demokrātiskās pasau-
les oficiāli tā arī nebija atzinusi) uzreiz uzsā-
ka virzību uz atgriešanos eiropas politiskajā, 
kultūras un ekonomiskajā telpā. veicot iekš-
politiskas reformas, tās nostājās uz stabila 
demokrātiskas sabiedrības attīstības ceļa un 
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jau 2004. gadā, tikai 13 gadus pēc psrs 
sabrukuma, kļuva gan par eiropas savienības 
(es), gan nato dalībvalstīm. šobrīd baltijas 
valstis ir demokrātiskas un pilntiesīgas es 
dalībvalstis, un daļa no kolektīvas drošības 
sistēmas, ko nodrošina nato. tepat blakus 
baltijas valstīm ir bijusī psrs republika balt-
krievija, kurā jau ilgstoši valda autoritārais 
līderis aleksandrs lukašenko. valsts kontro-
lēta ekonomika, mediju cenzūra un nežēlīgas 
represijas pret opozīciju ir šajā valstī ierasta 
prakse. tāpat kā ļoti ciešas politiskās, eko-
nomiskās un arī militārās un drošības saites 
ar Krievijas Federāciju. nav pārsteigums, ka 
baltkrievijas un es, un īpaši to robežvalstu — 
polijas, lietuvas un latvijas —, attiecības ir 
ievērojami sarežģījušās, jo to, kādām ir jābūt 
politiskās varas un sabiedrības attiecībām, 
baltkrievijā un es uztver gana atšķirīgi. savu 
attīstības ceļu ir mainījusi ukraina, kopš 
2013./2014. gada orientāciju vairāk vēršot 
uz rietumiem. taču par savu izvēli tā dārgi 
samaksāja, izpelnoties kaimiņvalsts Krievijas 
Federācijas dusmas un agresiju, kas izpaudās 
kā Krimas pussalas aneksija un karadarbības 
uzsākšana ukrainas austrumos. Ļoti dažādi ir 
trīs tā saukto “aizkaukāza republiku” stāsti. 
armēnija un azerbaidžāna uzsāka asiņainu 
karu par strīdīgām teritorijām, bet Gruzija 
zaudēja teritoriālu vienotību, abhāzijai no-
nākot faktiskā Krievijas Federācijas kontro-
lē. vairāk vai mazāk autoritāru pārvaldības  
formu ir izvēlējušās četras Centrālāzijas 
valstis — Kazahstāna, uzbekistāna, tadžiki
stāna un Kirgizstāna. īpašs ir Krievijas Fede-
rācijas stāsts. visai drīz pēc psrs sabrukuma 
Krievijas Federācijas politiskā elite atgriezās 
pie tām pašām ģeopolitiskajām ambīcijām, 
kas bija pastāvējušas gan Krievijas impēri-
jā, gan psrs. šīs ambīcijas atbalsta arī liela 
daļa sabiedrības, apsveicot gan Krimas anek-
siju, gan citus, no 21. gadsimta starptautisko 
attiecību perspektīvas raugoties, skandalozus 
izlēcienus.

būtībā visu minēto valstu attīstības ceļš 
ir lielā mērā saistīts ar vērtībām, kas domi-

nē katrā konkrētajā sabiedrībā. ar to skaid-
rojams, kāpēc baltijas valstis konsekventi 
devās rietumu virzienā, baltkrievija centās 
saglabāt “mazo psrs”, bet Krievijas Fede-
rācija atgriezās pie imperiālisma. politiska-
jām elitēm gan Krievijā, gan baltkrievijā ir 
izdevies vājināt un sašķelt uz demokrātiskām 
pārmaiņām orientētās vērtībās balstīto opo-
zīciju un panākt, ka sabiedrības vairākums ir 
vienaldzīgi piekrītošs varas īstenotajai politi-
kai. sabiedrību nesatrauc korupcija, brutāla 
varas izmantošana, un tā atbalsta citu valstu 
teritoriju sagrābšanu, ar to lepojoties kā ar 
vēsturiska taisnīguma atjaunošanu.

vērtības veidojas un nostiprinās ilgā lai-
ka posmā, un vērtību “eksports” vai uzspie-
šana bieži neizdodas. tas neizdevās psrs 
baltijā pat pusgadsimta laikā, tas neizde-
vās arī asv un tās sabiedrotajiem irākā pēc 
diktatora sadama Huseina gāšanas. lie-
lisks ir afganistānas piemērs, kuru pēdējos  
40 gados gan psrs centās padarīt par sev 
ideoloģiski radniecīgu sociālistisku valsti, gan 
asv vadītā koalīcija — par vairāk demokrā-
tisku. abi centieni bija nesekmīgi, un līdz ar 
spēcīgas ārvalstu militāras klātbūtnes izbeig-
šanos afganistānas attīstības scenārijs strau-
ji pavērsās atpakaļ uz radikāli konservatīva 
islāma virzienu. raksta tapšanas brīdī afga-
nistānā jau bija apturēta sieviešu līdzdalība 
izglītības procesā, un tas notika tikai pāris 
nedēļas pēc tam, kad pēdējās asv militārās 
lidmašīnas pameta Kabulas lidostu. līdz ar 
tām prom devās desmitiem tūkstoši bēgļu, 
glābjoties no droši paredzamām represijām 
un nespējot pieņemt to kārtību, kādu af-
ganistānā sāk ieviest militārais grupējums  
“taliban”.

21. gadsimtā visai strauji mainās ekono-
misko un ģeopolitisko spēku samērs pasaulē. 
strauji pieaug Ķīnas ietekme, savu vietu pa-
saulē mēģina noturēt arī Krievijas Federācija, 
meklējot jaunus ceļus, kā to izdarīt. perio-
diski notiek un notiks nenovēršamas dažādu 
interešu sadursmes, kur pietiekami lielu lomu 
spēlē arī ideoloģija, vērtības un izpratne par 
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to, kāds ir optimāls modelis sabiedrības turp-
mākajai attīstībai.

latvijas sabiedrība ir izdarījusi savu stra-
tēģisko izvēli, pie pirmās iespējas pievienojo-
ties tām rietumu vērtībām, kas atdzima pēc 
otrā pasaules kara beigām. tomēr joprojām 
ik uz soļa mēs saskaramies ar dažādām prob-
lēmām un izaicinājumiem, kas liek mums 
jautāt — vai esam darījuši visu iespējamo, lai 
varētu droši raudzīties nākotnē un būt droši 
par jebkādu grūtību pārvarēšanu. 

tāpēc šī projekta mērķis bija stiprināt pil-
sonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas pieejas 
politikā un modelējot virzienus, kas veicina 
sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā 
ir eiropas demokrātiskās vērtības.

projektā pētnieki padziļināti pētīja latvi-
jas vērtības, valsts institūciju darbības jomas 
un vērtību attīstību latvijas teritorijā vēstures 
gaitā. tika pētīti jautājumi par demokrātis-
ko vērtību svarīgumu, valsts tiesībām un to 
attīstību ietekmējošiem faktoriem. īpaša uz-
manība tika pievērsta arī eiropas savienības 
pārvaldības struktūrām un politikai saistībā 
ar sabiedrības attīstības un tiesību tematiem. 
atbildības un sadarbības mehānismi valsts 

vispārējā attīstībā un veidi, kādos sabiedrī-
bas vērtības ietekmē tās rīcību, tika pētīti gan 
makro, gan mikro līmenī, pievēršoties, pirm-
kārt, strukturālajām ietekmēm un, otrkārt, 
personu pozicionēšanai un rīcībai.1

projekta rezultāti apstiprināja, ka pilso-
niskā sabiedrībā tās attīstības nosacījums ir 
demokrātiskās vērtībās balstītu sabiedrības 
interešu pārstāvniecība gan plānošanas pro-
cesā, gan arī plānu īstenošanā. sabiedrība at-
balsta un iesaistās plānu īstenošanā, ja tie ir 
atbilstoši sabiedrības vērtībām, identitātei un 
piederības izjūtai. sabiedrības politiskā uzti-
cēšanās un politiskā pašefektivitāte nodroši-
na kvalitatīvu pilsonisko līdzdalību. projektā 
tika izstrādātas konkrētas rīcībpolitikas reko-
mendācijas, kā stiprināt pilsonisko sabiedrī-
bu atbilstoši tiem stratēģiskajiem mērķiem, 
ko sev ir izvirzījusi gan eiropas savienība, 
gan latvijas republika.

Projektā izmantotās metodes un 
rezultātu izplatīšana

pētniecības projektā ir izmantots plašs 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm 
raksturīgu metožu klāsts. tēma (precīzāk —  

2. att. Latvijas sabiedrības attīstību nosakošie faktori

avots: autora veidota vizualizācija
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pētījumā ietverto tēmu loks) jau samērā  
ilgi — vairākas desmitgades — ir bijusi na-
cionālās un starptautiskās akadēmiskās vides 
dienaskārtībā, tāpēc ir pieejami daudzu pē-
tījumu rezultāti, tostarp zinātniskā literatū-
ra, kas tika padziļināti analizēta, uzsākot šo 
pētījumu. arī tēmas sabiedriskā aktualitāte 
nav zudusi, bet, gluži pretēji, — pieaugusi, 
jo parādās arvien jauni jautājumi, kuru risi-
nāšanā ir nepieciešama ne tikai iepriekšējās 
pieredzes apzināšana un izmantošana, bet arī 
jaunas, inovatīvas pieejas gan datu iegūšanā, 
gan analīzē.

virknē gadījumu metožu maiņa bija ne-
pieciešama Covid19 pandēmijas dēļ — pe-
riodiskie ierobežojumi lika mainīt sākotnēji 
plānoto datu ievākšanas laika grafiku, kā 
arī ieplānotās klātienes aptaujas un intervi-
jas pārcelt uz digitālo vidi. Kā piemēru var 
minēt 2020. gada oktobrī īstenoto aptauju2, 
kas tika veikta interneta vidē (CAWI metode), 
lai arī sākotnēji bija plānota kā tiešās inter-
vijas respondentu dzīvesvietās. Gan latvijā, 
gan citās valstīs pētnieki atzīst, ka šādi iegūti 
dati ir jāvērtē ar zināmu piesardzību, jo Web 
paneļa (interneta aptaujas) auditoriju veido 
caurmērā sociāli aktīvāki un informētāki cil-
vēki un tajā ir grūtāk sasniegt to sabiedrības 
daļu, kura ir gan mazāk izglītota, gan nelieto 
internetu.3 tomēr jautājumos, kas ir pietieka-
mi visaptveroši un neskar specifiskas jomas 
(piemēram, digitālo tehnoloģiju lietošanas 
intensitāti un paradumus), aptauju rezultāti 
iezīmē kopējās tendences un ir ticami. Co-
vid19 pandēmijas ietekmi nevar uztvert kā 
tikai negatīvu. jaunā, iepriekš neprognozētā 
situācija lika, faktiski — piespieda, vairāk iz-
mantot dažādus digitālus risinājumus attāli-
nātai datu iegūšanai un rezultātu izplatīšanai. 
tā ir jauna pieredze, ko noteikti varēs izman-
tot, veidojot turpmāko pētījumu metodoloģi-
ju. arī sabiedrība kopumā ir labāk apguvusi 
digitālo tehnoloģiju lietošanu, tāpēc turpmāk 
būs vieglāk sasniedzama digitālajā vidē.

aptauju datu analīzē tika izmantots plašs 
metožu klāsts — aprakstošā statistika (biežu-

mi un mediānas), korelāciju analīze, regresi-
ju analīze, faktoru analīze, klasteru analīze. 
šīs metodes tika izmantotas, lai noskaidrotu, 
pēc kādiem faktoriem var prognozēt dažādus 
pilsoniskās līdzdalības uzvedības veidus, ļāva 
noteikt uzvedības rādītājus un aptaujas da-
lībniekus iedalīt trīs sabiedrību kopumā rak-
sturojošās grupās: pilsoniski pasīvie, pilsonis-
kie minimālisti un pilsoniski aktīvie. aptauju 
rezultātu analīze ļāva identificēt atsevišķu 
sabiedrības grupu specifisku attieksmi jau-
tājumos, kas ir saistīti ar viņu identitāti un 
piederības izjūtu, un noteikt kultūrvēsturis-
kās dimensijas nozīmīguma pakāpi lokālās, 
nacionālās un eiropeiskās identitātes un pie-
derības izjūtas definēšanā. aptauju rezultātu 
analīze ļāva izstrādāt precīzas dziļo interviju 
vadlīnijas un noskaidrot, kā lokālo, nacionālo 
un eiropeisko identitāti un piederības izjūtu 
ietekmē vēsturiskie naratīvi un mediju patē-
riņš. Fokusa grupu diskusijas un padziļinātas 
intervijas tika izmantotas, lai izpētītu lokālās 
identitātes un piederības izjūtas fenome-
nu, interviju ģeogrāfisko aptveri pieskaņojot 
2021. gada aktualitātei — latviešu vēstu-
risko zemju likumam4. daļēji strukturētas in-
tervijas tika izmantotas diasporas izpētē (ar 
cilvēkiem, kas dzīvo ārpus latvijas dažādās 
eiropas valstīs vismaz gadu), aptverot dažā-
das etniskās un vecuma grupas ar dažādu 
profesionālo piederību un izglītību. Gadīju-
mos, kad nebija nepieciešama intervējamās 
personas datu anonimizēšana, datu iegūša-
nai tika izmantots video formāts — intervi-
ju nofilmēja un ar konkrētās personas sa-
skaņojumu izmantoja arī citām vajadzībām, 
piemēram, dokumentālajos raidījumos vai 
grāmatas “latvijas republikas dibinātāji un 
atjaunotāji” digitālajā platformā. intervijas 
tika izmantotas arī atmiņu fiksēšanai par kon-
krētiem vēsturiskiem notikumiem. piemēram, 
35 intervijas ar atmodas procesa aktīviem 
dalībniekiem tika izmantotas gan grāmatas 
digitālajā platformā, gan kā citus datus papil-
dinošs izziņas materiāls par konkrētiem noti-
kumiem un to vēsturisko kontekstu.
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lai identificētu sabiedrības noskaņojuma 
izmaiņas un iespējamas vērtību transformā-
cijas, tika izmantotas datu salīdzināšanas 
metodes. piemēram, latvijā pastāvošo vēr-
tību analīzei par pamatu tika ņemti eiropas 
sociālā pētījuma (European Social Survey) 
dati par 2008., 2014. un 2018. gadu. pie 
izmantotajām datu ievākšanas un analīzes 
metodēm minama arī likumu un plānošanas 
dokumentu analīze un arhīvu dokumentu un 
periodikas analīze.

Ļoti svarīga ir pētniecības ietekme, tās 
rezultātu nodošana plašākas sabiedrības rī-
cībā. arī sabiedrības izglītošana ir viens no 
zinātnes uzdevumiem. ja par latvijas nākot-
nes sabiedrību domājam kā par zināšanu sa-
biedrību, ar to saprotot gudru un uzņēmīgu 
sabiedrību, tad ir nepieciešams mērķtiecīgs 
darbs, lai sabiedrībā vairotu izpratni par zi-
nātnes vērtību, zinātnes nozīmīgumu īster-
miņa un ilgtermiņa problēmu risināšanā.5 
svarīgi, lai zinātniskā darba rezultāts būtu 
pieejams ne tikai augstvērtīgās angļu valo-
dā rakstītās zinātniskās publikācijās, bet arī 
kļūtu par apspriešanas objektu un iedvesmas 
avotu plašākai sabiedrībai. veidi, kādos sa-
biedrība meklē un patērē informāciju, kļūst 
arvien dažādāki. joprojām liela nozīme ir arī 
grāmatām, tāpēc projekta ietvaros tiek izdo-
tas divas monogrāfijas, to saturu veidojot tā, 
lai tas būtu interesants, aktuāls un saprotams 
plašākam lasītāju lokam. 

2020. gadā, grāmatas atvēršanas pasā-
kuma laiku pieskaņojot 4. maija neatkarības 
deklarācijas pieņemšanas 30. gadadienai, 
tika izdota monogrāfija “latvijas repub-
likas dibinātāji un atjaunotāji”6. Grāmatā 
apkopotas 38 tautas padomes locekļu —  
1918. gada 18. novembra latvijas republi-
kas proklamētāju — un 138 augstākās pado-
mes deputātu, kuri 1990. gada 4. maijā no-
balsoja par latvijas republikas neatkarības 
deklarāciju, biogrāfijas. sniegts plašs vēstu-
risko notikumu konteksts. visas biogrāfijas 
veidotas pēc viena standarta, katrai personī-
bai atvēlot vienu grāmatas atvērumu (divas 

lappuses). taču, izmantojot mūsdienu digitā-
lo tehnoloģiju sniegtās iespējas, šo izklāstu 
izdevās ievērojami paplašināt, vienlaikus pa-
darot arī dzīvāku un emocionāli iespaidīgāku. 
tika nofilmētas 35 intervijas ar bijušajiem 
augstākās padomes deputātiem, kā arī cil-
vēkiem, kas bija aktīvi iesaistīti neatkarības 
atjaunošanas procesā. intervijas kļuva par 
grāmatas digitālo pielikumu7, un lasītāji ar 
viedtālruņa vai citas atbilstošas viedierīces 
palīdzību, noskenējot grāmatā iekļauto depu-
tāta fotogrāfiju, var noskatīties 20 līdz 45 mi-
nūtes ilgu interviju. Grāmatas kopsavilkumu 
video formātā var iegūt, noskenējot grāmatas 
vāku. aculiecinieku un notikumu dalībnieku 
atmiņas ir avots, kas jāvērtē kritiski, tomēr 
nevar noliegt, ka sarunas un intervijas ar no-
tikumu dalībniekiem bieži vien ievieš daudz 
lielāku skaidrību par konkrētiem notikumiem 
un lēmumu pieņemšanas apstākļiem un pie-
šķir notikušajam emocionālu dimensiju. no-
teikti jāpiemin, ka laikabiedru atmiņas par 
atmodas laika notikumiem ir strauji izzūdošs 
avots, un, ja mēs šobrīd un tuvākajā laikā 
nepievērsīsim pienācīgu uzmanību šo atmiņu 
fiksēšanai, tās izzudīs neatgriezeniski. divi 
no 35 pētījumā intervētajiem atmodas pro-
cesa dalībniekiem šobrīd jau ir miruši. aivars 
berķis un anna seile mums paspēja izstāstīt 
savas izjūtas un atmiņas, bet daudzi to vairs 
diemžēl nepaspēja. 

projekta rezultāti tika plaši izmantoti, 
veidojot četrus dokumentālos raidījumus par 
atmodas procesu un latvijas republikas ne-
atkarības atjaunošanu. raidījumu tematiskais 
loks: 1989. gada 23. augusta akcija “baltijas 
ceļš”, 1990. gada 4. maija neatkarības dek-
larācija, 1991. gada barikādes un 1991. gada 
augusta pučs.8 šie raidījumi tapa sadarbībā 
ar tv kanālu “retv”, tika pārraidīti nacionā-
lajā apraidē un ir pieejami internetā.

jau iesniedzot pētījuma projekta pieteiku-
mu, tika izvirzīta hipotēze par trim identitā-
tes un piederības izjūtas līmeņiem — lokālo, 
nacionālo un pārnacionālo jeb eiropeisko. 
2020. un 2021. gadā līdz ar iniciēto latviešu 
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vēsturisko zemju likumprojektu aktualizējās 
lokālās identitātes jautājums, piešķirot pētīju-
mam citu perspektīvu. tika mainīta pētījuma 
metodoloģija un padziļināti skatīti jautājumi, 
kas saistīti ar lokālo identitāti un piederības 
izjūtu kultūrvēsturisko novadu kontekstā. 
2021. gada pavasarī dzima ideja, ka lauka 
pētījumus, ko īsteno šī vpp projekta ietvaros, 
varētu integrēt tematisku, izglītojoši izklaidē-
jošu raidījumu saturā, kur konceptuālā līmenī 
skaidrotu vēsturisko novadu vēsturi, kā arī 
meklētu atšķirības, kas pastāv starp atseviš-
ķiem novadiem. iznākumā — līdztekus lauka 
pētījumiem 2021. gada vasarā sadarbībā ar 
tv kanālu “retv” tapa piecu raidījumu cikls 
“latviešu vēsturiskās zemes”, kuros kā viens 
no raidījuma vadītājiem piedalījās Dr. hist. 
Gatis Krūmiņš un ar pētījumu rezultātiem da-
lījās Dr. sc. com. ieva bērziņa un Dr. hist. 
jānis šiliņš. plašākai publikai vērtēšanai šo 
ciklu nodos jau pēc raksta tapšanas, tomēr 
apsvēršanas vērta ir šādu pieeju turpināšana, 
jo tā ne tikai izglīto sabiedrību, bet arī sniedz 

plašāku priekšstatu par zinātniekiem, viņu 
darbu un pielietotajām pētniecības metodēm, 
kā arī pētījumu rezultātiem.

projekta gaitā ir sagatavotas un publicē-
tas vai tiks publicētas augstvērtīgas zinātnis-
kās publikācijas, tomēr pietiekami liela uz-
manība ir pievērsta arī uz plašāku sabiedrību 
orientētiem populārzinātniskiem rakstiem vai 
intervijām, kas sniegtas konkrētiem plašsazi-
ņas līdzekļiem.9 svarīga projektā bija studē-
jošo iesaiste, un līdzdalība projektā vairākiem 
iesaistītajiem studentiem palīdzēja izstrādāt 
labus maģistra darbus un doktora disertā-
cijas. savukārt, pētniekiem, kas daļu sava 
darba laika atvēl arī docēšanai, bija lieliska 
iespēja zinātniskās atziņas izmantot savu lek-
ciju kursu aktualizēšanai.

mūsdienās informatīvā telpa ir pārblīvēta 
ar dažādiem pasākumiem, un mērķauditori-
jas sasniegšana kļūst arvien sarežģītāka. pē-
dējos divos gados jaunus izaicinājumus pie-
vienoja Covid19 pandēmija, kas, no vienas 
puses, paplašināja mūsu digitālās prasmes 

3. att. Konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība un neatkarība”, 2021. gada 23.–24. 
augusts. Gatis Krūmiņš sarunājas ar 1990. gada 4. maijā par Latvijas Neatkarības deklarāciju 
balsojušo deputātu bērniem — Laumu Paegļkalnu, Andri Felsu, Laimu Karlsoni, Ēriku Kehri10

avots: autora veidots konferences video ekrānuzņēmums no lr saeimas tīmekļvietnes
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un spieda mūs iemācīties sazināties arī dažā-
dos citos, ne tikai klātienes, formātos, bet, no 
otras puses, reālu auditorijas sasniegšanu (ar 
to domājot ietekmēšanu, piemēram, attieks-
mes vai domāšanas veida mainīšanu) ir pa-
darījusi vēl sarežģītāku. šajā situācijā viens 
no risinājumiem ir pasākumu plānošana lai-
kus un partnerībā ar citām institūcijām, kas ir 
ieinteresētas pētījumu rezultātos. piemērs no 
projekta ir konference, kas sākotnēji bija plā-
nota 2021. gada maija sākumā partnerībā ar  
lr saeimu un 4. maija deklarācijas klu-
bu. uz šo laiku bija ieplānota arī grāmatas 
“latvijas republikas dibinātāji un atjauno-
tāji” atvēršana. lai arī Covid19 pandēmija 
spieda pārcelt pasākumu uz 2021. gada  
23.–24. augustu, tomēr kopīgas plānošanas 
rezultātā izdevās pasākumam nodrošināt gan 
zinātnisku un arī izklaidējošu un emocio-
nālu komponentu, gan arī pietiekami plašu 
sabiedrisko rezonansi. viens no apzināti ga-
tavotajiem konferences pārsteigumiem bija 
paneļdiskusija, kurā par latvijas nākotni sa-
runājās bijušo augstākās padomes deputātu 
bērni. 

svarīgs nosacījums sekmīgam pētījumam 
ir sadarbība visos līmeņos. sadarbība ar ci-
tām pētniecības institūcijām (jau apspriežot 
projekta ieceri un vienojoties par kopīgu īste-
nošanu), sadarbība ar institūcijām, kas ir ie-
interesētas pētījumu rezultātos, sadarbība ar 
plašsaziņas līdzekļiem rezultātu izplatīšanā 
un, protams, arī ar sabiedrības locekļiem in-
terešu grupu un arī indivīdu līmenī. projektu 
kopīgi īstenoja divas institūcijas — vidzemes 
augstskola un rīgas stradiņa universitāte. ir 
plānots pēc projekta noslēguma sadarbību 
turpināt. būtiska ir arī pētījumu pēctecība un 
iegūtās zināšanu bāzes tālāka attīstīšana un 
padziļināšana. pateicoties šim projektam un 
tā iestrādēm, dzima ideja patlaban jau “bal-
tijas pētniecības programmā” uzsāktam pro-
jektam “Kvantitatīvie dati par sociālajām un 
ekonomiskajām transformācijām trīs baltijas 
valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturis-
ko transformāciju analīzei un nākotnes izaici-

nājumu pārvarēšanai” (baltiC100), ko kopš 
2021. gada maija kopīgi īsteno vidzemes 
augstskola (vadošais partneris), tartu uni-
versitāte, viļņas universitāte un norvēģijas 
ekonomikas skola. projekta mērķis ir izveidot 
kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sa-
biedrības un ekonomikas transformācijas trīs 
baltijas valstu reģionos pēdējo 100 gadu lai-
kā, un sniegt kvantitatīvu analīzi par ilgtermi-
ņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā 
(kopš 1920. gada).11

Identitāte un piederība Latvijas 
pēdējās desmitgades politikā

Gatavojot projekta pieteikumu, tika iz-
virzīta hipotēze, ka identitātes, piederības 
izjūtas un vērtību jautājuma pārlieka vien-
kāršošana nedos ilgtermiņa rezultātu. Kā pa-
dziļinātas izpētes objekti tika pieteiktas trīs 
vienlīdz svarīgas dimensijas, kuras latvijas 
gadījumā būtu jāņem vērā identitātes kon-
tekstā: pārnacionālā (eiropeiskā), nacionālā 
(valstiskā) un lokālā (reģionālā). izvirzītais 
pētījuma jautājums bija: kādi būtu priekšno-
sacījumi identitātes stiprināšanai visās pie-
minētajās dimensijās, un kuri elementi būtu 
īpaši jāstiprina, lai panāktu iespējami lielāku 
sabiedrības aptveri un spēcīgāku identitāti 
un piederības izjūtu? ar aptaujām, fokusa  
grupu diskusijām un padziļinātajām intervi-
jām tika ievākts liels daudzums kvantitatīvu 
un kvalitatīvu datu, kas ļāva apzināt situā-
ciju, — kāda ir sabiedrības kopējā un atse-
višķu tās grupu attieksme pret jautājumiem, 
kas skar identitāti un piederības izjūtu, un 
sākt izstrādāt rīcībpolitikas rekomendācijas, 
iespēju robežās tās aprobējot ciešā sadar-
bībā ar citām iesaistītajām pusēm — valsts  
prezidenta kanceleju, saeimu un ieinteresē-
tajām ministrijām.

identitāte un piederības izjūta ir parādība, 
kas eksistē visā pasaulē un ir attiecināma uz 
jebkuru indivīdu, — tā ir daļa no apziņas. tā 
ir apzināta vai neapzināta izjūta, arī psiho-
loģiska saikne un izpaužas kā emocionāla, 
instinktos balstīta reakcija. tāpēc ir gandrīz 
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neiespējami identitāti strauji mainīt, eso-
šās vietā uzspiežot citu. taču identitāti var 
ietekmēt, to mērķtiecīgi ilgtermiņā stiprinot 
vai vājinot, vai arī pārveidot. Ļoti spēcīgs 
nacionālo identitāti stiprinošs elements ir 
valoda, tāpēc senākā un nesenākā pagātnē 
var atrast neskaitāmus piemērus, ka apzināti 
vēršas pret kādu valodu, mēģinot to aizvie-
tot ar kādu citu, kuras dominanci, savukārt, 
stiprina. tā savulaik izdarīja lielbritānijā, 
skolu sistēmā skotijā, velsā un citos reģionos 
ieviešot angļu valodu, visai īsā laikā stiprinot 
apvienotās Karalistes vienoto identitāti un 
vienlaikus vājinot lokālo. šādu taktiku poli-
tiskā vara ir izmantojusi arī citās valstīs, un 
daudzreiz tā ir bijusi sekmīga. mērķtiecīgi 
īstenotas politikas ietekmē no pasaules kar-
tes identitātes kontekstā ir izzudušas neskai-
tāmas tautas un to kultūras abos amerikas 
kontinentos, austrālijā un mūsdienu Krievijas 
Federācijā. tautu, nāciju ar spēcīgu identitāti 
ir daudz grūtāk pakļaut un asimilēt. spēcīga 
identitāte ievērojami vairo pretestības spē-
jas, tāpēc pakļauto un apspiesto teritoriju 
iedzīvotāju nacionālās identitātes vājināšana 
ir bijusi un joprojām ir atsevišķu valstu po-
litika. viens no mūsdienu spilgtākajiem pie-
mēriem ir Ķīnas tautas republika. arī lat-
vijā latviešu identitātes kontekstā vēsturiski 
dažādos laika posmos riskus pazaudēt savu 
valodu varam vērtēt kā visai augstus. pēc 
latvijas valsts izveides netika pievērsta uz-
manība mazskaitlīgajai lībiešu kopienai, ku-
ras identitātes strauju izzušanu 20. gadsimta  
20.–30. gados valsts politikas līmenī drīzāk 
vērtēja kā pozitīvu, nevis negatīvu tendenci. 
lībiešu tradīciju pieminēšana 2014. gadā 
satversmei pievienotajā preambulā ir pozitīvi 
vērtējams, bet par gandrīz 100 gadiem novē-
lots žests.12 līdzīgi — pārmērīgu un no mūs-
dienu skatpunkta nepamatotu “latviskošanu” 
ilgstoši uzspieda latgalei un sēlijai.

dažādās valstīs, tostarp arī latvijā, lieto at-
šķirīgu terminoloģiju un arī tās interpretācijas 
atšķiras. latvijā politikas līmenī identitātes un 
piederības jautājumi pēdējā desmitgadē tiek 

uztverti kā neatņemama sabiedrības integrā-
cijas funkcijas sastāvdaļa. Kopš 2011. gada 
politiski pamatnostādņu līmenī par to ir atbil-
dīga Kultūras ministrija (iepriekš — tieslietu 
ministrija). Kultūras ministrijas izstrādātajās 
“nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrī-
bas un integrācijas politikas pamatnostādnēs  
2012.–2018. gadam” nacionālā identitāte 
ir definēta kā “personas identitātes daļa, kas 
vieno to ar citām personām, kurām ir līdzīgas 
nacionāli kulturālās pazīmes”13. Kā piederī-
bas izjūtu raksturojošie elementi ir definēta 
valoda, vērtību, uzvedības modeļu, kultūras 
simbolu kopums un sociālā atmiņa.14 savu-
kārt, šobrīd spēkā esošajās “saliedētas un 
pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pa-
matnostādnēs 2021.–2027. gadam” teikts: 
“nacionālā identitāte ir indivīda piederības 
sajūta nacionālajai, valstiskajai kopienai. na-
cionālajai identitātei ir īpaša loma valstī, jo tā 
veido valsts iedzīvotāju kopības izjūtu, piede-
rību nācijai; nacionālā identitāte ietver sevī 
valstisko un personisko. piederības sajūta 
nacionālajai kopienai ir tā saite, kas ļauj in-
divīdam justies kā valstiskās kopienas locek-
lim.”15 šī definīcija ir patapināta no vpp “na-
cionālā identitāte” tapušā izdevuma “latvija. 
pārskats par tautas attīstību, 2010/2011. 
nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspē-
ja”16. tas nozīmē, ka latvijā pat visai īsā — 
tikai 10 gadu — laika posmā interpretācijas 
un to skaidrojumi atšķiras. volkers Konors 
(Walker F. Connor, 1926–2017) šādu parā-
dību pagājušā gadsimta 90. gadu vidū nodē-
vēja par terminoloģisko haosu, jo, viņaprāt, 
savstarpēji saistītie jēdzieni “valsts”, “nācija”, 
“nacionāla valsts” un “nacionālisms” tiek lie-
toti dažādās, pat pretrunīgās, izpratnēs un 
kļūdainā veidā.17 situācija mūsdienās daudz 
nav mainījusies, un vienoties par vienotu ter-
minoloģiju sabiedrībā, kurā valda akadēmis-
kā brīvība un demokrātija, būtu tikpat neie-
spējami, kā vienoties par vienotu izpratni, kā 
būtu jāveido ar identitāti un piederības izjūtu 
saistīto jautājumu politika un kādi politiskie 
mērķi būtu jāsasniedz. tas skaidro joprojām 
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pastāvošo terminoloģisko dažādību un atšķi-
rīgās pieejas un uzstādījumus politikas īste-
nošanā.

ja paraugāmies uz latvijas politiku pēdē-
jos 20 gados, varam konstatēt vērā ņemamas 
pretrunas nacionālās identitātes jautājumu 
interpretācijā vienlaikus spēkā esošos valsts 
ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plā-
nos. pašreizējais politikas turētājs (Kultūras 
ministrija) ir centies radīt iespaidu par po-
litisku pēctecību pēdējos 20 gados, savos 
aktuālākajos dokumentos atsaucoties uz 
latvijas ilgtermiņa attīstības plānu “latvija 
2030”.18 savā tīmekļvietnē atsaucoties uz 
“latvija 2030”, Kultūras ministrija norādīju-
si, ka “latviešu valoda un kultūrtelpa veido 
nacionālās identitātes pamatu, tās stiprina 
piederību nācijai un latvijas valstij. tāpēc lat-
viešu valodas un kultūrtelpas saglabāšana un 
nostiprināšana ir latvijas ilgtermiņa attīstības 
prioritāte.”19 “saliedētas un pilsoniski aktī-
vas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 
2021.–2027. gadam” papildus šim ir teikts: 
“latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030. gadam ir uzsvērts, ka nākotnē reģio-
ni un valstis, kas nostiprinās un attīstīs savu 
identitāti, iegūs svarīgas salīdzinošas priekš-
rocības globālajā sacensībā, jo arvien lielāka 
vērtība būs atšķirīgajam un savdabīgajam”20. 
var piekrist, ka pamatnostādnēs minētais ir 
citāts no “latvija 2030”, tomēr ļoti būtisks ir 
arī vēl kāds ilgtermiņa attīstības plānā iekļau-
tais teksts: “vienlaikus ir jāapzinās, ka kultū-
ras identitāti veido ne tikai etniskas izcelsmes 
vērtības.”21 Kultūras telpa dokumentā “latvi-
ja 2030” ir definēta kā “latvijas sabiedrību 
vienojošs pamats, ko raksturo latvijas vēs-
turiskās attīstības procesā veidojusies nāci-
jas identitāte, kam kodols ir latviešu valoda, 
latviešu un citu latvijā dzīvojošo tautu, kā arī 
latviešu diasporas radītās vērtības”.22 Cituviet 
šajā dokumentā kā vērtība ir akcentēta lat-
vijas kultūras telpas daudzveidība: “latvijas 
kultūras telpa ir īpaša ar valodu, rakstību un 
pat alfabētu daudzveidību. saglabājot un at-
tīstot latviešu valodas un citu valodu līdzās-

pastāvēšanu, valodu daudzveidība jāizmanto 
kā valsts attīstības resurss”.23

daudzie citāti ir iekļauti apzināti, lai rak-
sturotu politisko pavērsienu, kas latvijā ir no-
ticis pēdējā desmitgadē. nacionālas identitā-
tes jautājums valsts politikas līmenī ir vairāk 
pagriezies etniskā — latviešu — virzienā. šajā 
kontekstā noteikti jāpiemin arī 2014. gadā 
veiktie satversmes grozījumi. lai arī satver
smes preambulā ir iekļauta atruna par mazā-
kumtautību cienīšanu, daudz lielāks akcents 
tajā ir likts uz latviešu nozīmīguma izcelšanu, 
kā arī ir nodefinēts, kāda ir par pareizu uzska-
tāmā latvijas identitātes un tās vietas eiropas 
kultūrtelpā interpretācija: “latvijas identitāti 
eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido lat-
viešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, 
latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās 
vērtības. uzticība latvijai, latviešu valoda kā 
vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, soli-
daritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums 
un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.”24

nenoliedzami, latviešu kā etniskas nāci-
jas un latviešu valodas stiprināšanai ir jābūt 
valsts prioritātei, un globālie izaicinājumi, 
piemēram, angļu valodas arvien pieaugo-
šā loma daudzās jomās liek meklēt jaunus 
scenārijus nacionālās valodas spēcināšanai. 
bet vienlaikus — pētījuma kontekstā aktuāls 
ir jautājums, kā šāds pavērsiens ietekmē un 
ietekmēs latvijas citu tautību iedzīvotājus. 
nākamajā nodaļā analizētie dati parāda, ka 
joprojām dažādu tautību iedzīvotāji latvijā 
jūtas ievērojami atšķirīgi, un arī to, kuri fakto-
ri viņu identitāti un piederības izjūtu stiprina, 
bet kuri — gluži pretēji — vājina. šajā kon-
tekstā ir vērts vēlreiz atsaukties uz “latvija 
2030”, kurā pirms 20 gadiem ir formulēts 
identitātes un piederības jautājums saistībā 
ar pilsoniskas nācijas attīstību: “Cilvēkiem kā 
sabiedriskām būtnēm ir izteikta nepiecieša-
mība piederēt un justies pārliecinātiem, ka 
šī piederība garantē viņu eksistencei zināmu 
labklājību, drošību un noteiktību. pilsoniska 
rīcība un demokrātiski institūti ir jāsaista ar 
vienotas nacionālas kultūras ideju, ideāliem 
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un praksi, kura balstītos uz nacionālās identi-
tātes un kultūru daudzveidības mijiedarbību. 
mūsdienīga nacionālā identitāte, kas inter-
pretējama nevis etniskā, bet plašākā — po-
litiskās nācijas — nozīmē, aptver visus lat-
vijas iedzīvotājus, kuri jūtas piederīgi latvijas 
kultūras telpai un atzīst to par savējo.”25

“saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrī-
bas attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. 
ga dam” par svarīgu nosacījumu sabiedrī-
bas saliedēšanā ir minēta vienotas sociālās  
atmiņas stiprināšana, un dokumenta pieli-
kumā ir akcentēts būtiskais progress, kas 
sasniegts pēdējos gados. Kritiski gan jāvērtē 
uzradītie dati (ļoti strauja uzskatu un paradu-
mu maiņa mazākumtautību pārstāvju vidū, 
piemēram, — otrā pasaules kara beigas kā 
psrs uzvaru 2015. gadā svinēja 75% mazā-
kumtautību pārstāvju, bet divus gadus vēlāk 
(2017. gadā) — vairs tikai 52%)26. vieno-
tas sociālās atmiņas stiprināšana ir izvirzīta 
kā būtiska nākotnes prioritāte, norādot, ka 
uzskatu mainība ir atkarīga no ģeopolitiskās 
situācijas. šajā kontekstā turpmāk būtu rūpī-
gi jāapsver, cik līdzsvaroti ir sabiedrībai, īpaši 
mazākumtautībām, adresētie vēstījumi par 
latviju, tās vēsturi un identitātes pamatiem. 
piemērs konceptuālās pieejas maiņas nepie-
ciešamībai ir politika saikņu uzturēšanā ar 
diasporu, kurā pārāk liels akcents ir likts uz 
latviskumu kā saiknes noturēšanas galveno 
elementu. 

no latvijas ir emigrējis liels daudzums 
mazākumtautību pārstāvju. pētījumā īsteno-
tajās intervijās konstatējams, ka respondenti 
salīdzinoši bieži atzīst, ka savā jaunajā mītnes 
zemē jūtas labāk, nekā ir jutušies latvijā, kur 
ir dzimuši un uzauguši. piemēram, projektu 
vadītāja, kura vienpadsmit gadus dzīvo nor-
vēģijā, esošo situāciju un savas izjūtas vērtē 
šādi: “šobrīd esmu norvēģijā, šeit cilvēki paši 
par sevi ir daudz brīvāki, mentāli brīvāki ... 
Kopumā es domāju, ka latvijā tur arī nonāks 
pēc kāda laika, bet .. tā vēsture un tā atšķi-
rība ir pieņemsim daudzu lietu pieņemšanā 
un daudzu lietu nosodīšanā. tā ir ļoti plaša 

tēma. tomēr latvijai ir kur tiekties. vienkārši 
jāizaug kādai paaudzei, lai to var izlīdzināt ... 
šeit [norvēģijā] ar visu to, ka es esmu iebrau-
cēja, es nekad šeit nebūšu vienlīdzīga tādu 
izjūtu ziņā ar vietējiem iedzīvotājiem .. es 
pati nejutīšos kā vietējā, bet es nevienu brīdi 
neesmu izjutusi, ka mani šeit kāds neciena. 
latvijā tas ir ļoti, ļoti krasi ... man ir krievu 
vecāki. .. es vienalga nekad nebiju savējā. es 
vienmēr biju krievene. lai cik labi es runātu 
latviski, lai cik labi es mācītos, lai cik labi 
es .. braukātu uz skolas olimpiādēm un cik 
labi būtu aizstāvējusi savu bakalaura, maģis-
tra darbu, es tāpat nekad nebiju savējā .. es 
biju savējā priekš savējiem, bet bija ļoti, ļoti 
daudz cilvēku, kuri neskatoties ne uz kādiem 
maniem sasniegumiem valsts labā ... varē-
ju dejot tautas dejas, dziedāt korī, tu tāpat 
biji svešs.” viņas teiktajā iezīmējas spriedze, 
iekšējs konflikts starp divām problemātiskām 
identitātēm, no kurām viņa labprātāk izvē-
las būt “iebraucēja” norvēģijā, nevis “mūžī-
gā svešiniece” latvijā, kur viņa ir dzimusi. 
iebraucēja identitāte norvēģijā ietver to, kā 
trūkst svešinieka identitātei latvijā — apkār-
tējo cieņas. no pašidentificēšanās skatpun-
kta raugoties, šī pētījuma dalībniece pauž 
aktīvu rīcībspēju caur pagātnē īstenotajām in-
tegrācijas praksēm, kurām diemžēl nav bijis 
pozitīva rezultāta un, lai gan rīkojusies aktīvi, 
latvijā bijusi vienīgi “savējā priekš savējiem”. 
līdzīga spriedze, iekšējs konflikts vērojams 
arī nākamā pētījuma dalībnieka — dažādu 
darbu strādnieka fabrikās un celtniecībā — 
teiktajā, kurš intervijas brīdī bija uz mirkli 
atgriezies latvijā un gatavojās tuvākajā laikā 
atkal doties prom: “es biju anglijā desmit ga-
dus. patiesībā man tur [anglijā] bija ļoti labi, 
bet skumji. tur es biju kā emigrants, bet šeit 
[latvijā] es esmu kā okupants. mūsu valsts 
[latvija] vienkārši nerīkojas cilvēku labā. tas 
arī viss.” šim dalībniekam gan trūkst iespē-
jas pozitīvas identitātes iegūšanā, jo arī dzīve 
svešumā tādu īsti nepiedāvā — dalībnieks 
sevi identificē kā “emigrantu”, kas viņā, par 
spīti salīdzinoši labai dzīvei, izraisa “skum-
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jas”. tajā pašā laikā — latvijā pētījuma da-
lībniekam piedēvētā “okupanta” identitāte 
raisa pārdomas par to, ka valsts nerīkojas 
(visu) cilvēku labā. no pašnoteikšanās skat-
punkta — pētījuma dalībnieka pozīcija nav 
aktīva — tā norāda uz aktīvas rīcības gaidām 
no valsts, kas ir tā, kura “nerīkojas” atbilstoši. 
turpinot mazākumtautību — krievvalodīgo —  
identitātes jautājumu latvijas kontekstā, jā-
uzsver, ka sociālo identitāti sabiedrībā mēs 
paši varam veidot tikai daļēji un tā ir būtiski  
atkarīga ne tikai no mūsu pašu aktivitātes 
vai pasivitātes, bet arī no tā, kā mūs saredz 
un pieņem citi. mūsu atšķirīgās identitātes 
un to saistība ar pašnoteikšanās īstenošanas  
iespējām sabiedrībā ir visas sabiedrības kopī-
go pūliņu vai to trūkuma rezultāts.

tikmēr mazākumtautību (krievvalodīgi)  
emigranti no latvijas atrodas simboliskā 
spriedzē (iekšējā konfliktā) starp divām alter-
natīvām identitātēm — būšanu svešiniekam/
okupantam latvijā iepretim iebraucējam/
emigrantam ārvalstīs. abas pozīcijas nav ide-
ālas, bet nenoliedzami pozitīvāka identificē-
šanās un līdz ar to arī iespēja izjust vairāk 
brīvības, visticamāk, iespējama citu valstu 
sabiedrībās. tāpēc ir nepieciešams aktualizēt 
jautājumu par krievvalodīgo latvijas iedzī-
votāju situāciju, piešķirot balsi tām grupām, 
kuras joprojām latvijas sarežģītās vēstures 
kontekstā turpina “maksāt par tēvu grēkiem”. 
uzdevums ir radīt tādu identitātes un piederī-
bas latvijai formu, kas sabiedrībā ir atzīta un 
respektēta, vienlaikus paceļoties pāri okupā-
cijas mantojumam, etniskās izcelsmes nozī-
mei un meklējot vairāk kopīgo nekā atšķirīgo.

analizējot pēdējās desmitgades tenden-
ces latvijas sabiedrībā, par pamatu ņemot 
“eiropas sociālā pētījuma” datus (salīdzinot 
2008. un 2018. gada rezultātus), iezīmē-
jās, ka, izvērtējot individuālo vērtību moti-
vāciju pēc portreta vērtību anketas, plaisa 
starp latviešiem un citu tautību pārstāvjiem, 
lai arī ne ļoti būtiski, tomēr palielinās.  
2018. gada dati parāda, ka vērtību hierarhi-
jas saskaņotība starp latviešu valodā runājo-

šajiem un krievvalodīgajiem ir relatīvi augsta 
(2008. gadā pīrsona korelācijas koeficients 
starp šo abu grupu vērtību hierarhijām bija 
0,976, bet 2018. gadā — 0,867) un lat-
viešu valodā runājošajiem respondentiem 
2018. gadā nozīmīgākas bija stimulācijas, 
hedonisma, pašrealizācijas un labvēlības vēr-
tības (labvēlība pret tuvajiem), kamēr kriev-
valodīgajiem — sasniegumu, varas, drošības, 
tradīciju, universālisma (labklājība visiem) un 
konformisma vērtības. 

arī aptaujas rezultāti, kas padziļināti ana-
lizēti nākamajā nodaļā, apliecina būtisku at-
šķirību, kā lokālās identitātes un piederības 
izjūtas kontekstā sevi spēj identificēt latvieši 
un citu tautību iedzīvotāji, ja kā identitātes 
smaguma punkts tiek akcentēta kultūrvēstu-
riska identitāte caur latviešu etnisko paradig-
mu (ar to domājot latviešu vēsturisko zemju 
naratīvu). Citu tautību iedzīvotāju sasniegša-
nai ir jāizmanto elastīgāks un plašāks vēstīju-
mu klāsts, vairāk izceļot kultūrvēsturisko un 
etnisko dažādību kā vērtību, nevis apgrūtinā-
jumu un apdraudējumu.

Lokālā identitāte un piederības 
izjūta: daži mūsdienu 
izaicinājumi un pārsteigumi

pētījuma rezultāti apliecina, ka lokālā 
identitāte un piederības izjūta ir ļoti būtiska 
un daudzos gadījumos tieši šī identitāte ir pa-
mats tam, ko mēs gribam sasniegt, domājot 
par nacionālo identitāti. vienlaikus jāatzīst, 
ka lokālās identitātes mērogs (ģeogrāfis-
kais tvērums) ir dažāds. vietai (pagastam, 
pilsētai) bieži ir daudz lielāka nozīme nekā 
plašākam ģeogrāfiskam vai kultūrvēsturis-
kam areālam. iedzīvotāji dažādos latvijas  
novados atšķirīgi izjūt kultūrvēsturiskā no-
vada (ar to saprotot latgali, sēliju, vidzemi, 
Kurzemi un zemgali) nozīmīgumu savā iden-
titātē. spēcīgāka piederības izjūta novadam 
raksturīga latvijas austrumos — latgalē  
un sēlijā —, bet vājāka — vidzemē un 
rīgā, kas ir gan latvijas republikas, gan 
vidzemes vēsturiskā novada galvaspilsēta.  
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vidzemniekiem ir ļoti spēcīga piederības iz-
jūta vietai, tomēr nacionālā un vēsturiskā 
novada identitāte vidzemē pārklājas daudz 
lielākā mērā nekā sēlijā un latgalē. latgalē 
būt latgalim un sēlijā — sēlim ir daudz nozī-
mīgāk, nekā vidzemē — būt vidzemniekam. 
sēlijas gadījums ir jo īpašs — tās identitātes 
atdzimšanai ievērojamu grūdienu deva tieši 
nesen pieņemtais latviešu vēsturisko zemju 
likums, kurā pirmo reizi neatkarīgās latvijas 
pastāvēšanas vēsturē šis novads ir likumdo-
šanas aktā atzīts par nozīmīgumā vienlīdzīgu 
ar Kurzemi, zemgali, latgali un vidzemi.

pētījuma ietvaros 2020. gada oktobrī 
un decembrī tika veiktas latvijas iedzīvotāju 
aptaujas27, kurās bija iekļauta virkne jautā-
jumu, kas saistīti ar attieksmi pret nacionālo 
identitāti, lokālo identitāti un vēsturi. iegūto 
datu kopa ir pietiekami liela, lai izdarītu seci-
nājumus gan par latvijas sabiedrības kopējo 
attieksmi, gan arī attieksmi specifisku gru-
pu (vecums, dzimums, tautība, dzīvesvieta  
u. c.) griezumā. Ņemot vērā tā brīža aktu-
alitāti — valsts prezidenta ierosināto likum-
došanas iniciatīvu “par latviešu vēsturisko 
zemju likumprojektu” —, aptaujā tika uzdots 
jautājums par iedzīvotāju spēju sevi ar kādu 
no šiem novadiem identificēt. rezultāti ap-
liecināja, ka lielākā daļa iedzīvotāju to spēj.  
uz jautājumu “es spēju sevi identificēt ar 
kādu no latvijas kultūrvēsturiskajiem nova-
diem — vidzemi, latgali, zemgali, Kurzemi 
vai sēliju” apstiprinoši atbildēja lielākā daļa 
(aptuveni divas trešdaļas) aptaujas dalīb-
nieku — 39,7% pilnībā piekrita, bet 26,0% 
drīzāk piekrita šādam formulējumam. 22,2% 
ar minētajiem kultūrvēsturiskajiem novadiem 
sevi nespēja identificēt, bet 12,1% nespē-
ja uz šo jautājumu atbildēt. Kopumā netika 
konstatētas būtiskas atšķirības starp dažā-
dām vecuma kategorijām, bet lielā mērā 
pārsteidza gados jauno aptaujas dalībnieku 
(18–24 gadus vecu) atbildes — viņi aplieci-
nāja augstu spēju sevi identificēt ar kādu no 
vēsturiskajiem novadiem. 44% šīs vecuma 
grupas respondentu pilnībā piekrita, ka spēj 

sevi identificēt ar kādu no pieciem novadiem, 
bet tikai 7,1% to pārliecinoši noliedza (pil-
nībā nepiekrita). jākonstatē, ka samērā kos-
mopolītiski noskaņotajai jaunajai paaudzei, 
kura vairāk nekā citas vecuma grupas atrodas 
starptautiskajā informatīvajā telpā un izman-
to starptautiskos medijus,28 lokālā identitāte 
ir ļoti būtiska. taču — krietni vairāk — latvie-
šiem. piemēram, vairāk nekā trīs ceturtdaļas 
(77,3%) gados jauno latviešu (18–34 gadus 
vecu) pilnībā vai drīzāk piekrita, ka spēj sevi 
identificēt ar kādu no kultūrvēsturiskajiem 
novadiem. Citu tautību šīs pašas vecuma gru-
pas dalībnieku vidū tādu bija tikai trešā daļa 
(33%). Ņemot vērā, ka aptaujas rezultāts bija 
pārsteigums, gados jaunu cilvēku lokālā iden-
titāte un piederības izjūta turpmākajos pētīju-
ma soļos tika pētīta padziļināti. arī intervijas 
apliecināja, ka šī parādība ir gana spēcīga 
un noturīga un jaunieši uz to spēj paskatīties 
plašāk — vērtību kategorijā. jaunieši (ne ti-
kai no latgales!) atzina, ka latgaliešu valoda 
ir svarīga un to būtu nepieciešams stiprināt, 
piemēram, mediju vidē. jaunieši augsti vērtē 
dažādību un iespēju atšķirties, tāpēc, vien-
kāršoti pārfrāzējot to, ko par latgales jaunie-
šiem domā jaunieši citos latvijas novados, 
varētu teikt: “viņi arī ir latvieši, turklāt viņiem 
ir kas īpašs — sava valoda!”

nav pārsteigums, ka arī kopumā starp 
latviešiem lokālā kultūrvēsturiskā identitāte 
ir ievērojami spēcīgāka nekā starp citu tau-
tību pārstāvjiem. pilnībā vai drīzāk ar kādu 
no kultūrvēsturiskajiem novadiem sevi spēja 
identificēt 80,2% latviešu tautības aptaujas 
dalībnieku, bet no citu tautību pārstāvjiem —  
mazāk nekā puse (45,1%). Citu tautību pār-
stāvju vidū atšķirība starp dažādām vecuma 
kategorijām ir lielāka nekā latviešu vidū. tikai 
no gados vecākajiem citu tautību responden-
tiem (64 gadus veci un vecāki) lielākā daļa 
(54,7%) piekrita, ka spēj sevi identificēt ar 
kādu no minētajiem kultūrvēsturiskajiem no-
vadiem.

atšķirības, gan ievērojami mazākas, starp 
latviešiem un citu tautību pārstāvjiem saglabā-
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jās arī atbildēs uz radniecīgiem jautājumiem. 
piemēram, apgalvojumam “es jūtos cieši pie-
derīgs kādai vietai latvijā un ar to lepojos” 
pilnībā vai daļēji piekrita 80,9% latviešu un 
64,9% citu tautību pārstāvju. var secināt, ka 
citu tautību iedzīvotājiem arī ir augsta lokālās 
piederības izjūta, taču viņi to retāk spēj iden-
tificēt kultūrvēsturiskā dimensijā. tam ir ob-
jektīvs pamats: ievērojama daļa šo iedzīvotāju 
ir psrs okupācijas perioda imigranti vai viņu 
pēcnācēji, kā dēļ viņu saknes latvijā nav tik 
senas, un psrs laikā par latvijas kultūrvēs-
turiskajiem novadiem kā nozīmīgu identitātes 
faktoru neviens nerunāja.

līdzīgas atbildes iegūtas uz radniecīgu 
jautājumu (taču formulētu pretēji — kā no-
liedzošu apgalvojumu). viedoklim “man nav 
piederības izjūtas vietai, kurā es dzīvoju (sa-
vai dzīvesvietai)” piekrita vien 16,5% latviešu 
un 20,8% citu tautību aptaujas dalībnieku.

jautājumā par piederību kādam no kul-
tūrvēsturiskajiem novadiem būtiski atšķiras 
rīdzinieku un pārējo latvijas iedzīvotāju at-
bildes. mazāk nekā puse rīdzinieku (48,5%) 
piekrita apgalvojumam, ka spēj sevi iden-
tificēt ar kādu no kultūrvēsturiskajiem no-
vadiem, turpretim lielajās pilsētās spēju 
identificēties apliecināja 69,0% aptaujas 
dalībnieku, citās pilsētās 79,2%, bet lauku 
teritorijās 75,9%. daļēji šo atšķirību varētu 
skaidrot tā, ka rīdzinieki rīgu uztver kā uni-
kālu kultūrvēsturisku fenomenu, nevis daļu 
no vidzemes. taču tas nav vienīgais faktors, 
un to apliecina rīdzinieku atbildes uz radnie-
cīgiem jautājumiem. piemēram, izteikumam 
“es jūtos cieši piederīgs kādai vietai latvijā 
un ar to lepojos” piekrita 64,3% rīdzinieku, 
kas ir ievērojami mazāk nekā citās latvijas 
vietās. lielajās pilsētās apstiprinoši atbildēja 
77,1%, citās pilsētās 85,6%, bet lauku te-
ritorijās 77,5%. Katrs ceturtais aptaujātais 
rīdzinieks (24,1%) sniedza atbildi, ka viņam 
nav piederības izjūtas vietai, kurā viņš dzīvo, 
un īpaši satraucošs šķiet apstāklis, ka šādu 
viedokli pauž daudzi gados jaunie rīdzinieki 
(38,6% 18–24 gadu vecumā). visai droši var 

izvirzīt hipotēzi, ka rīdzinieku lokālo identitāti 
būtiski ir iedragājusi iepriekšējā pašvaldības 
politiskā vadība (2009–2019), kura desmit 
gadu laikā neizmantoja rīgas identitātes aug-
sto potenciālu ne starptautiskā, ne nacionālā, 
ne arī lokālā līmenī. aptaujas jautājumos nav 
konstatējamas vērā ņemamas atšķirības at-
bildēs, kuras ir snieguši vīrieši un sievietes. 

apkopojot aptaujas rezultātus, ir seci-
nāms, ka lokālā identitāte ir būtiska jaunās 
paaudzes sasniegšanai. akcentējot lokālo di-
mensiju, jauniešu vidū var celt izpratni par 
nacionālās identitātes nozīmīgumu. jaunie-
šus visvieglāk ir sasniegt skolās, tāpēc lokālās 
identitātes jautājumus nepieciešams integrēt 
jaunajā izglītības saturā.

arī citu tautību iedzīvotājiem ir augsta lo-
kālas piederības izjūta, taču viņi to retāk spēj 
identificēt kultūrvēsturiskā dimensijā. Citu 
tautību iedzīvotāju vairums (divas trešdaļas) 
sevi identificē kā eiropiešus, taču latvijas 
vēsturi uzskatāmi uztver kā pārlieku politi-
zētu. viņu sasniegšanai jāizmanto eiropas, 
kā arī lokālās piederības dimensijas, mainot 
vēstījumu akcentus, vairāk uzsverot dažādību 
(etnisko un kultūrvēsturisko).

lokālā identitāte daudz spēcīgāka ir ār-
pus rīgas. šobrīd rīgas identitātes augstais 
potenciāls nav izmantots ne starptautiskā, ne 
nacionālā, ne arī lokālā līmenī.

Pilsoniskā līdzdalība, politiskā 
uzticēšanās un politiskā 
pašefektivitāte Latvijā

svarīgs pētījuma jautājums ir saistīts ar 
pilsonisko līdzdalību. publiski visapspriestā-
kais jautājums ir pilsoņu līdzdalības vēlēšanās  
samazināšanās. tāpat tiek diskutēts par re-
kordzemo uzticēšanās līmeni. aptaujas rāda, 
ka sabiedrība arvien mazāk uzticas ne tikai 
politiķiem, bet arī medijiem, ierēdņiem, citu 
profesiju pārstāvjiem. lai arī Covid19 pan-
dēmija šo situāciju ir vēl vairāk sarežģījusi, 
tas nav skaidrojams ar vīrusu un nepopulā-
riem, nekvalitatīviem politiķu pieņemtajiem 
lēmumiem. 
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izmantojot pilsoniskās līdzdalības uzve-
dības rādītājus, pētījumā tika veikta klasteru 
analīze, kuras rezultātā pētījuma dalībniekus 
var iedalīt trīs grupās — pilsoniski pasīvie, 
pilsoniskie minimālisti un pilsoniski aktīvie. 
pilsoniski pasīvajai grupai ir raksturīga neie-
saistīšanās pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, 
tajā skaitā zema dalība vēlēšanās. pilsonis-
kajiem minimālistiem raksturīga dalība vēlē-
šanās, kā arī neliela sociālā līdzdalība, tomēr 
visu pārējo pilsoniskās līdzdalības uzvedības 
veidu rādītāju mediānas ir 0, kas nozīmē, ka 
konkrētais uzvedības veids viņiem nav rak-
sturīgs. pilsoniski aktīvajiem visi pilsoniskās 
līdzdalības uzvedības veidu rādītāji ir augstā-
ki nekā kopīgie rādītāji izlasē. viņiem ir rak-
sturīga dalība vēlēšanās, sociālā līdzdalība, 
sociālo mediju aktīvisms, saziņa ar amatper-
sonām un politiķiem, politiskā patērniecība, 
līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, kā 
arī neliels pilsoniskais aktīvisms un politiskā 
līdzdalība. 

pilsoniski pasīvo iedzīvotāju un pilsoniski 
aktīvo iedzīvotāju grupa atšķiras pēc sociāl-
demogrāfiskajiem rādītājiem. pilsoniski pasī-
vajā grupā ir nedaudz vairāk sieviešu un cit-
tautiešu, pilsoniski aktīvajā grupā — vīriešu 
un latviešu. šīs grupas atšķiras arī pēc vidējā 
vecuma un vidējā formālās izglītības ilgu-
ma — pilsoniski pasīvajā grupā šie rādītāji 
ir salīdzinoši zemāki nekā pilsoniski aktīvajā 
grupā. abām grupām atšķiras arī vairāki psi-
holoģiskie raksturojumi — apmierinātība ar 
dzīvi, vispārīgā, sociālā un politiskā uzticē-
šanās, vispārīgā un politiskā pašefektivitāte. 
pilsoniski aktīvie iedzīvotāji ir apmierinātāki ar 
dzīvi, viņiem ir augstāks uzticēšanās līmenis, 
un viņiem ir raksturīga lielāka pašefektivitā-
te nekā pilsoniski pasīvajiem iedzīvotājiem. 
pilsoniskie minimālisti ir skaitliski vislielākā 
grupa, un viņu sociāldemogrāfiskie un psiho-
loģiskā raksturojuma rādītāji ir pa vidu starp 
pilsoniski pasīvās un pilsoniski aktīvās grupas 
rādītājiem.

Kopumā jāsecina, ka politiskā līdzdalība 
ir daudzšķautņaina parādība, ko apliecina ne 

tikai daudzveidīga uzvedība, bet arī šo uzve-
dību skaidrojošie faktori. Kamēr vieni ir gatavi 
piedalīties vēlēšanās, citi vēlas līdzdarboties 
nevalstiskajās organizācijas vai politiskajās 
partijās, paust savu attieksmi par sabiedrī-
bā notiekošo, piketējot vai pērkot/nepērkot 
noteiktus produktus un preses izdevumus, 
diskutējot ar līdzcilvēkiem par sabiedrībā 
nozīmīgiem jautājumiem, vēršoties pie amat-
personām u. c. 

projekta rezultāti parāda, ka nozīmīgākais 
pilsonisko līdzdalību skaidrojošais faktors ir 
politiskā pašefektivitāte. lielākajā daļā pil-
soniskās līdzdalības uzvedības veidu tā ir 
iekšējā personiskā politiskā pašefektivitāte, 
savukārt, dalības vēlēšanās un sociālās līdz-
dalības gadījumā — iekšējā kolektīvā politis-
kā pašefektivitāte. balstoties uz pasaulē jau 
aprobētajām atziņām, attiecīgi būtu dažādos 
veidos jāveicina un jārada indivīdiem iespē-
jas gūt pozitīvu līdzdalības pieredzi — gan 
savā apkaimē, pašvaldībā, gan arī nacionālā 
līmenī. Kā zināms, pašefektivitāte paaugsti-
nās, iesaistoties diskusijās par aktualitātēm. 
jautājums ir — kā veicināt šādas diskusijas, 
iedrošināt indivīdus piedalīties, izteikt savu 
viedokli. būtu nepieciešams daudz plašāk 
popularizēt un iepazīstināt ar veiksmīgas 
līdzdalības piemēriem, jo viens no iemesliem 
tam, ka dažādas pilsoniskās līdzdalības for-
mas (tajā skaitā dalība nevalstiskajās organi-
zācijās un arodbiedrībās, publiskā un nepub-
liskā komunikācija, kuras mērķis ir sazināties 
ar amatpersonām un ietekmēt to lēmumus) 
ir ar salīdzinoši zemu aktivitāti, ir arī tas, ka 
daļai cilvēku nav zināmi pozitīvi piemēri tam, 
ko ar līdzdalību ir iespējams panākt. 

problēma ir arī pilsonisko zināšanu trū-
kums ne tikai par pilsoniskās līdzdalības 
iespējām, bet arī par valsts pārvaldes prin-
cipiem, taču šādas zināšanas ir svarīgas, lai 
indivīdam būtu skaidrs, pie kā vērsties un 
kādā veidā risināt sev aktuālos jautājumus. 
šeit svarīgs instruments ir formālā un ne-
formālā izglītība. valsts vispārējās izglītības 
standartā jau ir iekļauta virkne pilsonisko 
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kompetenču, bet ir arī tādas, kas tur nav 
atrodamas, piemēram, par iesaistes iespē-
jām gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā 
arī saistībā ar globālo ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanu. šajā sakarā jāatgādina, ka 
daudzi jautājumi, ko vēlamies risināt vietējā 
kopienā (piemēram, saistībā ar vidi, dabas 
resursiem), ir globālas aktualitātes, un tāpēc 
būtu nepieciešams nodrošināt, lai laikus vei-
dojas indivīdu izpratne par to, kā mūsu rīcība 
vietējā mērogā saistās ar globāli svarīgajiem 
jautājumiem — klimata krīzi, bioloģiskās 
daudzveidības mazināšanos, nepieciešamību 
sekmēt ilgtspējīgāku atkritumu apsaimnieko-
šanu u. c.

skaidrojot, kāpēc indivīdi pilsoniskajās 
aktivitātēs iesaistās tikai ierobežotā apmē-
rā, ir jāņem vērā ne tikai personiskie, bet 
arī strukturālie apstākļi. indivīda sociālo ak-
tivitāti var ietekmēt gan demogrāfiskie, gan 
socializācijas, gan makrolīmeņa faktori, tajā 
skaitā valsts vēsturiskais mantojums un mūs-
dienu sociāli politiskie procesi. turklāt, pat 
ja indivīds apzinās pilsonisko aktivitāšu no-
zīmi demokrātiskas sabiedrības darbībā un ir 
gatavs tajās iesaistīties, to tomēr var nedarīt 
vai nu praktisku šķēršļu dēļ, piemēram, tā-
pēc, ka darba slodzes un ģimenes pienāku-
mu dēļ trūkst brīvā laika, vai arī tāpēc, ka 
viņa draugu un paziņu lokā nav domubiedru, 
ar kuriem īstenot kādu pilsonisko aktivitāšu 
ideju. papildus — aktivitātēs, kas atbilst pil-
soniskās līdzdalības satvaram, indivīds var 
arī iesaistīties nevis savu personisko vērtību 
un pārliecību dēļ, bet gan pakļaujoties vides, 
piemēram, darbavietas, izglītības iestādes, 
pat valsts represīvā aparāta prasībām, vai arī 
tāpēc, ka konkrētajā situācijā šādi rīkoties ir 
ekonomiski izdevīgāk. piemēram, polietilēna 
maisiņu nelietošana var liecināt, ka indivī-
dam rūp ekoloģijas jautājumi, bet tanī pašā 
laikā galvenais iemesls var būt tāds, ka par 
polietilēna maisiņu veikalā ir jāmaksā. novē-
rojumi par iekšējās motivācijas un ārējo aps-
tākļu kombinācijām akcentē gan indivīda au-
dzināšanas un izglītības nozīmi, gan sociālās 

vides ietekmi, gan arī no dažādu institūciju 
pārvaldes atkarīgu politiku un programmu 
potenciālu veidot tādas indivīdu izvēles un rī-
cību, kas sniedz labumu sabiedrībai un palīdz 
tai pilsoniski pašorganizēties.

šajā ziņā interesanta parādība ir politis-
kā uzticēšanās. mūsdienās politiskā uzticē-
šanās nereti tiek pielietota kā koncepts, lai 
skaidrotu daudzus procesus sabiedrībā, sākot 
ar gatavību politiski līdzdarboties valsts dzī-
vē līdz pat tādiem kā patriotisms un sociālā 
identitāte. pētījumā gūtās atziņas pamatoti 
liek pievērst uzmanību tam, kas no iepriekš 
minētā patiešām ir reāli eksistējošs. politikas 
komentētāji vai paši politiķi nereti min uzticē-
šanās nozīmīgumu, tomēr ne vienmēr to pie-
dāvātajiem skaidrojumiem ir reāls empīrisks 
pamats. projektā veiktais darbs sniedz nelielu 
ieskatu šajā jautājumā.

politiskā uzticēšanās nav skatāma tikai 
kā vienvirziena attiecības sabiedrībai ar val-
sti. no vienas puses, ir, protams, svarīgi sek-
mēt indivīda līmeņa kompetences, kas dod 
iespēju līdzdarboties politiskajos procesos. 
no otras puses, ir svarīgi, lai šīs institūcijas 
pieņemtu lēmumus, kuriem patiesi var uzti-
cēties.

publiskās institūcijas arī nav uzskatāmas 
par viendabīgām, un iedzīvotāju uzticēšanās 
līmenis mēdz variēt starp dažādām institūci-
jām. no vienas puses, uzticēšanos ietekmē 
institūcijas publiskais tēls un sabiedrības 
priekšstats par institūcijas darbu un spēju 
paveikt tai uzticētos uzdevumus. no otras pu-
ses, jautājums ir arī par iedzīvotāju pieredzi 
saskarsmē ar institūcijām, par to, cik institū-
cijas ir atsaucīgas un vai ņem vērā iedzīvotāju 
intereses, kā arī — vai praktiski rada vidi, lai 
iedzīvotājiem būtu iespējams līdzdarboties to 
pārziņā esošo jautājumu risināšanā.

šo otro aspektu skaidro projektā veiktā 
analīze, kas identificē politisko pašefektivitāti 
kā noteiktu vidutāju starp iedzīvotāju politis-
ko uzticēšanos un politiskās līdzdalības prak-
si. proti, iedzīvotāji, kas vairāk uzticas valsts 
institūcijām, visbiežāk būs arī pārliecināti par 
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savām iespējām ietekmēt sabiedriskos un po-
litiskos procesus un drīzāk iesaistīsies politis-
kās līdzdalības praksē.

šajā kontekstā ir vērts ieskatīties iepriekš 
pieminētajā plānošanas dokumentā “saliedē-
tas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kas 
politikas līmenī definē mērķus un pasāku-
mus pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā 
un tostarp aktualizē jautājumu par politisko  
uzticēšanos un pilsonisko līdzdalību. šāda do-
kumenta esamība pati par sevi ir ievērojams 
fakts, tomēr tā saturs atspoguļo to, ka līdzši-
nējā politika ir vairāk bijusi vērsta uz indivī-
da perspektīvas maiņu, piemēram, sniedzot 
iespēju apgūt pilsoniskās prasmes un zinā-
šanas, bet mazāk ir pievērsusies pašreflek-
sijai par valsts institūciju lomu un atvērtību 
pilsoniskās līdzdalības iniciatīvām. praktiski 
ir jautājums kaut vai par to, kādas līdzdalī-
bas formas izvēlas pašas institūcijas — vai 
tās aprobežojas ar jautājumu izsludināšanu 
sabiedriskajā apspriešanā vai arī proaktīvi rī-
kojas, lai iesaistītu cilvēkus tās darbībā.

nozīmīgs vides faktors, kam var būt ie-
tekme uz pilsoniskās līdzdalības attīstību, ir 
žurnālistikas un plašsaziņas līdzekļu darbs. 
plašsaziņas līdzekļi var mazināt nozīmīgas 
informācijas deficītu un veicināt sabiedrības 
pilsonisko aktivizēšanu konstruktīvos dar-
bības virzienos. tie var izcelt gan pilsoniski 
aktīvus indivīdus, gan rādīt pilsoniskās līdz-
dalības dažādās izpausmes un tās radītās 
iespējas, gan arī sniegt vēl citu veidu pilso-
niskās zināšanas. viena no iespējām veicināt 
šāda satura veidošanu ir, izmantojot mediju 

atbalsta fonda finansējumu, jo tematika at-
bilst fonda darbības mērķim — “atbalstīt me-
dijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā 
un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu va-
lodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski no-
zīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras 
uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko 
apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāša-
nu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, 
kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu va-
lodas pamata.”29 pilsoniskās līdzdalības tē-
mas var noteikt par vienu no atbalstāmajām 
tematiskajām kategorijām dažādās mediju 
atbalsta programmās.

Pateicības
raksts ir sagatavots valsts pētījumu pro
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of a responsible, secure, and educated Civil society through research and development of 
action models” (2018–2021), within the national research programme “latvian Heritage and 
Future Challenges for the sustainability of the state”. as a result of threeyear intensive work, 
an interdisciplinary team of scientists has contributed to making latvian society safer, more 
educated, and happier in the future. this article also explains the rationale for the project and 
provides an insight into the course of its implementation. a summary of the findings of the 
project has been made by the scientific leader of the project, making use of the multifaceted 
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in the forthcoming book dedicated to the study.
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