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Šajā grāmatā ir apkopotas galvenās atziņas, kas tapušas projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās
sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros. Trīs gadu laikā intensīva darba rezultātā starpdisciplināra zinātnieku grupa ir devusi savu ieguldījumu, lai Latvijas
sabiedrība nākotnē kļūtu drošāka, izglītotāka un laimīgāka. Latvijas
Nacionālā attīstības plāna (2021–2027) vīzijā par Latvijas nākotni
kā viens no fundamentālu pārmaiņu un izaugsmes virzieniem ir
definēts “Zināšanu sabiedrība”. Šī pētījuma kontekstā zināšanu
sabiedrība ir gudra un uzņēmīga sabiedrība, kas apzinās izglītības
un zinātnes vērtību un spēj to sasniegumus izmantot īstermiņa un
ilgtermiņa problēmu risināšanā. Tā ir demokrātiska sabiedrība ar
spēcīgu piederības izjūtu un pilsonisko līdzdalību.
Demokrātisku pilsonisku sabiedrību virzošie aspekti aplūkoti
no stratēģiskās komunikācijas viedokļa, stratēģisko komunikāciju
saprotot kā rīcību kopumu, kas veicina ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Pamatā tas ir darbs ar sabiedrību kā mērķauditoriju, ietekmējot sabiedrības kopējās, kā arī atsevišķu tās grupu attieksmes un rīcības, nepieciešamības gadījumā cenšoties tās koriģēt vai ietekmēt.
Grāmata pēc sava koncepta nav klasiska zinātniska monogrāfija, to vienojošās idejas ir izklāstītas gan zinātniskā, gan populārzinātniskā, gan arī publicistiskā manierē, pievienojot plašu ilustratīvu materiālu, kā arī digitālu pielikumu.1
Grāmata ir domāta plašai mērķauditorijai, bet jo īpaši – politisko un saimniecisko lēmumu pieņēmējiem un ietekmētājiem,
kā arī visiem tiem, kas par tādiem vēlētos kļūt nākotnē. Protams,
ka arī visiem pārējiem Latvijā un mūsu globālajā diasporā, kuriem
nav vienaldzīgi visu veidu procesi mūsu sabiedrībā. Tieši tāpēc
šoreiz esam parūpējušies, lai grāmatas digitālā versija ir pieejama
ikvienam un bez maksas. Šis pētījums ir tapis par Latvijas nodokļu
maksātāju naudu, un mūsu pienākums ir tā rezultātus padarīt pieejamus sabiedrībai visos iespējamajos veidos.
1 Grāmatas un projekta kopsavilkumu video formātā var noskatīties Vidzemes
Augstskolas “YouTube” kanālā: grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē” ievada video
vai aktivizējot saiti https://youtu.be/pzvklWukupE

Mēs uz ietverto tēmu loku centāmies skatīties gan no dažādu
sociālo un humanitāro zinātņu perspektīvas, gan arī vienlaikus
cenšoties neaizmirst, ka arī paši esam tās sabiedrības locekļi, par
kuru mēs šajā grāmatā runājam. Ne visur mēs sniedzam gatavas
atbildes uz jautājumu “kas būtu jādara”. Mēs centīsimies mūsu sabiedrību pagātnē un mūsdienās parādīt tādu, kāda tā ir: daudzveidīgu, sarežģītu un pretrunīgu, un vienlaikus nezaudēt optimismu,
ieskatoties nākotnē.
Projekta īstenošanas komandas vārdā saku lielu paldies trim
lieliskajiem un vērīgajiem recenzentiem Aijai Lullei, Innai Šteinbukai un Jurim Pupčenokam, kuru pienesums ievērojami ļāva
uzlabot mūsu darbu. Tāpat Vidzemes Augstskolas Multimediju
studijas vadītājai Ivetai Auniņai par grāmatas digitālā pielikuma
un vairāku dokumentālu raidījumu tapšanu, kā arī TV kanālam
“ReTV” par drosmi piekrist izaicinājumam veidot izklaidējoša satura raidījumu ciklu “Latviešu vēsturiskie novadi”, tajos integrējot
arī mūsu zinātniskā darba rezultātus. Paldies visiem, kas piekrita
ar mums runāt un dalīties ar savām domām, un jo īpaši – Faimjai
Turlajai, Pēterim Pētersonam, Intai Kivleniecei, Sandrai Pilskalnei
un Norai Šnepstei. Paldies Jānim Plepam un Ivetai Putniņai par
dalīšanos ar savu pieredzi un redzējumu, tas palīdzēja neapmaldīties starp daudzajām izvēlēm pētniecības džungļos. Paldies visiem,
kas iespēju robežās mūsu kā pētnieku darbu centās atvieglot, un jo
īpaši Tatjanai Mažānei. Šis ir divu zinātnisku institūciju kopdarbs,
un gribu izcelt RSU pārstāvju Māra Andžāna un Agritas Kiopas
mērķtiecību un sadarbošanās spēju. Liels paldies arī izdevniecībai
“Latvijas Mediji” par spēju operatīvi un augstvērtīgi nodrošināt šīs
grāmatas izdošanu.
Un visbeidzot, ikkatrs grāmatas lasītājs var kļūt par šīs grāmatas līdzautoru, uzrakstot savu sesto nodaļu, kas ir veltīta Latvijas
nākotnei. Domājot par mūsu sabiedrību kopumā, darāmajiem darbiem un sevi pašu. Veidosim Latvijas nākotnes vēsturi kopā!

Projekta vadītājs un grāmatas sastādītājs Gatis Krūmiņš

Šajā nodaļā ir skaidrots valsts pētījumu
programmas “Latvijas mantojums un nā
kotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” pro
jekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas
un izglītotas pilsoniskās sabiedrības at
tīstība ar pētniecību un rīcības modeļu iz
strādes palīdzību” pamatojums, iezīmējot
aktualitāti gan no Latvijas, gan Eiropas un
globālās perspektīvas. Nodaļā dots kon
ceptuāls ieskats demokrātiskas, pilsoniskas
sabiedrības virzošajos aspektos no stratē
ģiskās komunikācijas viedokļa.
Koncentrēti tiek izklāstītas pētījumā izman
totās galvenās pieejas un metodes, kā arī
tiek dots ieskats tajā, kā nodrošināt pro
jekta rezultātu ietekmi, dažādos veidos tos
izplatot sabiedrībā. Šī projekta ietvaros tas
ir darīts, plaši izmantojot Latvijas medijus
un digitālās tehnoloģijas.

Šīs nodaļas autors ir
projekta zinātniskais vadītājs
Gatis Krūmiņš.
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Nodaļas kopsavilkums:

1.1. KĀPĒC ŠĀDS PROJEKTS?
Pasaule un cilvēku veidotā sabiedrība vienmēr ir bijusi mainīga.
Arī šobrīd, 21. gadsimtā, pārmaiņas ir acīmredzamas. Blakus tradicionāliem izaicinājumiem dienaskārtībā ir parādījušies arī jauni,
piemēram, cilvēka darbības rezultātā notiekošās klimata pārmaiņas, kā arī virkne jautājumu, kas ir saistīti ar digitālo tehnoloģiju
attīstību. Vienlaikus nav zaudējuši aktualitāti mūžseni jautājumi,
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 iespējams koncentrēt šauru grupu rokās un sabiedrību vadīt caur bailēm un nežēlību, konsekventi apspiežot jebkādu pretošanos vai pat
vārdos izteiktu brīvdomību, vai arī mēģināt iet pretēju ceļu – kā
sabiedrības attīstības pamatnosacījumus kopt demokrātiskas brīvības, dažādu interešu grupu vienlīdzīgu līdzāspastāvēšanu un
sociālu iekļaušanos. Visām sabiedrības pārvaldības formām tomēr
ir vienojoša komponente: tās raugās nākotnē un cenšas nākotni
ietekmēt, izstrādājot dažādus attīstības plānus un stratēģijas. Visos gadījumos svarīga ir nākotnes vīzija – citādas, labākas nākotnes piedāvāšana. Vai tā ir dzīve paradīzē pēc nāves, vai komunistiska sabiedrība, vai valstiskās neatkarības atjaunošana un dzīves
labklājības celšana, jebkurā gadījumā 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. Pieejas plānu īstenošanā lielā
mēra nosaka tas, kāds ir sabiedrības pārvaldības modelis. Vai skolu
uzbūvē, izmantojot vergu vai karagūstekņu darbu, vai to paveic
pati vietējā kopiena pēc savas iniciatīvas, vai piespiedu kārtā, saņemot vai nesaņemot kādu ārējo atbalstu. Skolu uzbūvēs jebkurā
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ĪSTENOŠANA

PLĀNI

NĀKOTNE
ATTĪSTĪBA

1. 1. attēls. Sabiedrības attīstību nosakoši faktori – plāni un to īstenošana

gadījumā, tomēr var ļoti atšķirties veids, kā tas panākts un kāda ir
kopējā pēcgarša, raugoties uz padarītā rezultātu.
Oponenti noteikti teiks, ka šī ir pārlieku vienkāršota pieeja un
ka ilgtermiņā ko plānot ir diezgan neiespējami, minot piemērus,
kad plāni un sasniegtais stipri vien atšķiras. Var piekrist, ka visu
saplānot un paredzēt nevar un ka ir neskaitāmi piemēri, kad notikumu attīstība pārsteidz pat viskompetentākos plānošanas stratēģus un politikas analītiķus. To, ka PSRS beigs pastāvēt 1991. gadā,
neparedzēja neviens. Un visi attīstības plāni, kas uz to laiku bija
sarakstīti PSRS un tās ietekmes lokā, izrādījās pilnīgi nederīgi.
Latvijas PSR Valsts plāna komiteja 1988. gadā publicēja Latvijas
PSR ekonomiskās un sociālās attīstības koncepciju laika posmam
līdz 2005. gadam. Iedzīvotāju skaits 2005. gadā Latvijā tika pro
gnozēts uz 2,875 miljoniem, īpaši uzsverot, ka tas pieaugs, pateicoties dabiskajam pieaugumam, nevis imigrācijai.2 Ja PSRS nebūtu
2 Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības koncepcijas laika posmam līdz
2005. gadam projekts. “Cīņa”, 1988. gada 14. augusts. Par laika posma vēsturisko kontekstu vairāk skatīt: Latvijas tautsaimniecības vēsture. Rīga, Jumava, 2017. 313.–355. lpp.
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sabrukusi, tad ļoti iespējams, ka šobrīd Latvijā dzīvotu divas reizes
vairāk iedzīvotāju, un visticamāk viņu lielākā daļa runātu krievu
valodā. Tā būtu pavisam cita realitāte un cita Latvija. Mēs nevaram
paredzēt arī dabas katastrofas un, kā rāda PSRS piemērs, arī ģeopolitisko notikumu attīstību, tāpat arī tīri cilvēciska faktora lomu
noteiktu notikumu attīstībā. Neskaitāmas reizes ir uzdots jautājums, vai Otrais pasaules karš būtu noticis, ja Ādolfs Hitlers nebūtu
izdzīvojis pēc Pirmajā pasaules karā gūtajiem ievainojumiem un
Josifa Staļina vietā pēc Ļeņina nāves 1924. gadā PSRS pie varas
būtu nonācis kāds cits, piemēram, latvietis Jānis Rudzutaks. Tomēr
ieskatīšanās nākotnē, to plānojot, un plāniem sekojošas konkrētas
mērķtiecīgas rīcības ievērojami palielina iespējamību, ka dzīvosim
tādā nākotnē, kādā mēs vēlamies. Bet, lai plānotu nākotni, mums
ir labi jāsaprot, kādā situācijā mēs esam šobrīd, kādā sabiedrībā
dzīvojam un kādas vērtības mums ir svarīgas. Ļoti svarīgi ir nemelot ne sev, ne citiem, un zinātnieku pienākums ir atbilstoši savu
pētījumu rezultātiem mūsdienu sabiedrību raksturot tādu, kāda
tā ir, nevis tādu, kādu mēs to šobrīd gribētu redzēt. Objektīvs šī
brīža situācijas izvērtējums palīdzēs veidot labāku nākotni un ļaus
precīzāk noteikt tās rīcības, kas ir nepieciešamas labākas nākotnes
vārdā.
2021. gada rudenī, kad top šis raksts, mēs redzam, ka pasaulē
vienlaikus eksistē dažādi sabiedrības pārvaldības modeļi. Ja raugāmies uz to, kas nosaka šo dažādību, tad izšķirošs faktors sabiedrības ilgtermiņa attīstībā ir vērtības. Tas, kādas vērtības dominē
sabiedrībā, ļoti lielā mērā nosaka arī attīstības virzienu, kurā konkrētā sabiedrība dodas. Vērtības var arī uzspiest, taču, ja sabiedrības vairākums tās nepieņem, tad mēģinājumi mainīt sabiedrību
samērā bieži ir nesekmīgi un tā spēj atbrīvoties no vērtību transformēšanas uzurpatora. Līdzās vērtībām ļoti svarīga ir konkrētas
sabiedrības identitāte un piederības izjūta. Tā veidojas ļoti ilgā
laika posmā un, tāpat kā vērtības, lielā mēra nosaka, kādā virzienā
sabiedrība attīstās.
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Par konkrētu piemēru, lai saprastu, cik svarīgas ir vērtības,
identitāte un piederības izjūta, der notikumi pēdējos simt gados,
kuros bija ierauta arī Latvija. Uz totalitārisma ideoloģijas un vērtību bāzes izveidotā PSRS spēja ilgstoši pārvaldīt milzīgu teritoriju,
pēc Otrā pasaules kara beigām tiešā vai netiešā veidā kontrolējot
arī lielu daļu Eiropas. Bet, kolīdz PSRS valdošā elite uzdrošinājās
atteikties no totalitārismā balstītiem pārvaldības un sabiedrības
kontrolēšanas principiem, šī valsts zaudēja varu pār savām satelītvalstīm un sabruka arī pati. Dažu gadu laikā daudzas Eiropas
valstis atbrīvojās no PSRS kundzības.
Paraudzīsimies, kas notika ar pašu PSRS teritoriju pēc šīs valsts
eksistences 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 pasaules tā arī diplomātiski nebija atzinusi)
uzreiz uzsāka ceļu, lai atgrieztos Eiropas politiskajā, kultūras un
ekonomiskajā telpā. Veicot iekšpolitiskas reformas, tās nostājās uz
stabila demokrātiskas sabiedrības attīstības ceļa un jau 2004. gadā,
tikai 13 gadus pēc PSRS sabrukuma, kļuva gan par ES, gan NATO
dalībvalstīm. Šobrīd Baltijas valstis ir demokrātiskas un pilntiesīgas ES dalībvalstis un daļa no kolektīvas drošības sistēmas, ko
nodrošina NATO. Tepat blakus Baltijai ir bijusī PSRS republika
Baltkrievija, kur jau ilgstoši valda autoritārais līderis Aleksandrs
Lukašenko. Valsts kontrolēta ekonomika, mediju cenzūra un nežēlīgas represijas pret opozīciju ir šīs valsts dienaskārtībā tāpat
kā ļoti ciešas politiskas, ekonomiskas un arī militāras un drošības
saites ar Krievijas Federāciju, kas pamatoti liek uzdot jautājumus
par šīs valsts faktisko neatkarību. Nav pārsteigums, ka Baltkrievijas un ES, īpaši tās robežvalstu Polijas, Lietuvas un Latvijas attiecības ir ievērojami sarežģījušās, jo politiskās varas un sabiedrības
attiecības Baltkrievija un ES uztver gana atšķirīgi. Savu attīstības
ceļu 30 gados ir mainījusi Ukraina, kopš 2013.–2014. gada savu
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orientāciju vairāk pavēršot rietumu virzienā. Taču par šo savu izvēli tā dārgi samaksāja, izpelnoties kaimiņvalsts – Krievijas Federācijas – dusmas un agresiju, kas izpaudās kā Krimas pussalas
aneksija un karadarbības iniciēšana Ukrainas austrumos. Ļoti
dažāds ir trīs tā saukto Aizkaukāza republiku stāsts. Armēnija un
Azerbaidžāna uzsāka asiņainu karu par strīdīgām teritorijām, no
jauna pamodinot un eskalējot gadsimtiem senu konfliktu, savukārt
Gruzija zaudēja teritoriālu vienotību, Abhāzijai nonākot faktiskā
Krievijas Federācijas kontrolē. Vairāk vai mazāk autoritāru pārvaldības formu ir izvēlējušās arī četras Centrālāzijas valstis Kazah
stāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna un Kirgizstāna. Īpašs ir Krievijas
Federācijas stāsts. Visai drīz pēc PSRS sabrukuma šīs valsts politiskā elite atgriezās pie tām ģeopolitiskajām ambīcijām, kas bija
pastāvējušas varas turētājiem gan Krievijas impērijā, gan PSRS. Šīs
ambīcijas atbalsta arī liela daļa sabiedrības, apsveicot gan Krimas
aneksiju, gan citus, no 21. gadsimta starptautisko attiecību perspektīvas raugoties, skandalozus izlēcienus.
Būtībā visu uzskaitīto valstu attīstības ceļš ir ļoti lielā mērā saistīts ar tām vērtībām, kas ir dominējošas konkrētajā sabiedrībā. Tas
skaidro, kāpēc Baltijas valstis konsekventi devās rietumu virzienā,
Baltkrievija centās saglabāt “mazo PSRS”, bet Krievijas Federācija
atgriezās pie imperiālisma. Politiskajām elitēm gan Krievijā, gan
Baltkrievijā ir izdevies vājināt un sašķelt citādās vērtībās balstīto
opozīciju un panākt, ka sabiedrības vairākums ir vienaldzīgi piekrītošs varas īstenotajai politikai. 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 laika posmā, un vērtību
“eksports” vai uzspiešana bieži neizdodas. Tas neizdevās PSRS
Baltijā pat pusgadsimta laikā, tas neizdevās arī ASV un to sabiedrotajiem Irākā pēc diktatora Sadama Huseina gāšanas. Lielisks ir
Afganistānas piemērs, kuru pēdējos 40 gados gan PSRS mēģināja
padarīt par sev ideoloģiski radniecīgu sociālistisku valsti, gan ASV

18

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

vadītā koalīcija par vairāk demokrātisku. Abi šie gadījumi bija nesekmīgi. Līdz ar spēcīgas ārvalstu militāras klātbūtnes izbeigšanos
attīstības scenārijs Afganistānā strauji atgriezās radikāli konservatīva islāma virzienā. Šīs grāmatas tapšanas brīdī Afganistānā jau
ir apturēta sieviešu līdzdalība izglītības procesā, un tas ir noticis
tikai pāris nedēļas pēc tam, kad pēdējās ASV militārās lidmašīnas pameta Kabulas lidostu. Līdz ar tām prom devās desmitiem
tūkstoši bēgļu, glābjoties no skaidri paredzamām represijām un
nespējot pieņemt to kārtību, kādu Afganistānā sāk ieviest militārais grupējums “Taliban”.
21. gadsimtā visai strauji mainās ekonomisko un arī ģeopolitisko spēku samērs pasaulē. Strauji pieaug Ķīnas ietekme, savu
vietu pasaulē mēģina noturēt arī Krievijas Federācija, meklējot
jaunus ceļus, kā to panākt. Nenovēršami periodiski notiek dažādu
interešu sadursmes, kur pietiekami lielu lomu spēlē arī ideoloģija,
vērtības un izpratne par to, kāds ir optimāls modelis sabiedrības
attīstībai nākotnē.
Latvijas sabiedrība ir izdarījusi savu stratēģisku izvēli, pie pirmās iespējas pievienojoties tām Rietumu demokrātijas un pilsoniskajām vērtībām, kas atdzima pēc Otrā pasaules kara beigām.
Tomēr joprojām ik uz soļa mēs saskaramies ar dažādām problēmām un izaicinājumiem, kas liek mums uzdot jautājumus, vai
esam darījuši visu iespējamo, lai varētu droši raudzīties nākotnē
un būt droši par jebkādu grūtību pārvarēšanu.
Kā nākotnes sabiedrības modelis optimālais ir zināšanu sabiedrība, un tas vīzijā par Latvijas nākotni kā fundamentālu pārmaiņu un izaugsmes virziens ir iezīmēts arī Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā (2021–2027). Norādīts, ka tas ir kopīgs virziens
pārmaiņām izglītībā un zinātnē, pilsoniskajā apziņā, mediju telpā
un tautsaimniecībā. (NAP, 2020: 6) Zināšanu sabiedrība ir gudra
un uzņēmīga sabiedrība, kas apzinās izglītības un zinātnes vērtību
un spēj to sasniegumus izmantot īstermiņa un ilgtermiņa pro
blēmu risināšanā. (Zinātnes komunikācijas mērķa grupu pētījums,
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2021: 7–8) Ja par vārda “gudra” nozīmi strīdiem nevajadzētu rasties, tad vārda “uzņēmīga” skaidrojums būtu nepieciešams un jo
īpaši kombinācijā ar vārdu “gudra”. Zināšanas pašas par sevi nenodrošina attīstību, izšķiroši svarīga ir vēlme un spēja šīs zināšanas
izmantot. Uzņēmīgums, nebaidīšanās no inovācijām un arī iespē
jamām kļūdām ir nākotnes zināšanu sabiedrības neatņemama
komponenete, tāpat kā aktīva līdzdalība visu veidu sabiedriskajos
procesos. Demokrātiska pilsoniska sabiedrība ir priekšnosacījums,
lai nākotnes zināšanu sabiedrība kļūtu par realitāti.
Šī projekta mērķis tāpēc bija stiprināt pilsonisko sabiedrību,
izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas
veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības.
Valsts pētījumu programmas projekta nosaukuma pirmie divi
vārdi “Vērtības darbībā” precīzi raksturo to moto, ko mēs piedāvājam sabiedrības attīstībai nākotnē: vārdi un darbi. Vārdu un darbu
saskaņa, mūsu definēto vērtību atspoguļojums konkrētos reālos
darbos. Tas ir pamats arī tai definīcijai, kas ir mūsdienīga stratēģiskā komunikācija: tā ir rīcību kopums, kas veicina ilgtermiņa
mērķu sasniegšanu. Pamatā tas ir darbs ar sabiedrību kā mērķ
auditoriju, ietekmējot sabiedrības kopējās, kā arī atsevišķu tās
grupu attieksmes un rīcības, nepieciešamības gadījumā cenšoties
tās koriģēt vai ietekmēt. (Krūmiņš, 2021: 55) Šajā grāmatā ir minēti daudzveidīgi piemēri, kā dažādas vērtības un vērtību sistēmas ir radušās un kā tās ir ietekmējušas Latvijas sabiedrību. Šis
viss ir atstājis savus nospiedumus mūsdienu Latvijas sabiedrībā,
un, domājot par nākotni, to nevar ignorēt. Projekta ietvaros padziļināti izpētītas Latvijas valsts vērtības, valsts institūciju pārvaldes darbības jomas, vērtību attīstība Latvijas teritorijā vēstures
gaitā. Tika pētīti jautājumi par demokrātisko vērtību svarīgumu,
valsts tiesībām un to attīstību ietekmējošiem faktoriem. Īpaša uzmanība pievērsta arī Eiropas Savienības pārvaldības struktūrām
un politikām saistībā ar politiskās sabiedrības attīstības tematu,
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1.2. attēls. Latvijas sabiedrības attīstību nosakoši faktori

kā arī sabiedrības tiesībām. Atbildības un sadarbības mehānismi
valsts vispārējās attīstības procesā un veidi, kā sabiedrības vērtības ietekmē tās rīcību, tika pētīti gan makro, gan mikro līmenī,
koncentrējoties, pirmkārt, uz strukturālajām ietekmēm un, otrkārt, uz personu pozicionēšanu un rīcību.3
Projekta rezultāti apstiprināja, ka pilsoniskā sabiedrībā attīstības nosacījums ir demokrātiskās vērtībās balstītu sabiedrības
interešu pārstāvniecība gan plānošanas procesā, gan arī plānu

3 Vairāk par projektu skatīt šeit: https://va.lv/lv/zinatne/petijumi/vertibas-darbiba-atbildigas-drosas-un-izglitotas-pilsoniskas-sabiedribas-attistiba
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īstenošanā. Sabiedrība atbalsta un iesaistās plānu īstenošanā, ja
tie ir atbilstoši sabiedrības vērtībām, identitātei un piederības izjūtai. Sabiedrības politiskā uzticēšanās un politiskā pašefektivitāte
nodrošina kvalitatīvu pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros tika
izstrādātas konkrētas rīcībpolitikas rekomendācijas tam, kā stiprināt pilsonisko sabiedrību atbilstoši tiem stratēģiskajiem mērķiem,
ko sev ir izvirzījusi gan Eiropas Savienība, gan Latvijas Republika.
Grāmatas nosaukumā ir iekļauta nākotnes dimensija. Tas ir
aicinājums lasītājiem padomāt, kā mūsu šī brīža un tuvākās nākotnes lēmumi un rīcības sekmēs to attīstības scenāriju, pēc kura mēs
vēlamies virzīties. Vai tā būs demokrātiska pilsoniska zināšanu sabiedrība vai arī kas cits. Pirms vairāk nekā simt gadiem Latvijas
sabiedrības attīstības scenārijam bija vairākas alternatīvas. Tā bija
kļūšana par daļu no totalitāras Padomju Krievijas vai vācbaltiešu
veidotas kārtu hierarhijā balstītas Baltijas valsts, vai tomēr neatkarīga demokrātiska Latvijas Republika ar vienlīdzīgām tiesībām
visiem tās iedzīvotājiem. Līdzīgi kā pirms simt gadiem, dažādi attīstības scenāriji bija iespējami arī pēc PSRS sabrukuma un valstiskās neatkarības atjaunošanas.
Raugoties nākotnē, mēs aicinām padomāt, vai mūsu vārdi un
darbi sekmēs mūsu sabiedrības attīstību izvēlētajā virzienā, vai arī
gluži pretēji – to bremzēs vai pat aizvedīs kur citur. Vilinājums panākt rezultātu bez sabiedrības iesaistes visos laikos ir bijis liels. Un
reizēm tas ir pietiekami labi nostrādājis īstermiņa mērķu sasniegšanai, tā visticamāk šķita Kārlim Ulmanim pēc 1934. gada 15. maija.
Tomēr situācijās, kad sabiedrības iesaiste un atbalsts ir kritiski nepieciešams, to saņemt ir iespējams vienīgi tad, ja tas saskan ar tām
vērtībām, kas pastāv sabiedrībā un kam sabiedrība tic un ir gatava
sekot. Vērtības ir jākopj un jāstiprina, un tas palīdzēs sasniegt gan
lokālus, gan nacionālus, gan arī globālus mērķus. Demokrātiska
pilsoniska zināšanu sabiedrība būs vienlīdz gatava risināt gan globālus klimata izmaiņu izraisītus izaicinājumus, gan arī iesaistīties
Valkas novada Kārķu pagasta izglītības jautājumu risināšanā.

22

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

Pēteris Pētersons ir Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldnieks.
Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē P. Pētersonu.
G. Krūmiņš: Kas veido tavu identitāti, un kā tu pats atbildi uz jautājumu, kas tu esi?
P. Pētersons: Es uzskatu, ka cilvēkam tā lielā lielākā vērtība, kas viņam ir, tas viņa
laiks un tad attiecīgi jautājums, kā viņš savu laiku sadala. Tas laiks uzreiz parāda
tās prioritātes, attieksmes, vērtības, un šeit, protams, jābūt ļoti, ļoti objektīvam, jo
pašam pret sevi ir grūti būt objektīvam, bet, ja mēs tā izvērtējam, kur tad beigās,
kam tad mēs veltām savu to dārgāko lietu – laiku, tad mēs arī redzam, kur tad tās
vērtības katram pašam arī ir. Es varbūt varu nosaukt nu kaut vai nu pilnīgi primitīvu
un vienkāršu piemēru: tagad ir karsts laiks, visi brauc peldēties, mēs aizbraucam uz
savu peldvietu, un tad tur kāds nolicis kādu atkritumu. Jautājums, ko mēs darām?
Nu tad mēs iekomentējam sociālajos tīklos, kad kāds ir slikti rīkojies? Mēs savācam
vai pieliekam kādu to pudelīti, lai vai kādu pamperi kaut ko klāt. Un bieži vien mēs,
es tā cilvēkiem no malas esmu pamanījis, ka ļoti daudzi ir deklaratīvi un tā kā pos
tulē kaut kādas vērtības, kuras īstenībā viņam nemaz nepieder, un tāpēc ļoti uz
manīgam jābūt ar šādiem, teiksim, skaidrojumiem, kas es esmu, kas mēs esam un
kas vispār vai ir tās lietas, jo tas patiesais laika ieguldījums tikai to un tās situācijas
parāda, kas tad es esmu, un es ceru, ka, teiksim, par sevi varu runāt, ka tie ir mani
darbi, tad arī tos var vērtēt un pēc tiem spriest.
Visu interviju ar P. Pētersonu skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Pēteris Pētersons no Kārķiem vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/kklt5sJSHt8

VAI NĀKOTNES VAR BŪT DAŽĀDAS?

23

1.2. PROJEKTĀ IZMANTOTĀS
METODES UN REZULTĀTU
IZPLATĪŠANA
Pētījumā ir izmantots plašs sociālajām un humanitārajām zinātnēm raksturīgu metožu klāsts. Tēma (jeb precīzāk – pētījumā
ietverto tēmu loks) jau salīdzinoši ilgstoši – vairākas desmitgades – ir bijusi nacionālās un starptautiskās akadēmiskās vides dienaskārtībā, tāpēc ir pieejami daudzu pētījumu rezultāti, tostarp
zinātniskā literatūra, kas tika padziļināti analizēta, uzsākot šo pētījumu. Tomēr tēmas sabiedriskā aktualitāte nav zudusi, bet gluži
pretēji – pieaugusi, jo parādās arvien jauni izaicinājumi, kuru risināšanā ir nepieciešama ne tikai iepriekšējās pieredzes apzināšana
un izmantošana, bet arī jaunas, inovatīvas pieejas gan datu iegūšanā, gan analīzē.
Virknē gadījumu pieeju maiņa bija nepieciešama Covid-19
pandēmijas dēļ – periodiskie ierobežojumi lika mainīt sākotnēji
plānoto datu ievākšanas laika grafiku, kā arī klātienes aptaujas un
intervijas pārcelt uz digitālo vidi. Kā piemēru var minēt 2020. gada
oktobrī īstenoto aptauju,4 kas tika veikta kā interneta aptauja
(CAWI), lai arī sākotnēji tika plānotas tiešās intervijas 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 cilvēki un tajā ir grūtāk sasniegt to sabiedrības daļu,
4 Aptaujas īstenotājs – Pētījumu centrs SKDS. Aptaujā piedalījās 1005 Latvijas iedzī
votāji (51,7 % sievietes) vecumā no 18 līdz 75 gadiem (pētījumu centra SKDS WEB
paneļa dalībnieki).

24

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

kura ir mazāk izglītota un nelieto internetu.5 Attiecībā uz jautājumiem, kas ir pietiekami visaptveroši un neskar specifiskas jomas
(piemēram, digitālo tehnoloģiju lietošanas intensitāti un paradumus), aptauju rezultāti tomēr iezīmē kopējās tendences un ir
ticami. Covid-19 pandēmijas ietekmi nevar uztvert kā tikai negatīvu. Jaunā, iepriekš neprognozētā situācija lika, faktiski piespieda
vairāk izmantot dažādus digitālus, attālinātus risinājumus datu
iegūšanā un rezultātu izplatīšanā. Tā ir jauna pieredze, ko noteikti
varēs izmantot, veidojot turpmāko pētījumu dizainu. Arī sabiedrība kopumā ir vairāk iemācījusies lietot digitālās tehnoloģijas, tāpēc arī nākotnē būs vieglāk sasniedzama digitālajā vidē.
Aptauju datu analīzē tika izmantots plašs metožu klāsts – aprakstošā statistika (biežumi un mediānas), korelāciju analīze, regresiju analīze, faktoru analīze, klasteru analīze. Šīs metodes tika
izmantotas, lai noskaidrotu, pēc kādiem faktoriem var prognozēt
dažādus uzvedības veidus saistībā ar pilsonisko līdzdalību, ļāva
noteikt uzvedības rādītājus un aptaujas dalībniekus iedalīt trīs
sabiedrību kopumā raksturojošās grupās: pilsoniski pasīvie, pilsoniskie minimālisti, pilsoniski aktīvie. Aptauju rezultātu analīze
ļāva identificēt atsevišķu sabiedrības grupu specifisku attieksmi
jautājumos, kas ir saistīti ar viņu identitāti un piederības izjūtu,
kultūrvēsturiskās dimensijas nozīmīguma pakāpi lokālās, nacionālās un eiropeiskās identitātes un piederības 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
patēriņš. Fokusgrupu un padziļinātas intervijas tika izmantotas, lai
izpētītu lokālās identitātes un piederības izjūtas fenomenu, interviju ģeogrāfisko aptveri pieskaņojot 2021. gada aktualitātei – Latviešu vēsturisko zemju likumam. Daļēji strukturētas intervijas tika
5 Valdības un institūciju Covid-19 komunikācijas efektivitātes izvērtējums. Īstenots projekta “Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu
Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” ietvaros. Rīga, 2020., 5. lpp.
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izmantotas diasporas izpētē (ar cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas
dažādās Eiropas valstīs vismaz gadu), aptverot dažādas etniskās
un vecuma grupas ar dažādu profesionālo piederību un izglītību.
Gadījumos, kad nebija nepieciešama intervējamās personas datu
anonimizēšana, tika izmantots datu iegūšanas videoformāts – intervija tika nofilmēta un ar konkrētās personas piekrišanu izmantota arī citām vajadzībām, piemēram, dokumentālajos raidījumos
vai grāmatas digitālajā platformā. Intervijas tika izmantotas arī atmiņu fiksēšanai par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem. Piemēram, 35 intervijas ar aktīviem Atmodas procesa dalībniekiem tika
izmantotas gan grāmatas digitālajā platformā, gan kā citus datus
papildinošs izziņas materiāls par konkrētiem notikumiem un to
vēsturisko kontekstu.
Lai identificētu sabiedrības noskaņojuma izmaiņas un iespējamas vērtību transformācijas, tika izmantotas datu salīdzināšanas
metodes, piemēram, Latvijā pastāvošo vērtību analīzei par pamatu
ņemti Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey, turpmāk –
ESS) dati par 2008., 2014. un 2018. gadu. Datu ievākšanas un analīzes metodēm jāpieskaita likumu un dažādu plānošanas dokumentu analīze, arhīvu dokumentu un periodikas analīze.
Ļoti svarīga ir pētniecības ietekme, tās rezultātu nodošana
plašākas sabiedrības rīcībā. Arī sabiedrības izglītošana ir viens no
zinātnes uzdevumiem. Ja par Latvijas nākotnes sabiedrību domājam kā par zināšanu sabiedrību, ar to saprotot gudru un uzņēmīgu
sabiedrību, tad ir nepieciešams mērķtiecīgs darbs, lai vairotu izpratni par zinātnes vērtību, zinātnes nozīmīgumu īstermiņa un
ilgtermiņa problēmu risināšanā (Zinātnes komunikācijas mērķa
grupu pētījums, 2021: 7–8). Svarīgi, lai zinātniskā darba rezultāti
nebūtu vienīgi augstvērtīgas angļu valodā rakstītas zinātniskās
publikācijas, bet tie arī kļūtu par apspriešanas un iedvesmas objektu plašākai sabiedrībai. Veidi, kā sabiedrība meklē un patērē
informāciju, kļūst arvien dažādāki. Joprojām liela nozīme ir arī
grāmatām, tāpēc projekta ietvaros tiek izdotas divas monogrāfijas,

26

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

saturu veidojot tā, lai tas būtu interesants, aktuāls un saprotams
plašākai auditorijai.
2020. gadā, atvēršanas laiku pieskaņojot 4. maija Neatkarības
deklarācijas pieņemšanas 30. gadadienai, tika izdota grāmata “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji” (Krūmiņš, Šiliņš, 2020).
Grāmatā apkopotas biogrāfijas – 38 Latvijas Tautas padomes locekļu, 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas proklamētāju
un to 138 Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu, kas
1990. gada 4. maijā nobalsoja par Latvijas Republikas Neatkarības
deklarāciju. Tāpat tika sniegts plašs vēsturisko notikumu konteksts.
Visas biogrāfijas veidotas pēc viena standarta, katrai personībai
atvēlot vienu atvērumu (divas lappuses). Tomēr, izmantojot mūsdienu digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, izklāstu izdevās ievērojami paplašināt, vienlaikus to padarot dzīvāku un emocionālāku.
Tika nofilmētas 35 intervijas ar bijušajiem Augstākās Padomes
deputātiem, kā arī cilvēkiem, kas bija aktīvi iesaistīti neatkarības
atjaunošanas procesā. Intervijas kļuva par grāmatas digitālo pielikumu6, un jebkurš lasītājs, ar mobilā telefona vai citas lietotnes
palīdzību skenējot konkrēta deputāta fotogrāfiju, var noskatīties
20 līdz 45 minūtes garu interviju. Tāpat grāmatas kopsavilkums
videoformātā ir iegūstams, skenējot grāmatas vāku. Aculiecinieku
un notikumu dalībnieku atmiņas ir avots, kas jāvērtē kritiski, tomēr
nevar noliegt, ka sarunas un intervijas ar notikumu dalībniekiem
bieži ievieš daudz dziļāku skaidrību par konkrētiem notikumiem
un lēmumu pieņemšanas apstākļiem, tāpat piedod notikušajam
emocionālu dimensiju. Noteikti 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. No mūsu intervētajiem 35 Atmodas procesa dalībniekiem divi jau šobrīd ir miruši.
6 Digitālais pielikums ir atrodams arī “YouTube” kanālā ar nosaukumu “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”: https://www.youtube.com/watch?v=6pdzMtiM6oU&list=PLAqO5Z45U8pUpIAUMsi7SwdOj0CSE7SDR
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1.3. attēls. Grāmatas digitālās platformas un dokumentālā raidījuma filmēšanas process.
Kārķi, 2020. gada novembris. Foto autors: Gatis Krūmiņš7

Aivars Berķis un Anna Seile mums paspēja izstāstīt savas sajūtas
un atmiņas, bet daudzi to vairs diemžēl nepaspēja.7
Projekta rezultāti tika plaši izmantoti, veidojot četrus dokumentālos raidījumus par Atmodas procesiem un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tematu loku aptvēra 1989. gada
23. augusta akcija “Baltijas ceļš”, 1990. gada 4. maija Neatkarības
deklarācija, 1991. gada Barikādes un 1991. gada augusta pučs.8 Šie
raidījumi tapa sadarbībā ar TV kanālu “ReTV”, tie tika pārraidīti
nacionālajā apraidē un ir pieejami internetā.
7 Fotogrāfija ne tikai raksturo filmēšanas procesu. Barikažu dalībniece uz interviju bija
ieradusies tajā pašā mētelī, ar ko viņa piedalījās Barikādēs 1991. gada janvārī.
8 Visi dokumentālie raidījumi ir pieejami “YouTube” kanālā.
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Jau iesniedzot pētījuma projekta pieteikumu, tika izvirzīta hipo
tēze par trim identitātes un piederības izjūtas līmeņiem – lokālo, nacionālo un pārnacionālo jeb eiropeisko. 2020. un 2021. gadā līdz ar
iniciēto Latviešu vēsturisko zemju likumprojektu aktualizējās lokālās identitātes jautājums, atklājot to no cita skatupunkta. Tika mainīts pētījuma dizains un padziļināti pētīti jautājumi, kas saistīti ar
lokālo identitāti un piederības izjūtu kultūrvēsturisko novadu kontekstā. 2021. gada pavasarī dzima ideja, ka VPP ietvaros īstenotos
lauku pētījumus varētu integrēt tematisku, izglītojoši izklaidējošu
raidījumu saturā, konceptuālā līmenī skaidrojot vēsturisko novadu
izcelsmi un attīstību, kā arī meklējot atšķirības starp atsevišķiem
novadiem. Rezultātā līdztekus lauka pētījumiem 2021. gada vasarā
sadarbībā ar TV kanālu “ReTV” tapa piecu raidījumu cikls “Latviešu
vēsturiskās zemes”, kur viens no raidījuma vadītājiem bija Dr. hist.
Gatis Krūmiņš, savukārt ar pētījumu rezultātiem dalījās Dr. sc. com.
Ieva Bērziņa un Dr. hist. Jānis Šiliņš. Plašākas publikas vērtējumam
cikls tiks nodots jau pēc šī manuskripta tapšanas, tomēr apsvēršanas vērta ir šādu pieeju turpināšana, jo tā ne tikai izglīto sabiedrību,
bet arī sniedz plašāku priekšstatu par zinātniekiem, viņu izmantotajām pētniecības metodēm un pētījumu rezultātiem.
Projekta gaitā ir sagatavotas un publicētas vai tiks publicētas
daudzas augstvērtīgas zinātniskas publikācijas, tomēr pietiekami
liela uzmanība ir pievērsta arī uz plašāku sabiedrību orientētiem
populārzinātniskiem rakstiem vai intervijām, kas sniegtas konkrētiem medijiem.9 Svarīga projektā bija studējošo iesaiste. Līdzdalība projektā vairākiem iesaistītajiem studentiem palīdzēja nonākt
līdz labiem maģistra darbiem un doktora disertācijām. Savukārt
pētniekiem, kas daļu sava darba laika atvēl arī docēšanai, bija lieliska iespēja zinātniskās atziņas izmantot savu lekciju kursu aktualizēšanai.

9 Piemēram, Krūmiņš G. Zīme par nācijas briedumu. LV Portāls. 2021. g. 24. sept. https://
lvportals.lv/viedokli/332788-zime-par-nacijas-briedumu-2021
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1.4. attēls. 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 Kehri.
Ekrānšāviņa autors: Gatis Krūmiņš 10

Mūsdienās informatīvā telpa ir pārblīvēta ar dažādiem pasākumiem, mērķauditorijas sasniegšana kļūst arvien sarežģītāka. Pēdējos divos gados papildu izaicinājumus pievienoja arī Covid-19
pandēmija, kas, no vienas puses, paplašināja mūsu digitālās prasmes un spieda mūs iemācīties komunicēt arī dažādos citos, ne tikai klātienes, formātos, bet, no otras puses, reālu auditorijas sasniegšanu (ar to domājot ietekmēšanu, piemēram, attieksmes vai
domāšanas veida mainīšanu) tā ir padarījusi vēl sarežģītāku.10Šajā
situācijā viens no risinājumiem ir savlaicīga pasākumu plānošana

10 Konference tapa sadarbībā ar VPP projektu “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un
izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes
palīdzību”. Konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://www.saeima.lv/files/konf/
LNB_LV_230821_3.mp4
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partnerībā ar citām institūcijām, kas ir ieinteresētas pētījumu rezultātos. Kā piemēru no šī projekta var pieminēt konferenci, kas
sākotnēji bija plānota 2020. gada maija sākumā partnerībā ar LR
Saeimu un 4. maija Deklarācijas klubu, un uz šo laiku bija ieplānota arī projekta pirmās grāmatas “Latvijas Republikas dibinātāji
un atjaunotāji” atvēršana. Lai arī Covid-19 pandēmija spieda pasākumu pārcelt uz 2021. gada 23.–24. augustu, kopīgas plānošanas
rezultātā pasākumam tomēr bija gan zinātniska, gan izklaidējoša,
gan emocionāla komponente, kā arī pietiekami plaša sabiedriska
rezonanse. Kā viens no šīs konferences apzināti gatavotajiem pārsteigumiem ir jāpiemin paneļdiskusija, kur par Latvijas nākotni
sarunājās bijušo Augstākās Padomes deputātu bērni.
Ļoti svarīgs nosacījums sekmīgam pētījumam ir sadarbība, un
to var attiecināt uz visiem līmeņiem: sadarbība ar citām pētniecības institūcijām (jau apspriežot projekta ieceri un vienojoties
par kopīgu īstenošanu), sadarbība ar institūcijām, kas ir ieinteresētas pētījumu rezultātos, sadarbība ar medijiem rezultātu
izplatīšanā un, protams, arī ar sabiedrības locekļiem, interešu
grupām un arī indivīdiem. Šo pētījumu kopīgi īstenoja divas institūcijas – Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte.
Sadarbības turpināšana ir plānota arī pēc šī projekta noslēguma.
Ļoti būtiska ir arī pētījumu pēctecība un iegūtās zināšanu bāzes
tālāka attīstīšana un padziļināšana. Pateicoties šim projektam
un tā iestrādēm, dzima ideja šobrīd jau uzsāktam Baltijas pētniecības programmas projektam “Kvantitatīvie dati par sociālajām
un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos
pēdējos simt gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai” (BALTIC100), ko kopš 2021. gada
maija kopīgi īsteno Vidzemes Augstskola (vadošais partneris),
Tartu un Viļņas universitātes un Norvēģijas Ekonomikas skola.
Projekta mērķis ir izveidot kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sabiedrības un ekonomikas transformācijas trīs Baltijas
valstu reģionos pēdējo simt gadu laikā, un sniegt kvantitatīvu
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analīzi par ilgtermiņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā
(kopš 1920. gada).11
Pētījuma gaitā ir radīta apjomīga zināšanu bāze, kuras mērķtiecīga izmantošana spētu sabiedrību padarīt gudrāku, uzņēmīgāku
un līdz ar to arī ilgtspējīgāku. Nepieciešama vēsturiskās atmiņas
kopšana un vienlaikus – vērtību stiprināšana atbilstoši sabiedrības attīstībai mūsdienās. Šāda kombinācija sabiedrību gan vairāk
stiprinās, gan arī saliedēs. Un – ļaus mums visiem drošāk skatīties
nākotnē.

11 Vairāk informācijas skatīt: http://www.hespi.lv/lv/aktualie-petijumi
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L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A

Nodaļas īss kopsavilkums:
Novilkt striktas robežas starp pagātni, mūs
dienām un nākotni nav iespējams. Pagātne
ir veidojusi mūs, mēs ar saviem šī brīža pie
ņemtajiem un nepieņemtajiem lēmumiem,
izdarītajiem un neizdarītajiem darbiem vei
dojam nākotni. Arī nākotne pēc kāda laika
kļūs par pagātni, to no nākotnes sabiedrī
bas vērtību perspektīvas un interešu para
digmas vērtēs kā vēsturi.
Šajā nodaļā dots ieskats Latvijas sabied
rību veidojošajos procesos pēdējos 120 ga
dos, hronoloģiskā secībā koncentrēti iezī
mējot galvenos notikumus un sabiedrības
reakcijas. Nodaļas otrā daļa ir veltīta mūs
dienām, sabiedrību aplūkojot no vērtību un
atsevišķu sabiedrības grupu viedokļa. Ap
spēlēta arī medijpratība kā īpašs 21. gad
simta fenomens, kas līdz ar digitālo tehno
loģiju attīstību radījis jaunus izaicinājumus
gan Latvijā, gan pasaulē.

Nodaļas autori ir
Gatis Krūmiņš, Feliciana Rajevska,
Katrīne Kūkoja, Armands Astuksevičs,
Anna Broka, Jānis Buholcs.

N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

120 GADOS

2.1. VĒSTURE.
KĀ NONĀCĀM LĪDZ MŪSDIENĀM

Vulkāns pie Baltijas jūras
Ja kāds 1901. gadā, kad plaši un ar vērienu tika svinēta Rīgas dibi
nāšanas 700. gadadiena, kādā publiskā pasākumā vai pat tikai ģimenes vai tuvāko draugu lokā izteiktu prognozi, ka Rīga pēc nieka
20 gadiem būs neatkarīgas, starptautiski atzītas Latvijas valsts galvaspilsēta, apkārtējie uz viņu paskatītos dīvaini. Ļoti ticams, ka iestātos neveikla pauze un klātesošie būtu, mazākais, samulsuši vai šokēti
un pēc zināma klusuma brīža mēģinātu norādīt, ka pat visfantastiskākās nākotnes prognozes tomēr būtu jāsavieto ar vismaz nelielu
veselā saprāta devu. Kāds noteikti piekodinātu, ka par šādām lietām
labāk nefilozofēt, jo ātri var nonākt drošības struktūru redzeslokā.
Ne mazāku šoku radītu vīzija, ka šajā nākotnes valstī likumdošanas aktus stiprinātu parlaments, kura locekļus ievēlē visu tautību pilngadīgie iedzīvotāji, nešķirojot pēc mantiska stāvokļa vai
citiem kritērijiem, turklāt uz šīm vēlēšanām dotos ne tikai vīrieši,
bet pat arī sievietes! Un visu veidu privilēģijas, kas ir muižniekiem,
ir atceltas, turklāt muižnieku zeme sadalīta bezzemniekiem, bet
muižnieki par to nekādu kompensāciju nesaņem. Un kronis visam – šajā valstī lietas notiek nevis krievu vai vācu, bet gan latviešu valodā! Latvieši ir tie, kas dibina savas augstskolas, pieņem
savu konstitūciju un aktīvi rīkojas gan Rīgā, gan pārējā Latvijā.
Realitātē šī prognoze (ko gan, cik mums ir zināms, neviens tobrīd neizteica) būtu izrādījusies absolūti pareiza. Kāpēc prognoze
tobrīd šķistu tik nereāla, ka mēs, pat rūpīgi meklējot, nevaram atrast nevienu apliecinājumu, ka kāds ko tādu šajā laikā būtu uzdrošinājies teikt? To noteica 1901. gada realitāte un šķietamā sajūta,

36

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

ka šī realitāte ir ļoti konstanta un noturīga. Uzskatīja, ka Krievijas
impērijas valstiskā un vietējās muižniecības lokālā vara ir neapstrīdama un nav nekādu iekšēju vai ārēju priekšnosacījumu, ka
kaut kas varētu mainīties. Mēs 20. gadsimta sākumā varējām justies kā eiropieši, tomēr kā daļa no citas politiskās un kultūras telpas. Starptautiski lielāko Latvijas daļu uztvēra kā Krievijas impērijai piederošas un vāciskai kultūrai piederīgas Baltijas provinces.
Latgale bija nonākusi citā dimensijā, ko drīzāk saistīja ar Poliju, un
saujiņa latgaliešu izmisīgi centās par sevi atgādināt Rīgā un Pēterburgā, kā arī celt nacionālo pašapziņu pašā Latgalē.
Līdzīgus strauju pārmaiņu piemērus mēs varam atrast arī no
jaunākas vēstures. Notika Otrais pasaules karš, svešas okupācijas,
krasas nacionālā sastāva izmaiņas, totalitārisma uzspiestas sociālekonomiskas un kultūras transformācijas. Arī neatkarības atjaunošana 20. gadsimta 90. gados un sekojošā kļūšana par Eiropas
Savienības (ES) dalībvalsti 21. gadsimta sākumā notika neiedomājamā tempā, ja uz to paraugāmies no šīs dienas perspektīvas.
Arī tik straujas iedzīvotāju skaita svārstības kā Latvijā pēdējos
120 gados ir piedzīvojusi reti kura pasaules valsts vai reģions, un
tas nav noticis tāpēc, ka Latvijā dzīvojošie cilvēki pēc savas mentalitātes būtu klejotāji. Gluži pretēji, mēs paši sevi labprāt saucam
par viensētniekiem un sliecamies domāt, ka mūsu saknes ir laukos.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas nebūt nav vienīgais kritērijs, pēc kura
varam novērot pārmaiņas mūsu sabiedrībā. Latvijā pēdējos 100 gados ir izzudušas etniskas un kulturālas kopienas ar gadsimtos mērāmām vēsturiskajām saknēm. Vācbaltieši, ebreji, vecticībnieki,
par separātismu 30. gados aizdomās turētie lībieši.
Izzudušo kopienu vietā ir radušās citas, ienesot citas vērtības,
citu sabiedrību vēsturisko atmiņu un tradīcijas. Visticamāk līdzīgi
procesi notiks arī nākotnē, lai arī kā mums reizēm negribētos kādus
procesus apturēt un iekonservēt vai pat pagriezt atpakaļ, mēģinot
atjaunot kādu vēsturisku situāciju, kura mums šķiet optimāla, arī
domājot par nākotni.
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Politiskās pārvaldes Rīgas, Jelgavas un Liepājas rajonu priekšniekiem, slepeni.
1937. gada 30. oktobrī.
Sakarā ar ārzemēs (Igaunijā un Somijā) parādījušos no lībiešu aprindu puses ten
denciozo – Latvijai nelojālo – rīcību, uzdodu turpmāk piegriest lielāku vērību Jums
uzticēto rajonu robežās dzīvojošo lībiešu sabiedriskajai dzīvei, noskaidrojot viņu
centienus, izturēšanos un noskaņojumu pret tagadējo Latvijas Nacionālo valdību
un valsts iekārtu.
Sevišķu vērību piegriezt lībiešu izdodamai literatūrai, tāpat – skolas grāmatām (tā
das ar Latvijas valsti ignorējošu saturu ir izdotas Somijā), kā arī noskaidrot un sekot,
vai no kādas ārvalsts starp vietējiem lībiešiem netiek piekopta attiecīga aģitācija –
propaganda viņu pārvēršanai mums naidīgā minoritātē.
Par visu novēroto sakarā ar augstāk minēto ziņot pārvaldei.
J. Fridrihsons, priekšnieks,
R. Stiglics, aģentūras nodaļas vadītājs
LVVA, 3235.f., 1./22. apr., 693. l., 9. lp.

Straujos imigrācijas un emigrācijas, etniskos un kultūras izmaiņu viļņus radīja un arī radīs ģeopolitiska turbulence un sociālekonomiskas transformācijas. Latvijā 2021. gadā dzīvo mazāk
iedzīvotāju nekā 1901. gadā. Tajā pašā laikā pasaulē šajos 120 gados iedzīvotāju skaits ir pieaudzis aptuveni piecas reizes. Mēs salīdzinoši īsā laikā esam dzīvojuši gan kārtu sabiedrības, gan autoritārisma, gan totalitārisma, gan arī demokrātijas apstākļos. Katram
no šiem pārvaldības modeļiem bija savas attiecības ar sabiedrību
un savas ekspektācijas, ko tas no sabiedrības gaida – bezierunu
pakļaušanos, pasīvu līdzdarbošanos vai aktīvu iesaisti. Saprotams,
ka savas korekcijas ir ieviesis arī laiks, ar sabiedrības procesiem
saistītā globālā izpratne un pieeju maiņa. Tas, ko mēs ar demokrātiju un savām indivīda tiesībām un pienākumiem sapratām pirms
simt gadiem, ir pavisam kas cits, ja to salīdzinām ar mūsdienām.
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Transformācija ir notikusi arī mūsu izpratnē par vērtībām un rīcībām, ko atzīstam vai neatzīstam par pieņemamām, domājot par
mūsu mērķu sasniegšanu.
Noslēdzot pārdomas šī vēsturiskā apskata ievadā, vēlreiz jāakcentē ne tikai notikušās pārmaiņas, bet arī to dziļums un ātrums.
Gandrīz visas izmaiņas raksturo salīdzinošs pēkšņums – gandrīz
nekas no sekojošajiem notikumiem un sabiedrības transformācijām iepriekš netika prognozēts. Šī ļoti savdabīgā vēsturiskā pieredze, ko varētu raksturot arī kā ilgstošu dzīvošanu uz seismiski
aktīva vulkāna, ir radījusi priekšnoteikumus, lai mūsu sabiedrība
būtu tāda, kādu mēs to pazīstam šobrīd, 21. gadsimta trešā gadu
desmita iesākumā.

Latvijas sabiedrība 20. gadsimta sākumā
Kopš 18. gadsimta beigām visa Latvijas teritorija bija nonākusi
Krievijas impērijas sastāvā. Latvija tomēr nebija vienota administratīva vienība, tās teritorija bija sadalīta starp Vidzemes, Kurzemes un Vitebskas guberņām. Vēsturiskie novadi Kurzeme, Zemgale un Sēlija bija apvienoti Kurzemes guberņā, Vidzeme kopā ar
Dienvidigauniju veidoja Vidzemes guberņu, savukārt Latgale bija
kļuvusi par Vitebskas guberņas sastāvdaļu. Šis administratīvais sadalījums, kurš izrietēja no dažādajiem vēsturiskajiem apstākļiem,
kādos Latvijas teritorijas pievienoja Krievijas impērijai, būtiski
ietekmēja arī Latvijas sabiedrības attīstību. Vislielākās atšķirības
bija starp procesiem Latgalē un pārējā Latvijas teritorijā. Latgale
jau kopš 16. gadsimta vidus nonāca Polijas–Lietuvas valsts politiskajā un kultūrtelpā, savukārt 1629. gadu, kad tagadējā Vidzeme
nonāca Zviedrijas kontrolē, bet Latgale palika Polijas–Lietuvas
valsts pakļautībā, varam uzskatīt par gadu, kad sabiedrība Latgalē
un pārējā Latvijā uzsāka atšķirīgus attīstības ceļus, kas atkal sagāja kopā pēc gandrīz 300 gadiem, kad 1917. gadā notika Latgales
kongress. Šajā laikā Latgale zaudēja tiešu saikni ar pārējo Latvijas
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teritoriju, un nonākšana Krievijas impērijas sastāvā šo plaisu tikai
palielināja. Līdz ar to, analizējot Latvijas sabiedrību 19.–20. gadsimta mijā, ļoti daudzos aspektos nav iespējama vispārināta pieeja,
to attiecinot uz visu Latvijas teritoriju.
Plašākas sabiedrības līdzdalība dažādos ar lēmumu pieņemšanu
un varas īstenošanu saistītos procesos bija ievērojami vājāka nekā
mūsdienās. 20. gadsimta sākumā visā Latvijas teritorijā valdīja kārtu
sabiedrības un impērijas centralizētās varas pārvaldības modeļa
kombinācija. Krievijas impērija bija monarhija – absolūta vara piederēja imperatoram (caram), un arī impērijas guberņas tika pārvaldītas
iespēju robežās centralizēti, plašas pilnvaras piešķirot iekšlietu
ministra apstiprinātam gubernatoram un viņam pakļautai ierēdniecībai.
Pēc savas identitātes iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā pārliecinošā vairumā bija sveši teritoriju rietumu virzienā veiksmīgi
paplašinājušajai Krievijas impērijai. Nevaram šajā laika posmā
runāt par kādu vienotu Eiropas identitāti tādā izpratnē, kāda tā
ir mūsdienās, tomēr neapstrīdami to varam definēt kā eiropeisku.
Liela loma bija vietējai muižniecībai, kas pārliecinošā vairākumā
Latgalē sevi saistīja ar poļu kultūrtelpu, bet pārējā Latvijā – ar
vācu. Ļoti spēcīgs lokāli reģionālo identitāti stiprinošs elements
bija reliģija, un arī šeit, atšķirībā no Krievijas impērijas valsts reliģijas – pareizticības –, Latgalē dominēja katoļu ticība, bet pārējā
Latvijā – luterānisms.
Latvieši neapšaubāmi bija daļa no eiropeiskās kultūrtelpas, tomēr 19. un 20. gadsimta mijā varam runāt par faktisko identitāti,
nevis apzinātu, deklaratīvu identitāti (“mēs esam eiropieši”). Nacionālās atmodas procesi un pilsoniskās sabiedrības veidošanās,
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un romantisms mākslās
Latvijā notika pēc ļoti līdzīga scenārija kā daudzās citās Eiropas
zemēs. Diemžēl, carisma politikas dēļ, kas bija vērsta pret poļu
kultūru un nacionālo pretošanās kustību, nacionālās atmodas un
sabiedrības attīstības procesi ievērojami tika kavēti Latgalē.
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Latviešu identitātes galvenais elements ilgstoši bija valoda,
Latgalē un suitu teritorijās Kurzemē – arī katoļu ticība. Savas, nacionālās muižniecības neesamība ilgstoši bija bremzējusi nacionālās identitātes stiprināšanās procesus, tomēr kopš 19. gadsimta
otrās puses līdz ar pilsoniskās sabiedrības veidošanos arī latvieši
arvien vairāk apzinājās sevi kā būtisku elementu visos procesos,
kas notika viņu apdzīvotajā teritorijā. Nācijas veidošanās aspektu
plašāks izklāsts, tostarp no vēsturiskās perspektīvas, iekļauts
apakšnodaļā “Stratēģiskās komunikācijas loma pilsoniskas nācijas
veidošanā Latvijā”.
Lai iegūtu vietējās muižniecības atbalstu, vēsturiski plašas
pilnvaras iekšējo jautājumu kārtošanā pēc Vidzemes un Kurzemes
guberņu izveides bija piešķirtas vietējai muižniecībai, kas šīs tiesības īstenoja ar landtāgu palīdzību. Šīs kārtu sapulces lēma par
daudziem nozīmīgiem jautājumiem, lēmumu lielākā daļa gan stājās spēkā pēc gubernatora akcepta. Vietējās muižniecības varu gan
Krievijas impērijas centrālā vara mērķtiecīgi vājināja, pakāpeniski
no landtāgu kompetences izslēdzot virkni jautājumu, piemēram,
tiesu, izglītības (skolu) un iekšējās drošības (policijas) jautājumus,
ko nodeva guberņas administrācijas kompetencē. Tā bija daļa no varas centralizācijas un rusifikācijas politikas, pie kuras elementiem
noteikti jāpieskaita krievu valodas ieviešana visās pārvaldes institūcijās un izglītībā un pareizticības kā valsts reliģijas izplatīšana. Šī
Krievijas impērijas politika sakrita ar laiku, kad strauji pieauga latviešu nacionālā pašapziņa. Impērijas cerības, ka latvieši ar krievu
kultūru un tās elementiem aizvietos vācisko un polisko ietekmi,
tomēr neattaisnojās. Latviešu nacionālā pašapziņa auga daudz
straujāk nekā krieviskā ietekme, un Baltijas reģionā impērijas varai
arvien lielākas problēmas sāka radīt ne tikai vācu un poļu muižniecība, bet arī latviešu, lietuviešu un igauņu nacionālās ambīcijas.
Spilgtas personības, kas bija ieguvušas labu izglītību, arvien biežāk
bija gatavas stāties pretim vietējās varas lēmumiem, kurus uzskatīja par nepareiziem. Par piemēru var minēt situāciju ar Jelgavā
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plānotajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1895. gadā, kad
svētku priekšvakarā gubernators paziņoja par svētku atcelšanu, par
pamatojumu minot epidemioloģisko drošību – Kurzemes guberņas
Ilūkstes apriņķī bija sākusies holeras epidēmija. Svētku rīcības komitejas vadītājs Jānis Čakste devās pie Krievijas impērijas iekšlietu
ministra un Pēterburgā panāca gubernatora lēmuma atcelšanu, un
svētki tomēr notika, kā iepriekš plānots.
Atgriežoties pie sabiedrības līdzdalības lēmumu pieņemšanā,
ierobežojumi bija divos virzienos: izcelsme (piederība muižnieku
kārtai, kas noteica daudzas privilēģijas), kā arī mantiskais stāvoklis. Piemēram, par landtāga locekli varēja kļūt tikai muižnieks, līdz
ar to, lai arī lēmumu pieņemšanas princips pašā landtāgā bija radniecīgs parlamentam, pārstāvniecības noteikšanas princips nebija
demokrātisks. Līdzīgi bija ar pārstāvniecību pilsētu domēs. Notika
domes vēlēšanas, tomēr vēlēšanu tiesības bija tikai tiem, kam bija
prāvs īpašums vai konkrēts nomaksāto nodokļu apjoms. Rīgā gadsimtu mijā domes vēlētāju sarakstos neiekļuva vairāk par procentu
no iedzīvotāju kopskaita. Šīs kārtības piekritēju galvenā argumentācija bija, ka visi ievēlētie ir turīgi ļaudis, kam lielā mērā par izskatāmajiem jautājumiem saimnieciskajā ziņā ir līdzīgs viedoklis,
un šī kārtība ļauj izvairīties no dažādām sociāli politiskām sadursmēm ievēlētajās institūcijās. Taču Latvijas multietniskajā vidē
arvien pieauga nacionālā aspekta nozīme – deputātu kandidāti
un vēlētāji jau toreiz arvien vairāk sāka grupēties pēc nacionālā
principa, nevis konkrētas ideoloģijas. Tas lielā mērā ietekmēja arī
balsstiesīgo aktivitāti. 1897. gada Rīgas domes vēlēšanās piedalījās
tikai ceturtā daļa balsstiesīgo, jo jau pirms vēlēšanām bija zināms,
ka vācieši un krievi startē ar vienotu sarakstu, un uzvarētājs līdz
ar to ir zināms jau pirms vēlēšanām. Savukārt 1913. gada vēlēšanās, kad iznākums bija daudz neskaidrāks, piedalījās 87 % balsstiesīgo. Latvijas iedzīvotāji piedalījās Krievijas impērijas valsts
domju vēlēšanās (pirmo sasauca 1906. gadā, cara valdībai reaģējot
uz revolucionāro situāciju), tomēr jāakcentē, ka balsstiesīgi bija
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tikai 25 gadus sasnieguši vīrieši un bija ieviestas stingras kvotas,
kas mazturīgo un sociāli zemāko iedzīvotāju slāņu balsis padarīja
ievērojami mazvērtīgākas. Piemēram, viena zemes īpašnieka balss
bija līdzvērtīga 45 bezzemnieku balsīm (20. gadsimta Latvijas vēsture: 84–96).
Īpašuma cenzs ļoti nozīmīgs bija arī lauku reģionos. Bezzemnieka balsij bija 10 reizes mazāka vērtība nekā māju īpašniekam.
Nesamērīga ietekme uz lēmumu pieņemšanu bija muižniekiem,
kas kombinācijā ar landtāgu lēmumiem sev nodrošināja plašu privilēģiju loku un zemākus nodokļus.
Nav pārsteigums, ka 1905. gada revolūcijas notikumos Latvijā
iesaistījās plaši sabiedrības slāņi, kas nebija apmierināti ar esošo
situāciju. Pamatprasības bija plašākas tiesības lēmumu pieņemšanā un ietekmēšanā, taisnīgāka sociālekonomiskā politika. Ieskanējās pirmās konkrētās prasības par Latvijas autonomiju, latviešu
apdzīvoto teritoriju apvienošanu vienā administratīvā vienībā ar
pašpārvaldi, ievēlētu pēc vienlīdzīgiem principiem, kas izbeigtu
Krievijas administratīvās varas un vācbaltiešu un poļu muižnieku
privilēģiju laikmetu. Ar iespējām veidot saimnieciskas un kultūras
biedrības, ar dziesmusvētkiem tobrīd jau bija par maz. Sabiedrība
vēlējās ko vairāk un ko citu, kas labāk atbilda vienlīdzības principiem. Pilsoniskās aktivitātes sasniedza iepriekš nebijušu pakāpi.
Tika pieprasīta pašvaldību reforma, tika sasaukts pašvaldību (Latvijas pagastu delegātu) kongress, kas pieņēma aicinājumu atcelt
iepriekšējās pagastu valdes un demokrātiski ievēlēt jaunas pagastu
rīcības komitejas un pagastu tiesas. Rīcības komitejas ievēlēja
gandrīz visos Latvijas pagastos. Tautskolotāju kongress pieņēma
jaunu skolu programmu, kas bija aicinājums uz plašām izglītības
reformām, tostarp dzimtās valodas ieviešanu skolās un skolu nodošanu pašvaldībām (20. gadsimta Latvijas vēsture: 359–360). Nacionālās un sociālekonomiskās pretrunas bija sasniegušas kritisku
pakāpi, un, lai arī revolūciju tobrīd izdevās apspiest, tā iezīmēja
kārtējo pakāpienu nacionālās pašapziņas pieaugumā.
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2.1.1. Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara
laika eksperimenti
1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, ko varam pamatoti uzskatīt par vienu no lielākajām cilvēces izraisītajām 20. gadsimta
ģeopolitiskajām un sociālajām katastrofām un vienlaikus par sākumpunktu Eiropas kā pasaules hegemonijas centra norietam.
Taču šī situācija pavēra ģeopolitisku iespēju logu vairākām Eiropas
tautām, kas uz brūkošu impēriju drupām atjaunoja savu neatkarību
vai pirmo reizi nācijas pastāvēšanas vēsturē izveidoja neatkarīgas
valstis. Pie pēdējām jāpieskaita arī Latvija – uz latviešu etniskajām
robežām balstīta valsts vai pat citas valsts ietvaros esoša administratīva vienība vai vienību kopa nekad agrāk nebija eksistējusi.

Valstiskas neatkarības ideja nav pašsaprotama un “iedzimti” piemītoša politiska
jām nācijām. Jautājumu par politiskās organizācijas formu, no vienas puses, no
saka vēsturiskie apstākļi, bet no otras – elišu un plašāku sabiedrības grupu reakcija
uz tiem. Šī reakcija izpaužas individuālā intelektuālajā refleksijā un kolektīvā paš
organizācijā, kas vienlaikus ir gan racionāla (interešu noteikta), gan emocionāla
(vērtību noteikta).
Latvijas sabiedrība 1914.–1918. gadā piedzīvoja grandiozas politiskas, ekonomis
kas, sociālas un demogrāfiskas transformācijas. Bēgļu gaitas, evakuācijas un mobi
lizācijas aizrāva svešumā aptuveni pusi iedzīvotāju. Karš izpostīja Latvijas attīstīto
pirmskara rūpniecību un lauksaimniecību, plašās evakuācijas sarāva ilgtermiņa
saimnieciskos sakarus ar Krieviju. Latvijai draudēja aneksija, iekļaujot to Vācijas
impērijā, bads un epidēmijas. Latvijas intelektuāļi un sabiedrība meklēja izeju no
kara radītā posta vispirms militāriem, bet pēc tam politiskiem līdzekļiem.
Jānis Šiliņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā “Latvijas Republikas dibinātāji un
atjaunotāji”, 20.–21. lpp.
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Pirmā pasaules kara karadarbība ātri nonāca Latvijas teritorijā.
Vācu karaspēks okupēja Kurzemi, un sarežģījumi frontē Krievijas impērijas amatpersonām lika piekrist latviešu aktīvistu iniciatīvai – formēt īpašas latviešu nacionālas karaspēka vienības.
1915. gada vasarā sākās strēlnieku bataljonu izveide (1916. gadā
tos pārdēvēja par pulkiem), kur līdz 1917. gadam kopumā dienēja
aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Šāda latviešu nacionālu karaspēka
daļu izveide bija straujš pavērsiens, ieročus uzticēja tautai, kas tikai pirms 10 gadiem bija aktīvi iesaistījusies pret valdošo režīmu
vērstās akcijās (1905. gada revolūcijā). Strēlnieku pulku formēšanā
tika ievērots brīvprātības princips – krasi atšķirīga pieeja tai, ko
Otrajā pasaules karā okupētajā Latvijā īstenoja PSRS un nacistiskās Vācijas varas, piespiedu kārtā mobilizējot iedzīvotājus savās
armijās. No aktīvas pilsoniskās līdzdalības viedokļa šo var uzskatīt par vienu no plašākajām vai pat visplašāko akciju, kur līdz tam
bija piedalījušies Latvijas iedzīvotāji. Strēlnieku pulkos ap 90 %
no dienējošajiem bija latvieši (tostarp ap 5000 latgaliešu) un tikai 25 vācieši. Pirmais pasaules karš uzskatāmi padziļināja konfliktu starp Latvijā dzīvojošajiem latviešiem un vācbaltiešiem,
kura eskalācija bija sākusies jau 1905. gada revolūcijas laikā. Vācbaltieši brīdī, kad Vācija austrumu frontē guva panākumus, savas
muižniecības vadīti mēģināja Latvijas teritorijā (izņemot Latgalē)
un Igaunijā izveidot no Vācijas atkarīgas satelītvalstis (Kurzemes
hercogisti 1918. gada martā un vēlāk Baltijas valsti), kā arī plānoja
plašu kolonizāciju ar vācu zemniekiem. Šie plāni neīstenojās, jo
Vācija zaudēja Pirmo pasaules karu un ģeopolitiskie svaru kausi
arī Baltijas reģionā nosvērās vāciešiem par sliktu. Jāpiezīmē, ka
jau Neatkarības kara laikā daļa vācbaltiešu (arī ievērojama daļa
muižniecības) pameta Latviju, attiecības neuzlaboja arī kārtu
visdažādāko privilēģiju atcelšana un agrārā reforma (vācbaltieši
ar Latvijas valsti tiesājās, reformu interpretējot kā vēršanos pret
minoritātēm, tomēr tiesu zaudēja). 1939. gada beigās gandrīz visi
vācbaltieši (ap 47 tūkstoši) izceļoja no Latvijas, atsaucoties Ādolfa
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Hitlera aicinājumam atgriezties vēsturiskajā dzimtenē. Šo lēmumu
bija ietekmējusi gan Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma uz latvisko
nacionālismu orientētā politika, gan arī jau sācies Otrais pasaules
karš un PSRS okupācijas draudu pieaugums. Tomēr nevar noliegt,
ka vācbaltiešu minoritātes attiecības ar Latvijas valsti bija pietiekami sarežģītas, un arī tas bija viens no izceļošanas iemesliem.
Pagrieziena punkts notikumu attīstībā bija 1917. gads, kad notika revolūcija Krievijā un strauji mazinājās tās militārā vara. Izsludinātās pilsoniskās brīvības pavēra plašas iespējas gan dalībai
dažādās vēlēšanās, gan jaunu sabiedrisku un politisku organizāciju
dibināšanai. Sabiedriski politiskajā dienaskārtībā atgriezās jautājums par Latvijas autonomiju, kas strauji transformējās idejā par
neatkarīgas Latvijas valsts izveidi.
Uz astoņu politisko partiju bāzes izveidotā Latvijas Tautas
padome (LTP) 1918. gada 18. novembrī proklamēja Latvijas Republiku. Latvijas neatkarības pasludināšana bija revolucionārs
solis, kam juridisku leģitimitāti vēlāk piešķīra 1920. gadā ievēlētā

Latvijas neatkarības ideja izauga no politiskās autonomijas idejas, kas tika pausta
jau 1905. gada revolūcijas laikā un bija viena no galvenajām latviešu politiķu (gan
pilsonisko, gan sociālistisko) prasībām tūlīt pēc Februāra (Marta) revolūcijas Krie
vijā. Neatkarības ideju, kas bija nākamais solis tautu pašnoteikšanās attīstības
ietvaros, 1917. gada vasarā pirmie atklāti pauda latviešu intelektuāļi Maskavā, kas
grupējās ap laikrakstu “Dzimtenes Atbalss” un Latviešu nacionāldemokrātu partiju
(Linards Laicens, Ernests Blanks, Kārlis Upītis, Jānis Akuraters, Kārlis Skalbe, Jānis
Bankavs, Kristaps Bahmanis u. c.). Vājinoties Krievijas Pagaidu valdības autoritātei,
piedzīvojot jaunas militāras sakāves un lielinieku nostiprināšanos Krievijā, neat
karības ideja pakāpeniski kļuva par dominējošo lielākajā daļā latviešu politiskās
domas spektra.
Jānis Šiliņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā
“Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”, 21. lpp.
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2.1. attēls. Latvijas Tautas padomes
aicinājums Latvijas pilsoņiem,
“Pagaidu Valdības Vēstnesis”,
1918. gada 14. decembris.

Latvijas Satversmes sapulce. Uzsaukumā Latvijas pilsoņiem LTP
18. novembrī skaidri deklarēja pasludinātās valsts vērtības – vienlīdzību un demokrātiju: “Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās
(Kurzeme, Vidzeme un Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts. Satversmi un attiecības pret ārvalstīm
noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārīgu,
abu dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu
tiesību pamata.”
Sarežģītā iekšpolitiskā un ārpolitiskā situācijā bija jāizcīna
smags Neatkarības karš, kas noslēdzās 1920. gada 11. augustā ar
Latvijas un Krievijas miera līguma parakstīšanu. 1921. gada janvārī
tika panākta Latvijas de jure atzīšana no galveno lielvalstu puses.

L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A 1 2 0 G A D O S . N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

47

Svarīgākais faktors neatkarības izcīnīšanā bija Latvijas iedzīvotāju (ne tikai lat
viešu, bet arī vācbaltiešu, krievu, ebreju u. c. tautību) vēlmei un gatavībai ziedo
ties valsts labā. Tas bija svarīgākais arguments ārvalstu palīdzības saņemšanai un
nozīmīgs aspekts, kas spēja kompensēt Latvijas bruņoto spēku tehnisko atpalicību,
vājāko apmācību un apgādi. Atklāts paliek jautājums par motivāciju – kas mudi
nāja cilvēkus ziedot savu materiālo labklājību vai pat ņemt rokās ieročus, riskējot ar
savu veselību un dzīvību? Latvijas Republika kā demokrātiska un nacionāla valsts,
kas ievēro visu mazākumtautību intereses, vairumam bija labāka alternatīva nekā
Krievijā valdošā proletariāta diktatūra vai revanšisma un šovinisma apsēstā Vācija.
Krievija jau labu laiku bija attālinājusi agrāk pret sevi lojālo latviešu inteliģenci – ar
rusifikācijas politiku 19. gadsimta nogalē, represijām 1905. gada revolūcijas laikā
un vienaldzību pret latviešu nacionālajiem centieniem Pirmajā pasaules karā. Spē
cīgākā saikne starp Latviju un Krieviju bija kopīgā saimniecība, bet šī saikne tika
pārcirsta jau 1915. gadā. Mēģinājums atjaunot šo sakarus 1919. gadā lielinieku val
dīšanas laikā katastrofāli izgāzās.
Arī Vācija, uz kuru ar lielām cerībām raudzījās vācbaltieši, bet pēc Novembra re
volūcijas 1918. gada beigās arī latviešu sociāldemokrāti, īstenoja tuvredzīgu, ne
apdomīgu un bieži pretrunīgu politiku, kas patiesībā veicināja Latvijas neatkarības
idejas nostiprināšanos un pat lielas daļas vācbaltiešu nosvēršanos par labu Latvijas
Republikai. Vācija Latvijā 1919. gadā centās īstenot avantūristisku politiku, manipu
lējot ar vietējo vācbaltiešu kopienu, kas bija ārkārtīgi smagi cietusi Pirmajā pasau
les karā. Šīs avantūras, lai gan vārdos vērstas pret Krievijas komunistiem, patiesībā
prasīja simtiem vietējo vāciešu dzīvību cīņā pret Latvijas un Igaunijas republikām.
Izrādījās, ka karā zaudējusī un ekonomiski novājinātā Vācija daudz prasa, bet nav
spējīga neko sniegt ne latviešiem, ne vācbaltiešiem.
Jānis Šiliņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā
“Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”, 27.–28. lpp.

Neatkarīga valsts
Pēc uzvaras Neatkarības karā Latvijā tika ieviests tiešā demokrātijā balstīts pārvaldības modelis, kura tiesisko bāzi nostiprināja
1922. gadā apstiprinātā Satversme. LTP pildīja 1918. gada 18. novembrī solīto un, kolīdz bija iespējams, 1920. gada 17. un 18. aprīlī
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sarīkoja vispārējas parlamentāras vēlēšanas, ievēlot Satversmes sapulci. Vēlētāju aktivitāti var vērtēt kā ļoti augstu, piedalījās 84,9 % no
reģistrētajiem vēlētājiem. Vēlēšanās varēja piedalīties visi 21 gada
vecumu sasniegušie Latvijas pilsoņi, un tās notika piecos vēlēšanu
apgabalos. Vēlēšanām bija iesniegti 25 partiju un vēlētāju grupu
deputātu kandidātu saraksti, no kuriem pārstāvniecību Satversmes
sapulcē ieguva 16 saraksti. Satversmes sapulcē bija 150 deputātu,
arī sešas sievietes. Lai arī sievietes bija ieguvušas vēlēšanu tiesības,
sabiedriski politiskajos un saimnieciskajos procesos viņu aktīva līdzdalība (kandidēšana vēlēšanās, atbildīgu amatu ieņemšana) salīdzinājumā ar mūsdienām bija zema, tomēr laika posmam atbilstoša.

Klāra Kalniņa (dzimusi Veilande, 1874.–1964.) vēsturē ir iegājusi kā vienīgā sieviete
no 38 (18. novembra) proklamēšanas akta lēmuma pieņēmējiem. Viņa bija dzimusi
Svētes pagasta “Vančos” saimnieka ģimenē. Līdzīgi kā daudzu citu Latvijas lauku
vidusšķiras pārstāvju atvases, Klāra un viņas māsa Kate, neraugoties uz labo izglī
tību, pievērsās kreisā sociālisma idejām.
Savu saikni ar sociāldemokrātiem Klāra nostiprināja, apprecot vienu no sociālde
mokrātu Kalniņu klana pārstāvjiem – Paulu. Arī viņu dēls Bruno Kalniņš (1899.–
1990.) kļuva par vienu no spilgtākajiem sociāldemokrātu līderiem, kurš cita starpā
arī piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanā 18. novembrī.
Klāra ir zināma arī kā pirmā sieviete Latvijā, kas Rīgas centrālcietumā izcieta arestu
par revolucionāru darbību, dalību 1905. gada revolūcijā. Pēc revolūcijas uz laiku
viņa emigrēja uz Šveici, pēc atgriešanās 1910. gadā nokārtoja zobārstniecības ek
sāmenu un atvēra privātu klīniku. Kā politiski bīstama mājas arestu Klāra dabūja
arī pēc Kārļa Ulmaņa 1934. gada 15. maija apvērsuma. Otrā pasaules kara laikā
1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Zviedriju un vēl 50. gados līdzdarbojās dažādos
Eiropas sociālistu pasākumos, piemēram, piedalījās Sociālistisko sieviešu sapulcē
Vīnē 1957. gadā.
Gatis Krūmiņš projekta gaitā tapušajā populārzinātniskajā rakstā
“Trīs savdabīgi cilvēki, kas dibināja Latvijas Republiku”
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2.2. attēls. Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas biedres Klāras Kalniņas anketa,
1929. gads. LVVA, 3017. f., 1-706. apr., 8. l., 197. lp.
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Pilsonisko līdzdalību vēlēšanu procesā visā starpkaru periodā
Latvijas vēsturē var uzskatīt kā augstu. Arī turpmākajās Saeimas vēlēšanās vēlētāju aktivitāte turējās 80 % robežās (pretēji
tam, kas ir noticis pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, kad ar gandrīz katrām vēlēšanām pēc rekordaugstās līdzdalības 1993. gadā (89,9 %) tā ir pakāpeniski kritusies līdz 54,6 %
2018. gadā). Diemžēl demokrātijas attīstību apturēja K. Ulmaņa un
viņa atbalstītāju īstenotais apvērsums 1934. gada 15. maijā, kas
Latvijā iedibināja autoritāru valsts iekārtu. Valsts apvērsums tika
pamatots ar demokrātiskās iekārtas problēmām (kas neapšaubāmi
pastāvēja), tomēr šis “risinājums” izslēdza iespējas jebko uzlabot
un ievērojami deformēja tās nacionālā valstiskuma vērtības, kas
bija ieliktas Latvijas Republikas dzimšanā 1918. gada 18. novembrī.
Ir jābūt piesardzīgiem, salīdzinot 20. gadsimta 20. gadu demokrātiju un mūsdienu demokrātiju tiešā veidā. Virknē gadījumu,
piemēram, vēlēšanu procesā, notikušas salīdzinoši nelielas izmaiņas (samazināts vecuma cenzs no 21 uz 18 gadiem, ieviesta
procentuāla barjera, lai saraksts var iekļūt parlamentā), toties izpratne jautājumos par indivīda tiesībām un pienākumiem, kā arī
tiesību normas ir mainījušās būtiski. 20. un 30. gados līdz 1934. gadam vara, lai arī demokrātiska pēc būtības, ar sabiedrību vairāk
komunicēja no spēka pozīcijām, salīdzinoši lielāku akcentu liekot
uz dažādiem piespiešanas mehānismiem un likumu vai rīkojumu
nepildīšanas negatīvām sekām (sodiem).
Piemēram, Saeimas 1924. gadā pieņemtais un Valsts prezidenta
Jāņa Čakstes izsludinātais Likums par tautas skaitīšanu noteica,
ka par ziņu nesniegšanu skaitītājam var dabūt ne tikai 100 latu
lielu naudas sodu, bet arī arestu uz mēnesi (kas gan bija mazāk
nekā 1919. gadā, kad par līdzīgu nodarījumu Neatkarības kara laikā
varēja dabūt pusgada cietumsodu). Kad periodiski ik pa pieciem
gadiem (1925., 1930., 1935. gadā) lauku iedzīvotājiem bija jāierodas iepriekš norādītās vietās un par sevi un ģimeni jāsniedz visas
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2.3. attēls. Fragments no raksta
par 1935. gadā plānoto tautas
skaitīšanu. “Siguldas Balss”,
1935. gada 1. janvāris.

pieprasītās ziņas, nevienam nenāca ne prātā to uztvert kā personīgo tiesību aizskārumu. 2021. gadā cietumā par datu nesniegšanu
tautas skaitīšanā vairs neliek, savukārt daļa sabiedrības kā personīgu tiesību ierobežojumu uztver pieprasījumu uzrādīt vakcinēšanās sertifikātu kā nosacījumu konkrēta pasākuma apmeklēšanai.
Būtiski zemāka 20. gadsimta 20.–30. gados bija valsts tieša līdzdalība dažādu procesu organizēšanā. Piemēram, lauku teritorijās
par lauku ceļu uzturēšanu pagasta valdes uzraudzībā rūpējās paši
zemnieki. Atkarībā no zemnieku saimniecības lieluma katrai saimniecībai bija iedalīts konkrēts ceļa gabals, kas bija jāuztur kārtībā.
Tā saukto klaušu ceļu kārtība bija mantojums no iepriekšējiem
gadsimtiem, ko Latvijā izbeidza vien 20. gadsimta 40. gadu beigās
līdz ar PSRS okupācijas režīma īstenotās sovjetizācijas noslēgumu.
Mūsdienās ceļu uzturēšanu organizē ievērojami centralizētāk, izmantojot valsts finansējumu un nodokļu sistēmu. To pašu var teikt
par infrastruktūras objektu izbūvi. Ja būvēja skolu, tad būvmateriālu piegāde visbiežāk bija jāveic vietējiem zemniekiem, tāpat telefona un elektrības stabu transportēšanu līniju ierīkošanas vietās.
Arī sociālā atbalsta sistēmas intensitāte bija ievērojami zemāka, ja
to salīdzinām ar mūsdienām (pensijas, pabalsti u. c.).
Lokālās piederības izjūtu ievērojami stiprināja agrārā reforma,
kuras rezultātā būtiski samazinājās bezzemnieku skaits un papla-
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šinājās zemes īpašnieku slānis. Lai arī pieeja “savs kaktiņš, savs
stūrītis zemes” (salīdzinoši nelielu zemnieku saimniecību veidošana) ne vienmēr ekonomiski bija pamatota, tā ievērojami mazināja sociālo spriedzi laukos un iedzīvotāju atbalstu radikāli kreisā
sociālisma idejām.
Iedzīvotāji plaši iesaistījās dažādās sabiedriskās organizācijās –
gan kultūras, gan saimnieciska un profesionāla rakstura biedrībās.
Liela bija Aizsargu organizācijas ietekme un loma sabiedriskās
kārtības un drošības uzturēšanā, arī pirms 1934. gada 15. maija
apvērsuma, kad organizācija kļuva par vienu no valsts jaunās, autoritārās ideoloģijas balstiem, pārņemot arī lielu daļu sabiedriskās
dzīves, īpaši lauku reģionos. Saviesīgie nami daudzviet pārtapa par
Aizsargu namiem, un organizācijas biedru skaits 1940. gadā pārsniedza 60 tūkstošus, no tiem 15 tūkstoši sieviešu un 14 tūkstoši
jauniešu (jaunsargi).
Autoritārā režīma laikā notika apzināti mēģinājumi ietekmēt
Latvijas sabiedrības vērtību sistēmu. Viens virziens bija latviešu
nacionālisms, latviešu valodas un kultūras dominējošās lomas
stiprināšana sabiedrībā. Notika tā sauktā latviskošana – mainīja
gadsimtiem senus vietvārdus, māju nosaukumus, sabiedrību aici
nāja latviskot uzvārdus, ko ievērojama daļa cilvēku arī izdarīja.
Procesu pamatoja arī ar modernizāciju, “Jaunas Latvijas” vai “Atjaunotas Latvijas” saukļiem. Paralēli šiem procesiem notika aktīva
skolu būvniecība, cēla sarežģītāko inženiertehnisko būvi Baltijas
valstīs – Ķeguma spēkstaciju. Kaldināja plānus iespēju robežās
nomainīt svešo, vācisko arhitektūru ar modernu latvisko. Tā tika
izstrādāts radikāls Vecrīgas pārbūves plāns, kura ietvaros bija paredzēts nojaukt lielu daļu viduslaikos būvēto ēku, un šie darbi jau
tika uzsākti. Paradoksālā kārtā to apturēja PSRS okupācija. Pats
K. Ulmanis šo vērtību transformācijas procesu 1937. gadā raksturoja šādi: “Lai radītu vietu šiem latviskiem tikumiem, mums ir nepieciešams tikt vaļā no tā, kas mums svešs ir pielipis. Dzīve un apstākļi
bijuši tādi, ka ļaunais ņēma virsroku, bet labais palika kā degošas
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2.4. attēls. Nerealizētā Rīgas biroju ēkas projekta mets Rātslaukumā, 30. gadu beigas.
Projektu izstrādāja autoru kolektīvs Nikolaja Voita, vēlāk Sergeja Antonova vadībā
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ogles zem pelniem. Tagad lai viss ļaunais tiek nomazgāts, tad jo balts
būs mūsu ceļš un stipri būs tie pamati, uz kuriem mēs savu valsti uzcelsim stipru un vienotu, jo viņa dibināsies uz tautas vienības.” (“Jaunākās Ziņas”: 1937. gada 2. augusts.)
Nevar noliegt modernizācijas nepieciešamību un daudzu autoritārā režīma sperto soļu pozitīvo ietekmi, tomēr no kultūrvēsturiskās perspektīvas ar šo procesu tika nodarīts arī liels posts. Par
piemēru var minēt to pašu vēsturisko vietvārdu nomaiņu. Sēlijā
Daudzeses pagastā Rundāles Mežmuižu 1938. gadā pārsauca par
bezpersonisko “Lāči”. Vēsturiski nosaukums bija saistīts ar Rundāli, šī mežmuiža ilgstoši bija Rundāles pils īpašnieku medību

2.5. attēls. Ziņa laikrakstā “Jēkabpils
Vēstnesis” par māju nosaukumu maiņu.
1938. gada 3. novembris.
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rezidence. Tomēr pārdēvētājiem neloģiska šķita gan Rundāles
pieminēšana citā pagastā, gan arī muižas pieminēšana. Vietvārdu
kontekstā ar šo brīdi gadsimteņiem ilgusī kultūrvēsturiskā saikne
starp Rundāles pagastu un Daudzeses pagastu tika pārrauta. Īpaši
smagi latviskošanas kampaņa skāra Latgali. Jau kopš 20. gadiem
tika sperti mērķtiecīgi soļi, lai vājinātu Latgales lokālo identitāti,
tomēr 30. gadu beigās šis process uzņēma vēl lielākus apgriezienus, mēģinot latgaliešu valodu izskaust izglītības sistēmā – skolās. Baltu izcelsmes vietvārdus, kam bija uzslāņojies slāvu elements, tulkoja latviešu valodā, nevis meklēja vietvārda vēsturisko
izcelsmi. Citus, tīri latgaliskus latviskoja, ignorējot to, kā konkrētās vietas sauc vietējie iedzīvotāji. Tā savus latviskos nosaukumus
ieguva gan Zilupe, gan Rītupe. Pītolova tika nosaukta par Jaunlatgali, pēc tam Abreni. Vispārinot šo procesu, to var nosaukt arī par
sava veida “kultūras revolūciju”.
Cits autoritārā režīma iniciēts vērtību transformācijas virziens
bija latviešu identitāti piesaistīt laukiem, arī pašu lauksaimniecību
padarot par latviskāko profesionālo nodarbošanos. Notika zināma
pilsētas un lauku dzīvesveida pretnostatīšana, vienlaikus dzīvi
laukos un nodarbošanos ar lauksaimniecību idealizējot. Lauksaimniecība bija ļoti būtiska Latvijas tautsaimniecības nozare, tomēr
rūpniecības un pakalpojumu nozares arī uzrādīja augstu nākotnes
potenciālu, lai gan tās neatzina par gana latviskām, gana nacionālām: “Zemnieku darbs tak ir mūsu tautas un valsts galvenais pamats.
Ja šis darbs ir svētīts, tad panākumi ir arī visu pārējo mūsu zemes
iedzīvotāju darbam. Pļaujas svētkos tamdēļ tad arī pulcējās ne tikai
zemkopji un laukstrādnieki, bet tur redzējām arī tāpat pilsētu strādniekus, amatniekus, tirgotājus, rūpniekus, ierēdņus un visu mūsu tautas pārējo slāņu pārstāvjus. Visi grib līdzpriecāties par zemes svētību,
visi grib pagodināt zemes kopēju un maizes devēju darbu.” (“Sējējs”:
1937. gada 1. oktobris.)
Grūti prognozēt, kādu vērtību un attīstības evolūciju piedzīvotu Latvijas Republikas sabiedrība, ja šos procesus vardarbīgi
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nebūtu pārtraukuši un citā virzienā pagriezuši Otrā pasaules kara
notikumi. Tomēr šie divdesmit neatkarības gadi bija izšķiroši svarīgi, lai sabiedrības vēsturiskajā atmiņā nostiprinātos apziņa par
neatkarīgu valsti kā labāko alternatīvu. Šī vēsturiskā atmiņa bija
izšķiroši svarīga nacionālās identitātes saglabāšanā PSRS okupācijas periodā un nospēlēja būtisku lomu neatkarības atjaunošanas
procesā.

Otrais pasaules karš
Jau 20. gadsimta 20. gados dažas valstis, kas pēc Pirmā pasaules
kara bija izvēlējušās demokrātisku valsts pārvaldi, atteicās no šīs
pārvaldes formas. Demokrātijas ierobežošanas līmeņi bija dažādi,
un 30. gados Eiropas telpā izvirzījās dažas valstis, kas kļuva par
izteikti totalitārām (PSRS, Vācija, Itālija). Arī ārpolitikā šīs valstis
bija orientētas uz robežu revizionismu, no spēka pozīcijām cenšoties paplašināt savu teritoriju uz citu valstu rēķina. 1939. gada
23. augustā zem noslēgta neuzbrukšanas līguma nacistiskā Vācija
un PSRS paslēpa slepenu vienošanos par savstarpējām ietekmes
sfērām Viduseiropā. Tas ļāva Vācijai 1939. gada 1. septembrī uzbrukt Polijai. Pēc pāris nedēļām Vācijas piemēram sekoja PSRS,
okupējot sev iezīmēto Polijas daļu. Latvija bija nokļuvusi PSRS
interešu sfērā, un visai drīz, 1939. gada rudenī, PSRS Latvijai (arī
Lietuvai un Igaunijai) uzspieda līgumus, kuru ietvaros ieguva tiesības Baltijas valstīs izvietot savu karaspēku un veidot karabāzes.
Otrā pasaules kara priekšvakarā un jo īpaši pēc tā sākuma
Latvijā pieauga nacionālisma politika, kas stiprināja latviešu nacionālo identitāti un patriotismu, bet neapšaubāmi vājināja citu
tautu iedzīvotāju piederības izjūtu Latvijai. 30. gadu beigās un
1940. gadā citu tautību iedzīvotāji medijos arvien biežāk tika pretnostatīti latviešiem, dēvēti par sveštautiešiem. Visai krasa bija
vēršanās pret ebrejiem, presē publicētie raksti uzskatāmi veicināja antisemītismu un neiecietību. Laikraksts “Madonas Ziņas”
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1940. gada 25. janvārī rakstīja: “Mūsu apkārtnē novērots, un sevišķi
pilsētās un apdzīvotos centros, ka žīdi nodarbina mājkalpotājas latvietes. Tagadējā laikā, kad lauku darbiem trūkst darba roku, būtu
no svara noliegt sveštautiešiem darbā saistīt latviešu tautības māj
kalpotājas. Lai sveštautieši darbā pieņem tikai savas tautības ļaudis.” Rakstā “Slaistu dienas Jelgavā vēl nav beigušās” 1940. gada
6. maijā klāstīts: “Līdzīgas ainas var novērot Katoļu ielā, zirgu tirgotāju un iebraucamo vietu rajonā. Tur cauru dienu stāv bariem jauni
čigānu un žīdu tautības vīrieši, kuru vienīgā nodarbošanās ir “iekšā
raušana”, resp. zirgu pārdevēju un pircēju – laucinieku – piegādāšana
savam šefam. Bieži vien uz ietves ir tāds bars minēto sveštautiešu, ka
par garām tikšanu nav ko domāt, neejot pa ielas vidu. Šāds skats uzkrīt iebraucējiem Jelgavā, un nav nekādu šaubu, ka iespaids ir ne visai
labs. Vai šinī lietā nebūtu kas darāms? Šiem slaistiem arī nenāktu par
ļaunu ieelpot tīro meža gaisu un pavingrināt rokas īstā darbā.” “Pašvaldību Balss” 1940. gada janvārī latviešus raksturoja šādi: “Kā latvietis, tā latviete vienmēr ir bijuši tur, kur tos saucis viņu darba pienākums. Vai tas bijis cīņu laukā, vai mierīgā un grūtā darbā atjaunojot
Latvijas sagrauto saimniecisko dzīvi, vai arī tikai personīgi ģimenē,
vai tas ir pilsētā vai laukos – latvietis kā vīrs vai sieva vienmēr ir bijis
darba darītājs.” Tajā pašā rakstā dots raksturojums arī citu tautību
iedzīvotājiem: “Visvairāk piederīgo, t. i. to, kas dzīvo bez darba, ir
žīdiem un vāciešiem. Tā galvaspilsētā Rīgā žīdiem gandrīz visās nozarēs uz 100 strādājošiem ir apmēram divreiz vairāk piederīgo nekā
latviešiem.” Līdz ar to nav pārsteiguma, ka, izskanot šādai retorikai, no Latvijas bija gatavi aizbraukt desmiti tūkstošu Latvijas pilsoņu – vācbaltiešu. Savukārt autoritārais līderis K. Ulmanis savā
runā 1939. gada 18. oktobrī aizbraucošajiem deva šādu ceļa maizi:
“Ja kāds grib braukt, lai brauc, bet lai zina, ka izbraukšana šinīs dienās ir iespējama tikai līdzīgā kārtā kā vāciešiem – Latvijas pilsoņiem,
proti, uz neatgriešanos.” Latvijas lauksaimniecība bija atkarīga no
viesstrādniekiem, kuru lielākais skaits sezonāli ieradās no Polijas. Šī problēma bija saistīta ar ievērojamu maza un vidēja lieluma
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saimniecību īpatsvaru, bet galvenokārt – ar zemo mehanizācijas līmeni. Arī šo jautājumu mēģināja risināt caur nacionālisma prizmu,
1938. gadā K. Ulmanim piesakot kampaņu “Pašu zemei pašu arājs”.
“No mūsu laukiem poļu laukstrādnieki tāpat izzudīs, kā izzuduši ir vecie spriguļi un skala uguns. Un mūsu bērni tad izbrīnā varēs klausīties
par laikiem, kad latviešu zemi apstrādāja sveši ļaudis,” Otrā pasaules kara priekšvakarā 1939. gada 22. jūnijā rakstīja “Cēsu Vēstis”.
No stratēģiskās komunikācijas perspektīvas ļoti neveiksmīga
bija autoritārās varas komunikācija ar Latvijas un starptautisko sabiedrību brīdī, kad Latvija zaudēja savu neatkarību. Uzrunā sabiedrībai K. Ulmanis PSRS karaspēku nosauca par draudzīgas valsts karaspēku, un šī bezierunu kapitulācija bija klajā pretrunā ar iepriekš
sludināto gatavību pretoties un visiem spēkiem sargāt neatkarību.
Netika iesniegts nekāds protests, kā arī nekāds paziņojums netika
sniegts starptautiskajai sabiedrībai. Šī vārdu un darbu nesaskaņa
dezorientēja Latvijas (un daļēji arī starptautisko) sabiedrību un
ļāva okupācijas varai viegli demontēt neatkarīgās Latvijas varas
instrumentus un teritoriju inkorporēt PSRS.
PSRS okupācijas režīms pirmajā okupācijas gadā Latvijā centās
ieviest pārvaldības un sociālekonomisko attiecību modeli, kas krasi
atšķīrās no tā, kas iepriekš bija iedibināts neatkarīgajā Latvijā. Lai
arī autoritārais režīms pēc 1934. gada 15. maija ievērojami samazināja demokrātiskās brīvības un indivīda tiesības, tomēr daudz radikālākas formas pastāvēja PSRS, un tās tika importētas uz Latviju.
Abstraktu, valsts ideoloģijā balstītu kolektīvismu pretnostatīja indivīda tiesībām. Pretnostatīšana, ienaidnieku meklēšana un pēc tam –
represēšana, iznīcināšana bija neatņemama padomju totalitārisma
sastāvdaļa. Noteica konkrētas iedzīvotāju sociālas kategorijas, ko izstūma no sabiedrības, faktiski pasludināja ārpus likuma. Piemēram,
turīgu zemnieku saimniecību īpašniekus un viņu ģimenes locekļus
ieskaitīja “kulaku” jeb “budžu” kategorijā. Viņiem atņēma īpašumus, lielu daļu no viņiem represēja. Piederība šai kategorijai liedza
ieņemt atbildīgus amatus, bērniem liedza labas izglītības iespējas.
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1941. gada vasarā Latvijā notika okupācijas varu nomaiņa, kad
pēc Vācijas uzbrukuma PSRS tā strauji okupēja Latvijas teritoriju.
Pēc savas būtības abas varas Latvijā rīkojās ļoti līdzīgi – pakļāva
teritoriju savām militārajām interesēm, nežēlīgi ekspluatēja visu
veidu resursus, ieskaitot iedzīvotājus (tostarp nelikumīgi tos mobilizējot savos bruņotajos spēkos), izvērsa nežēlīgas represijas pret
sev netīkamām iedzīvotāju kategorijām (Vācijas gadījumā – ebrejiem, PSRS – iepriekšējās Latvijas Republikas saimniecisko un politisko eliti), uzspieda hierarhisku, valsts nacionālismā balstītu etnisku modeli, latviešus padarot par otrās kategorijas iedzīvotājiem
aiz vāciešiem Vācijā un krieviem PSRS.
Nacisti savā propagandā prasmīgi izmantoja Latvijas iedzī
votāju neapmierinātību ar PSRS politiku pirmajā okupācijas gadā,
to nodēvējot par “baigo gadu”, un lielu daļu vainas uzvēla ebrejiem. Nevar noliegt, ka antisemītiskas tendences (īpaši, sākoties
Otrajam pasaules karam) bija iezīmējušās arī K. Ulmaņa valdības
politikā, kas radīja labvēlīgu fonu Latvijas teritorijā īstenotajam
holokaustam.
Otrā pasaules kara rezultātā Latvijas sabiedrībā notika smagas
etniskas un sociālekonomiskas transformācijas. Faktiski izzuda divas ietekmīgākās etniskās minoritātes – vācbaltieši un ebreji. Daļa
iedzīvotāju pameta Latviju, bailēs no PSRS represijām dodamies
bēgļu gaitās uz rietumiem. Daudzi tika nogalināti, karojot abu
okupācijas varu karaspēkos un represiju rezultātā. Latvija bija zaudējusi aptuveni ceturto daļu iedzīvotāju (karadarbības noslēgumā
no 2 miljoniem Latvijā bija palikuši vien 1,5 miljoni), tostarp nevar
nepieminēt, ka smagāko triecienu bija guvusi tieši saimnieciskā,
politiskā un kultūras elite.

PSRS okupācija
Otrajā pasaules karā Eiropā tika sakauta nacistiskā Vācija un
tās sabiedrotie, tomēr kara rezultātā nostiprinājās un savu ietekmi
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palielināja cita totalitāra ideoloģija – PSRS interpretācija par komunismu. Arī Latvijā pēc Otrā pasaules kara beigām ilgstoši saglabājās PSRS okupācijas vara, no kuras atbrīvoties izdevās vien
20. gadsimta 90. gados.
PSRS okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara Latvijas sabiedrība
piedzīvoja plašas un dziļas pārmaiņas. Būtiski mainījās etniskais
sastāvs – vairāku simtu tūkstošu imigrantu ieceļošanas rezultātā
latviešu skaits 80. gadu beigās samazinājās līdz pusei no Latvijas
iedzīvotāju skaita. Valsts pārvaldē, izglītībā un saimniecībā arvien
vairāk dominēt sāka krievu valoda. Daudz lielāka uzmanība tika
pievērsta nevis citu tautību iedzīvotāju latviešu valodas zināšanām, bet tam, lai visi latvieši pārvaldītu krievu valodu. Nacionālās
politikas rezultātā Latvija no multikulturālas multietniskas valsts
pārvērtās par divkopienu valsti. Rusifikācijai pakļāva Latvijas nacionālās minoritātes, kā arī visus, kas Latvijā ieceļoja no tām PSRS
teritorijām, kas nebija Krievija.
PSRS okupācijas vara mērķtiecīgi iznīcināja tos simbolus, kas
tieši vai netieši atgādināja par nacionālo valstiskumu Latvijā. Nacionālais karogs, ģerbonis un himna bija stingri aizliegti, cenzūra
cītīgi kontrolēja, lai medijos, literāros darbos vai mākslās neparādītos pat netiešas norādes uz Latvijas valstiskumu vai ar to saistītiem aspektiem, kuri to parādītu kaut cik pozitīvā gaismā.
Sabiedrībai uzspieda vērtības, kas saistītas ar abstraktu kolektīvismu, darba tikumu (atbildību par darāmo darbu un tā rezultātiem) laukos deformēja ar lauksaimniecības kolektivizāciju. Līdzīgi
procesi notika pilsētās, kur hiperindustrializācijas rezultātā sabūvētajās rūpnīcās ražotās produkcijas kvalitāte kļuva otršķirīga attiecībā pret kvantitāti – komandekonomikas piecgadu plānu uzstādītajiem rezultātiem (Latvijas tautsaimniecības vēsture: 229–232).
Mērķtiecīgi tika vājināta lokālā identitāte. Reģionālās politikas
ietvaros tika apzināti iznīcināts latviešu vēsturisko zemju princips
administratīvi teritoriālajā iedalījumā. Kolektivizācija un deportācijas vēl vairāk sarāva vietējās kopienas saikni ar dzīvestelpas
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2.6. attēls. Veļasmašīnu ražošana Rīgas elektroaparātu rūpnīcā, 1966.
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PSRS konstitūcijā definētās demokrātiskās normas jau kopš PSRS izveides netika
pēc būtības īstenotas. Visu veidu lēmējvaras vēlēšanas bija fikcija, un rezultāts bija
skaidri zināms jau pirms to norises. Amatu un atbildību sadali noteica PSKP vado
šās struktūras, pat kopsaimniecību (kolhozu) priekšsēdētāju vēlēšanas tika saska
ņotas ar partijas CK. Gadu desmitu laikā īstenotā politika bija ievērojami mainījusi
sabiedrības paradumus. Dažādas iniciatīvas tika īstenotas formāli, bez reāla entu
ziasma vai iesaistes. Ar sabiedrības entuziasmu tika uztverti vien daži pasākumi, un
to lielākā daļa bija saistīta ar kultūru. Spilgts piemērs Latvijā bija dziesmu un deju
svētki, un, neraugoties uz padomju ideoloģijas ietekmi repertuāra izvēlē un svētku
organizēšanā, tie nezaudēja noskaņu, kas svētkos bija ielikta kopš šīs tradīcijas iedi
bināšanas 19. gadsimtā.
Gatis Krūmiņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā “Latvijas Republikas dibinātāji un
atjaunotāji”, 109. lpp.

kultūrvēsturisko identitāti un vēsturisko atmiņu – procesu, kam
starta punkts tika dots jau Otrā pasaules kara laikā ar vācbaltiešu
izceļošanu un ebreju iznīcināšanu, ar latviešu bēgļiem uz Rietumiem. Lai arī līdz galam netika īstenots plāns visus lauku iedzī
votājus no viensētām pārvietot uz blīvas apdzīvotības vietām –
ciematiem, tomēr tika iznīcināti desmitiem tūkstošu viensētu, un
daļa iedzīvotāju bija spiesti pārcelties uz ciematiem vai daudzdzīvokļu mājām.
Ļoti būtiski bija sabiedrībā iznīcināt nacionālo valstiskumu kā
vērtību un to aizvietot ar ideju par Latviju kā neatņemamu lielās,
varenās PSRS sastāvdaļu. Savā propagandā PSRS mērķtiecīgi centās pamatot sociālekonomiskās un arī kultūras priekšrocības, ko
Latvija ir ieguvusi, brīvprātīgi (!) pievienojoties PSRS. Lai vēstījumi
izskatītos gana pārliecinoši, bija svarīgi, lai tie izskan no pašiem
latviešiem. Piemēram, propagandā, arī vēstures grāmatās plaši
tika izmantoti dzejnieka Jāņa Sudrabkalna 1959. gada raksta fragmenti: “Tautu draudzība ir padomju saimes stiprākais spēks, lielā-
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kais dārgums. No senseniem laikiem kaimiņi un draugi bijuši slāvi un
balti, krievi un latvieši. Ap vareno krievu ozolu sazēlusi kupla padomju
tautu birzs. Krievu valoda, viena no vadošajām jaunajā pasaulē, ir arī
visas padomju brāļu saimes draudzības un sadarbības valoda (..).”
Vārdu un darbu nesaskaņa bija PSRS vadmotīvs. Īpaši to var
teikt par valsts demokrātijas līmeni, sabiedrības reālu iesaisti visu
veidu procesos. Ilgstoša atrašanās šādā realitātē diemžēl negatīvi
ietekmēja sabiedrību un tās izpratni par patiesu demokrātiju, kvalitatīvu līdzdalību politiskajos un citos procesos, iniciatīvu un uzņēmīgumu.

Neatkarības atgūšana un atgriešanās Eiropas telpā
20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē PSRS sākās politiskas reformas,
kuru iniciators bija 1985. gadā pie varas nonākušais Mihails Gorbačovs. Viņš pārstāvēja to Komunistiskās partijas nomenklatūras paaudzi, kas uz politiskajiem un sociālekonomiskajiem procesiem raudzījās vairāk pragmatiski, mazāk vadījās pēc 20. gadsimta pirmajā
pusē formulētām un praksē nostiprinātām ideoloģiskām dogmām.

M. Gorbačovs vēlējās PSRS mainīt un kā būtiskus reformu elementus saskatīja pla
šāku sabiedrības slāņu iesaisti lēmumu pieņemšanā, lielāku preses brīvību un citus
demokrātiskai sabiedrībai raksturīgus elementus. Paralēli šīm iniciatīvām M. Gor
bačovs atbalstīja lielāku decentralizāciju lēmumu pieņemšanā un saimniecisko pro
cesu īstenošanā, lielāku atbildības uzņemšanos visos līmeņos. Tika meklēti veidi, kā
sociālistisko komandekonomiku papildināt ar tirgus ekonomikas elementiem, kas
vairotu privātu iniciatīvu. Atklātība (glasnostj) kļuva par Gorbačova pieteikto re
formu (pārbūves jeb perestroikas) stūrakmeni un nešaubīgi bija ļoti būtisks faktors,
kas sakustināja PSRS sabiedrību.
Gatis Krūmiņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā “Latvijas Republikas dibinātāji un
atjaunotāji”, 109. lpp.
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Latvijā iesākās process, ko dēvējam par Atmodu vai Trešo atmodu. Liela nozīme bija cenzūras atslābšanai medijos – kļuva
iespējams vairāk runāt gan par aktuālajām problēmām, gan pagātni. Tika aktualizēts jautājums par Latvijas nelikumīgo pievienošanu PSRS, padomju režīma represijām pret Latvijas tautu. Plaši
sabiedrības slāņi iesaistījās sabiedriski politiskajos procesos – stājās jaundibinātās organizācijās, piedalījās plašos pasākumos – mītiņos un demonstrācijās. Liela nozīme bija nacionālā karoga un
ģerboņa, citu ar neatkarīgo Latviju saistītu simbolu leģitimēšanai.
Baltijas valstīs atšķirībā no pārējās PSRS reformu procesa dienaskārtībā visai strauji nonāca nacionālās neatkarības atjaunošanas jautājums. Kopš 1989. gada tas kļuva par galveno vadmotīvu,
un 23. augustā īstenotā akcija “Baltijas ceļš” spilgti apliecināja,
ka neatkarības atjaunošanu atbalsta ļoti liela sabiedrības daļa.
1988. gadā dibinātā Latvijas Tautas fronte (LTF) kopā ar sabiedrotajiem uzvarēja PSRS laika parlamenta – Augstākās Padomes
(AP) – vēlēšanās. Tās bija pirmās un vienīgās vietējā parlamenta
vēlēšanas, kurās padomju režīms pieļāva alternatīvus kandidātus
un sarakstus. Neraugoties uz to, ka 1990. gada marta AP vēlēšanas
nevar uzskatīt par pilnīgi demokrātiskām (piemēram, piedalījās
okupācijas karaspēka pārstāvji), neatkarības atbalstītājiem izdevās ne tikai uzvarēt vēlēšanās, bet arī panākt, ka vairāk nekā divas
trešdaļas ievēlēto deputātu nobalso par Neatkarības deklarāciju.
Neatkarības atgūšana bija ļoti sarežģīta, un pagrieziena punkts
neapšaubāmi bija neveiksmīgais pučs 1991. gada augustā, ko mēģināja īstenot Komunistiskās partijas konservatīvā spārna pārstāvji,
cerot uz armijas atbalstu. Tomēr puča izgāšanās iesāka lavīnveida
procesu, kura rezultātā pēc dažiem mēnešiem beidza pastāvēt pati
PSRS.

2.7. attēls. LTF gājiens uz Brāļu kapiem 25. marta deportēto piemiņai 1989. gadā.
Foto autors: Ints Kalniņš.
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1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšana iezīmēja radikālu pavēr
sienu Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā, taču, līdzīgi kā pēc 1918. gada
18. novembrī Latvijas Tautas padomes proklamētās Latvijas Republikas, nenodro
šināja neatkarību kā tādu. Reālās neatkarības atgūšana bija smags un sarežģīts
process. Gan juridiski, gan sociālekonomiski faktori norāda uz to, ka neatkarības
atjaunošana nenoslēdzās ar 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu “Par
Latvijas Republikas valstisko statusu”, bet gan turpinājās līdz pat pilnīgai Satver
smes darbības atjaunošanai 1993. gadā un pat vēl pēc tam.
Gatis Krūmiņš projekta gaitā iznākušajā grāmatā
“Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”, 108. lpp.

Neatkarības atjaunošanas procesā ļoti liela nozīme bija Latvijas iedzīvotāju vēsturiskajai atmiņai. 20 neatkarības gadi starpkaru
periodā atmiņās bija palikuši kā ievērojamu sasniegumu, nacionālas pašapziņas uzplaukuma laiks. Šis laika posms salīdzinošās atmiņās krasi kontrastēja ar PSRS okupāciju pēc tā.
Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas sabiedrība nonāca jaunā
situācijā – parādījās iespēja pievienoties Rietumu sabiedrības politiskajām, ekonomiskajām un drošības aliansēm. Ļoti īsā laikā tika
īstenotas apjomīgas iekšpolitiskas reformas, lai pārvaldības procesus Latvijā sakārtotu atbilstoši Rietumu standartiem. Reformas
sakrita ar laiku, kad notika ļoti smags sociālekonomiskās transformācijas process. Starp dažādiem sabiedrības locekļiem strauji mainījās attiecības, piemēram – darba devējiem un darba ņēmējiem.
Notika apjomīga īpašumu reforma, kuras gaitā gan atdeva atpakaļ
tos īpašumus, ko bija nacionalizējis PSRS okupācijas režīms, gan
privatizēja PSRS laikā radītos īpašumus.
Ģeopolitisko izvēļu un to sasniegšanas ziņā laika posmu pēc
neatkarības atjaunošanas var uzskatīt par izteikti veiksmīgu. Jau
2004. gadā Latvija kļuva gan par ES, gan NATO dalībvalsti. Sabiedrība tomēr tik strauji nespēja pārvarēt PSRS okupācijas radītās
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sekas un pilnā mērā izmantot jaunās situācijas priekšrocības. To
var skaidrot gan ar zināšanu (atbilstošas izglītības), gan pieredzes
trūkumu, un nevar noliegt, ka PSRS ideoloģijas uzspiestie rīcības
modeļi bija sabiedrību ietekmējuši dziļāk, nekā tas šķita, atjaunojot neatkarību. Plašas emigrācijas rezultātā strauji ir samazinājies
iedzīvotāju skaits, būtisks ir sabiedrības līdzdalības kritums vēlēšanās. 1993. gadā Saeimas vēlēšanās piedalījās 89,9 % vēlētāju, bet
2018. gadā vairs tikai 54,6 %. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 34 % vēlētāju, tātad tikai trešā daļa.12

2.8. attēls. Sadarbībā starp valsts pētījumu programmu un TV kanālu “ReTV” tika izveidots četru
dokumentālu raidījumu cikls, veltīts Trešajai atmodai un Latvijas neatkarības atjaunošanas procesam.12
Mākslinieks: Uģis Brālēns

12 Raidījumi ir pieejami internetā, “YouTube” kanālā un atrodami pēc nosaukumiem:
“Baltijas ceļš – ceļš uz brīvību”, “4. maijs: vai varēja būt citādi?”, “Nevardarbīgā pretošanās. Barikādēm 30”, “Latvijas neatkarības atjaunošana. Augusta pučs.”

L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A 1 2 0 G A D O S . N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

69

2.2. MŪSDIENAS. SABIEDRĪBA,
TO VĒRTĒJOT NO DAŽĀDIEM
SKATUPUNKTIEM
2.2.1. Latvijas sabiedrība pēc iestāšanās ES:
iedzīvotāju vērtības un to izmaiņu dinamika
Nokļūstot salīdzinoši nesenā vēsturē, ko mēs jau varam sākt
saukt par mūsdienām, no pētniecības viedokļa ievērojami paplašinās metožu klāsts, ko var izmantot, lai izsekotu procesiem sabiedrībā. Pēdējo 20 gadu laikā, aptverot visu Eiropas Savienību, ir
ievākts liels datu daudzums par sabiedrību un tās noskaņojumu.
Sabiedrības vērtības var analizēt no dažādām perspektīvām, vairāk
ietverot morāles, psiholoģiskus un citus aspektus.
Latvijas sabiedrība pēc PSRS sabrukuma un valstiskās neatkarības atjaunošanas nonāca citā situācijā, kas izraisīja radikālas vērtību izmaiņas un radīja zināmu morālu vakuumu Latvijas sabiedrībā. Ap tūkstošgades miju un Latvijai iestājoties ES (2004), aktuāls
kļuva jautājums par morālajām vērtībām, uz kuru pamata valstij
turpmāk būtu jādarbojas. Daļēji uz šiem jautājumiem valsts centās
atbildēt ar pieņemto likumdošanas aktu un ilgtermiņa attīstības
plānu palīdzību, iezīmējot zināmu nākotnes attīstības vīziju.
2005. gadā Saeima apstiprināja konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, kas kļuva par
idejisku pamatu turpmākajai Latvijas ilgtermiņa stratēģijas plānošanai. Atsauce uz šo dokumentu ir arī vidēja termiņa plānošanas
dokumentos – nacionālajos attīstības plānos, tostarp arī šobrīd
spēkā esošajā Latvijas nacionālās attīstības plānā (2021–2027).
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2005. gadā apstiprinātajā dokumentā tika konstatēts, ka kopš
1990. gada ir “nostabilizēta demokrātiska valsts iekārta, reāli funkcionē liberāla un atvērta tirgus ekonomika, Latvija sekmīgi integrējas starptautiskajās struktūrās”. Vienlaikus bija atzīmēts, ka “valsts
attīstība ir bijusi nepietiekami konsekventa un koordinēta. Valdības
biežās maiņas ir kavējušas stratēģisku ilgtermiņa mērķu izvirzīšanu,
to pārmantojamību un īstenošanu”. Konceptuālajā dokumentā “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” tika definēts izaugsmes procesa mērķis – augoša cilvēku dzīves kvalitāte, kā arī
galvenais resurss, lai sasniegtu attīstītajām valstīm raksturīgo visas sabiedrības un katra indivīda dzīves līmeni – iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga un mērķtiecīga izmantošana. Savukārt 2010. gadā Saeimas apstiprinātajā un šobrīd Latvijā spēkā
esošajā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
(“Latvija2030”) par Latvijas ilgtermiņa mērķi noteikts: “2030. gadā
Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus
mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un
citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un
neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas.”
Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus, kuru centrā atbilstoši 21. gadsimta pilsoniskas, demokrātiskas sabiedrības principiem ir ielikts
cilvēks, ir viens būtisks nosacījums. Šis cilvēks (jeb sabiedrība) ir
jāpazīst. Ir jāzina sabiedrības noskaņojums un sajūtas, un politikas
īstenotājiem ir jāspēj iedziļināties un izprast sabiedrību visā tās
daudzveidībā, sarežģītībā un arī pretrunīgumā, pretējā gadījumā
iezīmētā nākotnes vīzija būs grūti sasniedzama.
Pētījuma ietvaros analizētie dati un arī iepriekš veiktie pētījumi
parāda, ka Latvijā novērojama anomija (spriedze, iekšējas pretrunas) sabiedrības vērtību uztverē, īpaši jaunu cilvēku vidū. Latvijas
Universitātes nesen veikta pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā ir
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novērojamas plašas atsvešinātības un anomijas izpausmes, sabiedrība saskaras ar zināmu vērtību krīzi, kad cilvēki nav pārliecināti,
ko viņi cenšas panākt ilgtermiņā, viņiem trūkst skaidru dzīves vadlīniju, un viņi jūtas kulturāli atsvešināti no ģimenes un sabiedrības, diezgan izplatīts ir arī normu trūkums, it īpaši jauniešu vidū
(Mieriņa, 2018). Inta Mieriņa norāda, ka anomija izpaužas arī sabiedrības vērtībās. Latvijas iedzīvotāji vienlaikus tiecas pēc pašrealizācijas un drošības – vērtībām, ko parasti uzskata par pretējām.
Salīdzinoši zemu Latvijas sabiedrībā turklāt tiek vērtēts konformisms, radot pamatu mazākai pakļāvībai sabiedrības normām.
Vēlme dzīvot šodienai un ilgtermiņa mērķu trūkums sasaucas ar
pašpiepildījuma vērtību (vara, sasniegumi) nelielo nozīmi Latvijas
sabiedrībā, tā vietā dominē sevis pārvarēšanas vērtības (labvēlība,
universālisms) (Zobena, 2018).
Šajā apakšnodaļā ietvertajā Latvijā pastāvošo vērtību analīzē
par pamatu tika ņemti Eiropas Sociālā pētījuma dati par 2008. un
2018. gadu, kā arī R. Rungules un S. Seņkānes rakstā “Values of
Latvians Across Socio-Demographic Group” publicētie 2014. gada
dati par Latviju. ESS nosaka individuālo vērtību motivāciju, izmantojot portreta vērtību anketu. Anketā iekļauti īsi verbāli portreti, kas apraksta personas mērķus un vēlmes, norādot uz vienu
no desmit pamatvērtībām, un respondentiem šīs aptaujas ietvaros
ir jānovērtē katra portreta atbilstība sev. Ņemot vērā to, ka aptaujas respondenti var atšķirties pēc tā, kā viņi novērtē vērtības, datu
apstrādē ievērojot ESS ieteikumus (http://essedunet.nsd.uib.no/),
tika izmantoti uz indivīdu centrēti vērtību koeficienti, tādā veidā
vērtību vērtējumus pārvēršot relatīvos nozīmības rādītājos – vērtību prioritātēs (Schwartz, 2012). Ar Šaloma Švarca vērtību loku,
desmit motivācijas pamatvērtībām un jautājumiem, kas tās reprezentē ESS aptaujā, var iepazīties 2.9. attēlā.
Pētījuma ietvaros identificēšanās līmenis ar Švarca definētajām
pamatvērtībām tika skatīts no dzimumu, vecuma grupu un etniskās piederības viedokļa. Tā kā ESS anketā nav iekļauti mainīgie, kas
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Pašrealizācija:

Stimulācija:

Universālisms:

1. Svarīgi radīt jaunas
idejas un būt radošam.
2. Svarīgi pašam pieņemt
lēmumus, būt brīvam un
neatkarīgam.

1. Svarīgi meklēt jaunas nodarbes
un nodarboties ar jaunām lietām.
2. Svarīgi meklēt piedzīvojumus,
lai būtu aizraujoša dzīve.

Hedonisms:

1. Svarīgi, lai pret visiem pasaulē izturētos
vienlīdzīgi, lai cilvēkiem būtu vienādas iespējas.
2. Svarīgi saprast dažādus cilvēkus, ieklausīties.
3. Svarīgi rūpēties par dabu un apkārtējo vidi.

Labvēlība:

1. Svarīgi palīdzēt
apkārtējiem cilvēkiem.
2. Svarīgi būt lojālam pret
saviem draugiem, veltīt
sevi cilvēkiem, kuri ir tuvi.
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1. Svarīgi labi pavadīt laiku,
sevi palutināt.
2. Svarīgi izklaidēties un darīt
lietas, kas sagādā prieku.
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Sasniegumi:

Konformisms:

1. Svarīgi parādīt savas spējas,
lai citi apbrīno to, ko daru.
2. Svarīgi būt ļoti veiksmīgam,
lai pamana panākumus.

Vara:

1. Svarīgi būt bagātam, lai būtu
daudz naudas un dārgas lietas.
2. Svarīgi gūt cieņu no citiem.

1. Svarīgi darīt to, ko liek
un sekot noteikumiem.
2. Svarīgi vienmēr
uzvesties atbilstoši.

Drošība:

1. Svarīgi dzīvot drošā apkārtnē.
2. Svarīgi, lai valdība garantētu
drošību un spētu aizsargāt.

Tradīcijas:

1. Svarīgi sekot tradīcijām.
2. Svarīgi būt pieticīgam un atturīgam,
nepievērst sev citu uzmanību.

2.9. attēls. Švarca vērtību modelis un Eiropas sociālā pētījuma jautājumi, kas reprezentē šīs vērtības.
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norāda respondentu etnisko piederību, pētījumā par etniskās piederības rādītāju uzskatīja respondenta ikdienā biežāk lietoto valodu.

Pēdējo desmitgadi raksturojošās izmaiņas
Vara, sasniegumi, hedonisms, stimulēšana un pašrealizācija –
individuālā fokusa vērtības galvenokārt regulē to, kā cilvēks pauž
personiskās intereses un īpašības. Savukārt labvēlība, universālisms, tradīcijas, konformisms un drošība – sociālā fokusa vērtības – galvenokārt regulē to, kā cilvēks ir sociāli saistīts ar citiem,
ietekmē intereses un saglabā sabiedrības attiecības (Schwartz,
2012). 2018. gadā Latvijas sabiedrībā dominē vērtības ar sociālo
fokusu (0,37) pretēji individuālisma vērtībām (-0,41). Desmit gadu
laikā sociālā fokusa vērtības Latvijas sabiedrībā ir kļuvušas vēl nozīmīgākas, kamēr individuālistiskās – piedzīvojušas kritumu (Rungule, Seņkāne, 2018; ESS 2008 un 2018). ES 2018. gadā arī sociālā
fokusa vērtības dominēja pār individuālā fokusa vērtībām. Tomēr
jau 2008. gadā ES izteiktāk, salīdzinot ar Latviju, dominēja sociālās
vērtības (0,359).
Desmit gadu laikā visvairāk pieaugusi identificēšanās tieši ar
universālisma vērtībām (+0,42). Latvijā tas varētu būt saistīts ar
migrāciju un dzīvesveida straujo maiņu pēc iestāšanas ES. Cilvēki
daudz vairāk ceļoja (līdz Covid-19 pandēmijai), iepazina citas kultūras un cilvēkus un tādā veidā vairāk sevī attīstīja tādas vērtības
kā tolerance un vienlīdzība, ko ietver universālisms, un identificējās ar tām. Vēl viens universālisma vērtību aspekts ir rūpes par
dabu un apkārtējo vidi. Identificēšanās ar pozīciju “Svarīgi rūpēties par dabu un apkārtējo vidi” ir augusi visvairāk, ar to cilvēki
Latvijā identificējās visvairāk 2018. gadā (Kūkoja, Rajevska, 2021).
Tas varētu būt saistīts ar faktu, ka vides aizsardzības tēma šajā
desmitgadē kļuva ļoti aktuāla.
Vislielākais identificēšanās līmeņa kritums ir piedzīvots attiecībā uz varas (kopā -0,71) un sasniegumu (kopā -0,53) vērtībām
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Latvijas sabiedrībā, īpaši jaunu cilvēku vidū. Šādas straujas situācijas izmaiņas varētu veicināt Latvijā novērojamās plašās atsvešinātības un anomijas izpausmes vērtību jomā, normu un skaidras
pārliecības trūkums, kā arī ilgtermiņa mērķu un redzējumu neesamība sabiedrībā, kas sasaucas ar varas un sasniegumu vērtību
nelielo nozīmi (Rungule & Seņkāne, 2018). Analizējot situāciju
no paaudžu perspektīvas, var novērot, ka sasniegumu un varas
vērtību straujo kritumu var saistīt arī ar Y paaudzes (dzimuši
1981.–1996. gadā) pilntiesīgāku dalību ESS aptaujā, un Z paaudzes (dzimuši 1997.–2012. gadā) respondentu atbilžu iekļaušanu 2018. gada ESS aptaujā. Abas šīs paaudzes ir piedzīvojušas
ievērojamas ekonomiskās svārstības no krīzes 1999.–2000. gadā
līdz ekonomikas pārkarsēšanai un kredītu bumam “treknajos
gados” (2005.–2008. gads). Bankrotēšana un nonākšana parādu
jūgā banku krīzes rezultātā radīja dziļu traumu Y paaudzē un
ietekmēja dzīves uztveri arī Z paaudzei, pazeminot sasniegumu
un varas nozīmi un vērtību. Šo paaudžu uztvere attiecīgi adaptējās esošām iespējām: ja iepriekš cilvēkam patiešām vajadzēja
daudz naudas, lai psiholoģiski justos labi, tagad tās vajag mazāk (Исаков, 2021).
Latvijā izmaiņas desmit Š. Švarca definēto vērtību hierarhijā ir
bijušas vislielākās, salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas situāciju. Salīdzinot 2008. un 2018. gada vērtību hierarhiju valstīs, tā visvairāk ir
mainījusies Latvijā (Pīrsona korelācijas koeficients: 0,855; laikā no
2014. līdz 2018. gadam: 0,9), otrajā vietā atstājot Lietuvu (laikā no
2014. līdz 2018. gadam: 0,95) un trešajā Igauniju, kur vērtību hierarhija valstī desmit gadu laikā vispār nav mainījusies un ir visstabilākā (ESS 2008, 2018). ES kopumā šo vērtību uztveres līmenis arī
praktiski nav mainījies (Pīrsona korelācijas koeficients -0,99).
Starp Latvijas un ES kopējo situāciju 2018. gadā vislielākās
atšķirības var novērot drošības vērtības ietvaros, kas Latvijas sabiedrībā ir ievērojami svarīgāka, kā arī labvēlības un konformisma
vērtībām, kas ES vidēji ir svarīgākas. Latvijas sabiedrība kopumā

L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A 1 2 0 G A D O S . N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

75

Latvija 2018

ES 2018

Pozīcija

Vidējais
rādītājs

Std.
Novirze

Pozīcija

Vidējais
rādītājs

Std.
Novirze

Labvēlība

2

0,65

0,66

1

0,82

0,65

Universālisms

3

0,58

0,63

2

0,66

0,65

Drošība

1

0,69

0,78

3

0,44

0,85

Pašrealizācija

4

0,38

0,77

4

0,37

0,78

Tradīcijas

5

0,23

0,87

5

0,13

0,92

2.1. tabula. Vērtību hierarhija Latvijā un ES 2018. gadā (avots: Eiropas Sociālais pētījums, 2008, 2018).

mazliet augstāk vērtē arī stimulācijas un tradīciju vērtības, savukārt ES kopumā augstāk vērtē universālisma un sasniegumu vērtības (skatīt 2.1. tabulu).
Salīdzinot vērtību hierarhiju Latvijā un ES kopumā 2018. gadā,
var novērot, ka atšķirīgs ir tikai pirmo trīs svarīgāko vērtību prioritārais izkārtojums, kamēr ES kopumā dominējošās vērtības ir:
1) labvēlība, 2) universālisms, 3) drošība, Latvijā secība tikmēr ir:
1) drošība, 2) labvēlība un 3) universālisms. Pārējo vērtību pozīcijas vērtību hierarhijā sakrīt, kas parāda, ka saskanības līmenis vērtību uztverē ES un Latvijā ir visai augsts.

Vecums
Iepriekš veiktajos pētījumos ir visai plaši aprakstīts, kā dzīves gaitā mainās vērtības, kas rada paaudžu plaisu. Jaunieši (līdz
30 gadiem) vairāk pieņem pašpiepildījuma vērtības, kas ietver
varu un sasniegumus, savukārt brieduma gados cilvēkiem arvien
nozīmīgākas kļūst universālisma un labvēlības – sevis pārvarēšanas – vērtības. Atvērtība pārmaiņām (pašrealizācija, stimulācija
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un hedonisms) samazinās līdz ar vecumu – nobrieduši cilvēki ir
konservatīvāki nekā jaunā paaudze un vairāk identificējas ar saglabāšanās vērtībām (drošība, tradīcijas un konformisms). Latvijas
dati par 2008. un 2018. gadu parāda tādas pašas tendences – sevis
pārvarēšanas un saglabāšanās vērtības pozitīvi korelē ar vecumu,
kamēr pašpiepildījums un atvērtība pārmaiņām – negatīvi. Tomēr korelācijas nozīmības līmenis 10 gadu laikā ir samazinājies,
parādot, ka vērtību atšķirības starp vecākiem un jaunākiem respondentiem kļūs vājākas – paaudžu plaisa samazinās. Visvairāk
desmit gadu laikā ir tuvinājusies attieksme pret vērtībām vecākās
un jaunākās paaudzes starpā – hedonisma, universālisma, konformisma un stimulācijas vērtībām. Nevienā no desmit pamatvērtību
gadījumiem paaudžu plaisa nav palielinājusies, tomēr vismazāk
tā ir samazinājusies sasniegumu un labvēlības vērtībām. Diemžēl
paaudžu plaisa ir samazinājusies attiecībā uz identificēšanos ar
pašrealizācijas (radošuma), universālisma (vienlīdzības) un stimulēšanas vērtībām tāpēc, ka šīs vērtības ir kļuvušas mazāk svarīgas
jaunākās paaudzes respondentiem (Kūkoja, Rajevska, 2021).
Vērtības ir jākopj un jāveicina cilvēku, jo īpaši jauniešu vidū,
un vērtībās balstīta izglītība ir viens no galvenajiem veidiem, kā
to izdarīt. Šobrīd Latvijas izglītības sistēma ir pārejas posmā uz
kompetenču izglītību projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030”) ietvaros (Skola2030, mājaslapa). Vērtības
un tikumi, kas skolēniem jāiegūst jaunajā mācību programmā, ir
iekļauti praktiski visās mācību jomās un ir fiksēti izglītības standartā. Tomēr dažādo izglītības reformu dēļ skolotāji ir pārslogoti
ar jaunu informāciju, un viņiem reti ir vajadzīgais laiks un atbalsts
vērtību izglītības īstenošanai skolās. Izglītības sistēma Latvijā pēdējās dekādes laikā atrodas nepārtrauktā reformu procesā (iekļau
jošās izglītības reforma, darba vidē balstītas mācības, bilingvālas
izglītības aizvietošana ar mācībām latviešu valodā u. c.). Tā rezultātā ne vienmēr centrā tiek paturēts bērns – veicinot vērtību izglītības apguvi.
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Mūsu projektā jaunieši kā mērķa grupa ir padziļināti pētīti no
dažādām perspektīvām, un izmaiņas šajā mērķa grupā plašāk un
dziļāk aprakstītas apakšnodaļā “Vērtību sistēmas transformācijas
pēc iestāšanās ES: jauniešu piemērs”.

Dzimums
Arī dzimums ir spēcīgs cilvēka attīstības prognozētājs dzīves
laikā tāpēc, ka vīrieši un sievietes ievērojami atšķiras ar pieredzi un
savas pieredzes interpretāciju, ka arī pēc lomām darbā un ģimenē
u. c. Šāda veida atšķirības var novest pie vērtību izmaiņām agrīnā
pieaugušā vecumā (Vecchione, Schwartz, Alessandri u. c., 2016).
Pētījumi parāda, ka vīrieši vairāk identificējas ar atvērtību pārmaiņām kombinācijā ar pašpiepildījuma vērtībām (Zobena, 2018;
Rungule & Seņkāne, 2018; Schwartz & Rubel, 2005). 2018. gada
ESS dati parāda, ka šī plaisa starp vīriešiem un sievietēm ir samazinājusies, tomēr vīriešu un sieviešu starpā tendence identificēties
ar atšķirīgām vērtībām ir saglabājusies. Latvijas dati par 2008. un
2018. gadu parāda, ka labvēlības, universālisma un drošības vērtības pozitīvi korelē ar sieviešu dzimumu, kamēr sasniegumi, vara,
stimulācija un hedonisms – ar vīriešu dzimumu.
2018. gadā vērtību hierarhija vīriešu un sieviešu vidū Latvijā
bija identiska, kā svarīgākās vērtības izvirzot: 1) drošību, 2) labvēlību un 3) universālismu; un kā nenozīmīgākās: 8) sasniegumus,
9) stimulāciju un 10) varu. Tas liecina par pieaugušo saskaņotības
līmeni vērtību uztverē dzimumu skatījumā, aizvien lielāku dzimumu vienlīdzību un sieviešu ambīciju un pašapziņas līmeni.

Etniskā piederība
Ticība tam, ka lingvistiskajam aspektam ir nozīme vērtību uztverē, ietekmē politikas veidošanu Latvijā. Empīriskie dati tomēr
neliecina par vērtību korelāciju ar valodu, kurā respondenti runā
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ikdienas vidē. Kopumā atšķirība starp cilvēkiem, kas runā latviski
un krieviski, 2014. gadā nebija tik izteikta kā atšķirība starp vecuma grupām (Rungule & Seņkāne, 2018), un arī 2018. gada ESS
dati apliecināja šo tendenci. Demokrātijas audits par periodu no
2005. līdz 2014. gadam atklāj, ka starp latviešiem un cittautiešiem
nepastāv būtiskas atšķirības attieksmē pret pilsoniskām vērtībām.
Tajā pašā laikā Latvijā starp Baltijas valstīm ir visaugstākais etnisko grupu savstarpējās neuzticēšanās novērtējums (SPPI, 2015).
2018. gada dati parāda, ka vērtību hierarhijas saskaņotība starp
latviešu valodā runājošajiem un krievvalodīgajiem ir augsta –
2008. gadā Pīrsona korelācijas koeficients starp šo abu grupu vērtību hierarhijām bija 0,976, bet 2018. gadā – 0,867. Lai gan desmit
gadu laikā vērtību hierarhijas ir kļuvušas atšķirīgākas, gluži tāpat
kā 2014. gadā ievērojami lielākas vērtību uztveres atšķirības ir novērojamas vecuma grupu starpā.
Latviešu valodā runājošajiem respondentiem 2018. gadā nozīmīgākas bija stimulācijas, hedonisma, pašrealizācijas un labvēlības vērtības (labvēlība pret tuvajiem), kamēr krievvalodīgajiem –
sasniegumu, varas, drošības, tradīciju, universālisma (labklājība
visiem) un konformisma vērtības. Desmit gadu laikā plaisa starp
latviešu valodā runājošiem un krievu valodā runājošiem ir palielinājusies, kad runa ir par hedonisma un stimulācijas vērtībām.

Galvenie secinājumi un atziņas, vērtību kontekstā domājot
par Latvijas sabiedrību pēdējā desmitgadē
Kopumā Latvijā novērojama vērtību uztveres kontinuitāte –
desmit gadu laikā Latvijā ir notikušas nelielas izmaiņas vērtību
nozīmības līmeņos. Gluži tāpat kā 2008. un 2014. gadā, Latvijā vēl
aizvien dominē drošības un labvēlības vērtības.
Latvijas sabiedrībā kā 2008., tā arī 2018. gadā saglabāšanās
vērtība dominēja pār atvērtību pārmaiņām un sevis pārvarēšanas
vērtības – pār pašpiepildījuma vērtībām.
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Latvijas iedzīvotāji ir vairāk orientēti uz sociālām nekā uz individuālajām vērtībām.
Vislielākās izmaiņas vērtību uztverē desmit gadu laikā piedzīvojuši jaunākā gadagājuma cilvēki (līdz 34 gadu vecumam), un šī
arī ir sabiedrības grupa, kas izteiktāk atsvešinājusies no Latvijas
sabiedrības pamata vērtību struktūras. 2008. gadā jaunu cilvēku
vidū dominēja pašpiepildījuma vērtības, bet 2018. gadā visu vecuma grupu ietvaros dominēja sevis pārvarēšanas vērtības. Grupā
līdz 34 gadu vecumam augstāk vērtē atvērtību pārmaiņām nekā saglabāšanās vērtības. Vērtību izmaiņas jaunākās paaudzes vidū var
būt ļoti indikatīvas un svarīgas izglītības sistēmas ilgtspējai.
Dati parāda, ka 2018. gadā Latvijas sabiedrībai piemīt visai
stipra anomija, normu un regulāciju trūkums, subjektīvi uztveramais sabiedriskās kārtības sabrukums, kad cilvēku uzvedību neregulē sabiedrībā agrāk pieņemtās normas.
Latvijā var novērot paaudžu plaisu attiecībā uz identificēšanās
līmeni ar Š. Švarca definētajām pamatvērtībām, tomēr pēdējo desmit gadu laikā tai ir tendence samazināties. Kopumā vērtību saskaņotības līmenis desmit gadu laikā Latvijā ir audzis.
Vērtības nostiprinās, ja apvieno gan zināšanas par tām, gan tās
izmanto. Vērtības ir jākopj un jāveicina cilvēku vidū, jo īpaši jaunu
cilvēku vidū, tāpēc autores13 uzskata, ka īpašs uzsvars Latvijā būtu
jāliek uz vērtību izglītību un aktīvu rīcību to kopšanai. Īpaši jāpievēršas pašrealizācijas un sasniegumu vērtībām, piemēram, radošumam un vēlmei gūt panākumus, jo tās nav izplatītas Latvijas sabiedrībā un desmit gadu laikā ir kļuvušas ievērojami vājākas, īpaši
starp jauniešiem. Šīs vērtības ir būtiskas zināšanu sabiedrībai un
stimulē uzņēmējdarbības motivāciju.

13 Šo apakšnodaļu veidoja Feliciāna Rajevska un Katrīne Kūkoja.
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2.2.2. Vērtību sistēmas transformācijas pēc
iestāšanās ES: jauniešu piemērs
Latvijas neatkarības atjaunošana ievadīja strauju izmaiņu periodu sabiedrībā. Pārejas periods no totalitāras uz pilsonisku sabiedrību 20. gadsimta 80.–90. gados, pēc tam 2004. gadā Latvijas
iestāšanās ES ir ietekmējusi dažādas sabiedrības grupas. Viena no
šādām grupām ir jaunieši, kas tiek izdalīta kā viena no nozīmīgām
gan tagadnē, gan nākotnē. ES labklājības līmenī būtiski ieguldījumi
ir veikti izglītībā. Arī Latvijā viena no nozīmīgākajām reformām
ir tieši kompetencēs balstīta izglītība – viena no prioritātēm, lai
veiksmīgāk veidotu pāreju no izglītības uz darba tirgu. Nodarbinātības jomā pēckrīzes periodā lieli ieguldījumi veikti mūžizglītības
stiprināšanā, profesionālās izglītības infrastruktūras un izglītības
kvalitātes paaugstināšanā. Bezdarba mazināšanai, jo īpaši NEET
(angļu – ‘not in employment, education and training’ – ārpus nodarbinātības, izglītības un pārkvalifikācijas sistēmas) jauniešu vidū,
veikti ieguldījumi dažādu programmu veidā – “Jauniešu garantijas”, “Proti un Dari” u. c. Ģimenes atbalstam, jo īpaši personām
ar invaliditāti, studējošo atbalstam, bez vecāku gādības palikušo
bērnu atbalstam izglītības procesā piešķirti līdzekļi un attīstīti
dažādi pakalpojumi pašvaldībās. Viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu, kā pilsoniskā līdzdalība izpaužas un kā vērtējama jauniešu
vidū, tomēr nevaram. Sava pētījuma ietvaros mēs nosakām, kā jauniešu vērtības izpaužas Latvijas kā labklājības valsts ekonomiskās
un sociālās pilsoniskās dimensijās. Iesākumā mēs skaidrosim vērtību sistēmas jēdzienu un tās nozīmi pēc Švarca definētām pamatvērtībām jauniešu grupā, otrajā daļā dodam ieskatu, kā notikušās
sociālās un ekonomiskās sistēmas pārmaiņas ietekmē jaunatnes
vērtību sistēmu un kā jaunatne pozicionēta kopējā labklājības
valsts struktūrā Latvijā. Nobeigumā sniedzam galvenās atziņas un
ieteikumus politikas veidotājiem.
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Jauniešu vērtību sistēmas transformācijas
Vērtības ir viens no galvenajiem jēdzieniem sociālajās zinātnēs (Schwartz, 2012), jo tās parāda, kas ir svarīgs cilvēku dzīvē, kas
ietekmē cilvēka uztveri, attieksmi un izturēšanos (Schwartz, 1992).
Vērtības uzskatāmas par pamatprincipiem cilvēku dzīvē dažādos
kontekstos un laikā, padarot tās par salīdzinoši stabilām personības īpašībām (Bardi, Hofmann-Towfigh, Lee, Soutar, 2009). LU
profesore Baiba Martinsone (2019) ir norādījusi: “Vērtības uztur
pasaules kārtību un sniedz mums orientierus.” Izpratne par sabiedrības vērtību orientāciju atklāj cēloņsakarības, kas pastāv starp cilvēku attieksmi un rīcību, tāpēc ir ļoti svarīgi analizēt vērtību tendences Latvijas sabiedrībā, t. sk. jauniešu vidū.
Vērtības izmanto, lai raksturotu kultūras grupas, sabiedrību un
indivīdus, izsekotu pārmaiņām laika gaitā un izskaidrotu attieksmes un uzvedības motivācijas pamatus. Jaunākie pētījumi bieži
izmanto vērtību teoriju, ko izstrādājis Izraēlas sociālpsihologs
Šaloms Švarcs (Shalom H. Schwartz), un arī šajā nodaļā vērtību
analīze ir veikta, balstoties uz Š. Švarca vērtību teoriju, izmantojot
Eiropas Sociālā pētījuma datus.
ESS dati par Latviju 2008. un 2018. gadā parāda, ka tieši jaunieši
šo desmit gadu laikā, skatot pēc Š. Švarca definētajām desmit pamatvērtībām, piedzīvojuši vislielākās identificēšanās līmeņa izmaiņas,
salīdzinot ar citām vecuma grupām. Jaunieši ir kļuvuši vairāk uz
sociālām vērtībām orientēti. 2008. gadā vecuma grupā 15/16–29
vairāk dominēja individuālisma vērtības (pašrealizācija, stimulācija, hedonisms, sasniegumi un vara) nekā sociālā fokusa vērtības
(universālisms, labvēlība, tradīcijas, konformisms, drošība un tradīcijas), bet 2018. gadā situācija bija mainījusies.
Vecuma grupā 15/16–29 gan 2008., gan 2018. gadā vērtības “atvērtība pārmaiņām” (pašrealizācija, stimulācija un hedonisms)
dominēja pār saglabāšanās vērtībām (drošību, tradīcijām un konformismu). Tomēr šo desmit gadu laikā identificēšanās līmenis ar atvērtību pārmaiņām vērtībām ir krities (-0,16), kamēr identificēšanās

82

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

Pašrealizācija

Labvēlība
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līmenis ar saglabāšanās vērtībām šajā vecuma grupā ir audzis
(+0,23). Vislielākās izmaiņas ir notikušas sevis pārvarēšanas un
pašpiepildījuma vērtībās. 2008. gadā jauniešu vidū dominēja pašpiepildījuma vērtības (0,22) – sasniegumi, vara un hedonisms,
bet 2018. gadā pārsvaru guva sevis pārvarēšanas vērtības (0,43) –
universālisms un labvēlība. Pašpiepildījuma vērtības desmit gadu
laikā ir piedzīvojušas ievērojamu kritumu identificēšanās līmenī
(-0,57), kamēr sevis pārvarēšanas vērtības – ievērojamu pieaugumu (+0,48). Notiek paaudžu maiņa. Jaunā paaudze Latvijā daudz
vairāk identificē sevi ar rūpēšanos par citu labklājību un interesēm
nekā savu interešu īstenošanu. Vienlaikus tā arī ir vairāk virzīta
uz neatkarīgu rīcību, domāšanu un gatavību jaunai pieredzei nekā
pakļaušanos kārtībai un pašierobežošanos (Rungule & Seņkāne,
2018). Jāatzīmē, ka Igaunijā jau 2008. gadā sevis pārvarēšanas vērtības vecuma grupā 15/16–29 dominēja pār pašpiepildījuma vērtī
bām. Šī tendence saglabājās arī 2018. gadā. Diemžēl 2008. gada
dati par Lietuvu ESS mājaslapā nav pieejami, tāpēc salīdzinājums
ar šo gadu nav iespējams. Tomēr 2014. gada dati parāda, ka Lietuvas jauniešu vidū dominēja pašpiepildījums un atvērtība pārmaiņām, un tikai 2018. gadā novērojams sevis pārvarēšanas vērtību
pārsvars pār pašpiepildījuma vērtībām – gluži tāpat kā Latvijā. Arī
ES vidējie rezultāti gan 2008., gan 2018. gadā norāda uz atvērtību
pārmaiņām un sevis pārvarēšanas vērtību dominanci jauniešu
vidū. Tātad tā ir kopēja jaunās paaudzes, kuru sauc par Millenium
vai Y paaudzi, pazīme.
Laiks no 2008. līdz 2018. gadam, kad notika jaunās paaudzes
vērtību sistēmas veidošanās, bija dramatiskiem notikumiem un
pārmaiņām bagāts: smaga finanšu un ekonomikas krīze, masveida
emigrācija, kas būtiski mainīja sabiedrības demogrāfisko struktūru
un ģimeņu modeli, administratīvi teritoriālā reforma, iesāktas reformas izglītības sistēmā, digitalizācija un strauja sociālo tīklu attīstība. Šajā periodā vecuma grupā 15/16–29 Latvijā visievērojamāk
samazinājies identificēšanās līmenis ar tādām vērtībām kā vara
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Labvēlība

Universālisms

Pašrealizācija

Drošība

Hedonisms

Sasniegumi

Stimulācija

Tradīcijas

Konformisms
Vara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vara

Konformisms

Tradīcijas

Sasniegumi

Hedonisms

Stimulācija

Drošība

Universālisms

Pašrealizācija

Labvēlība

Latvija 2018

Vara

Konformisms

Tradīcijas

Sasniegumi

Stimulācija

Hedonisms

Drošība

Pašrealizācija

Universālisms

Labvēlība

Igaunija 2018

2.2. tabula. Vērtību hierarhija jauniešu vidū (vecuma grupa 15/16–29) Baltijas valstīs un ES kopumā 2018. gadā.

ES 2018

Pozīcija vērtību
hierarhijā

Konformisms

Tradīcijas

Vara

Hedonisms

Stimulācija

Universālisms

Labvēlība

Sasniegumi

Pašrealizācija

Drošība

Lietuva 2018

(sociālais statuss un prestižs, kontrole vai dominēšana pār cilvēkiem un resursiem) – mīnus 0,95, sasniegumi (personīgie panākumi,
demonstrējot tos, balstoties uz sociālajiem standartiem) – mīnus
0,49 un hedonisms (bauda un juteklisks apmierinājums) – mīnus
0,29. ES respondenti šajā vecuma grupā tikmēr sevi sākuši vairāk
identificēt ar šādām vērtībām: universālismu (dabas un citu cilvēku
labklājības sapratni, novērtēšanu, toleranci un aizsardzību) – plus
0,55, tradīcijām (tradicionālās kultūras un reliģijas paražu un ideju
pieņemšanu un cienīšanu) – plus 0,44, un labvēlību (sev tuvo cilvēku labklājības vairošanu un aizsargāšanu) – plus 0,37 punkti.
2008. gadā vecuma grupā 15/16–29 vērtību hierarhija bija šāda:
1) pašrealizācija, 2) sasniegumi, 3) hedonisms, 4) drošība un 5) stimulācija; bet 2018. gadā: 1) labvēlība, 2) pašrealizācija, 3) universālisms, 4) drošība un 5) stimulācija. Nozīmīgāko vērtību top
5 pametušas sasniegumu un hedonisma vērtības, ko aizstājušas
universālisma un labvēlības vērtības. Jaunā paaudze Latvijā kļuvusi ievērojami tolerantāka, uz vienlīdzību virzīta un orientēta uz
dabas un citu cilvēku labklājību (t. sk. sev tuvo cilvēku).
Ja salīdzina šo pašu vecuma grupu vērtību hierarhijas izmaiņas
Igaunijā un ES (Lietuvas dati par 2008. gadu nav pieejami), par atskaites punktiem ņemot 2008. un 2018. gadu, tad var novērot, ka
vērtību hierarhijas Igaunijā un ES kopumā desmit gadu laikā nav
tik ļoti mainījušās kā Latvijā. Pīrsona korelācijas koeficients14 starp
vērtību hierarhijām 2008. un 2018. gadā vecuma grupā 15/16–29
Latvijā bija 0,42, Igaunijā 0,96 un ES 0,98.
Svarīgi būtu minēt apstākli, ka jaunieši Latvijā ir ievērojami
atsvešināti no valstī dominējošās vērtību hierarhijas. Kā redzams
tabulā Nr. 2.3, jauniešu vērtību hierarhija Latvijā ievērojami atšķiras no kopējās vērtību hierarhijas sabiedrībā, tomēr desmit gadu

14 Korelācija ir mērījums, kas parāda divu vai vairāku mainīgo saistību. Tā nosaka sakarības ciešumu, ko izsaka ar koeficientu r robežās no –1 līdz +1. Ja koeficients tuvojas 1,
tad saka, ka, palielinoties vienam, palielinās arī otrs, bet, tuvojoties –1,00 — palielinoties vienam, otrs samazinās. Ja koeficients 0 vai tuvu tam, tad sakarība nepastāv.
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laikā situācija ir uzlabojusies un vērtību saskaņotības līmenis
(value consensus) visu vecuma grupu ietvaros, t. sk. attiecībā uz
jauniešiem, ir pieaudzis. Salīdzinot vērtību saskaņotības līmeni
Latvijā jauniešu vidū ar kaimiņu valstu un ES kopējo situāciju,
var novērot, ka vērtību saskaņotība ir augstākā Igaunijā un ES, bet
zemākā Lietuvā (2018. gads). Vērtību saskaņotības līmenis ir svarīga sabiedrības kultūras iezīme, to parasti definē kā sabiedrības
locekļu vienošanos par svarīgākajām vērtībām. Viedokļu saskaņotība attiecībā uz vērtībām ir sociālās kārtības pamatā – tā veicina
sociālo stabilitāti, palielina sadarbību un samazina varbūtību, ka
konflikta risināšanai tiks izmantota vardarbība. Apņemšanās ievē
rot kopīgas vērtības mudina sabiedrības locekļus vairāk savstarpēji identificēties, pieņemot kopīgus mērķus un vienojoties par
normām, kas nosaka, kā šie mērķi jāsasniedz. Vērtību saskaņotības
līmenis tādējādi var būt tikpat svarīga kultūras iezīme kā vērtību
nozīmības15līmeņi.
Pētījumi liecina, ka, iespējams, pat mazāka loma ir pašām vērtībām nekā tam, cik līdzīga ir vērtību hierarhija vai struktūra starp

Valstī dominējošā vērtību
hierarhija pret vērtību
hierarhiju vecuma grupā

15/16–29

Latvija

Igaunija

Lietuva

ES

2008

2018

2008

2018

2008

2018

0,22

0,73*

0,71*

0,79

Nav datu 0,42

2008

2018

0,73*

0,86

2.3. tabula. Vērtību hierarhiju saskaņotības līmenis vecuma grupā 15/16–29 gadi 2008. un 2018. gadā
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.15
Korelācija ir nozīmīga pie 0,01 rādītāja (2-tailed)
* Korelācija ir nozīmīga pie 0,05 rādītāja (2-tailed)
15 Vērtību saskaņotības līmeni nosaka, aprēķinot Pīrsona korelācijas koeficientu starp
valstī pastāvošo vērtību hierarhiju un vērtību hierarhiju vecuma grupā 15/16–29 gadi.
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noteiktas sabiedrības locekļiem, jo tas palīdz skaidrot, piemēram,
sociālās uzticēšanās klātesamību (Schwartz, 2007). Lai arī teorētiskajās diskusijās vērtību saskaņotība tiek bieži pieminēta, tā līdz
šim ir maz pētīta (Sagie, Schwartz, 2000; Lee, Garrans u. c., 2021),
tāpēc autores norāda uz nepieciešamību turpināt pētīt vērtību saskaņotības līmeni Latvijā.

Sociālā un ekonomiskā pilsoniskās līdzdalības dimensija
jauniešu vidū
Labklājības valsts režīmu teorijā izmantotas dekomodifikācijas un defamilializācijas pieejas, izdalot trīs klasiskos valstu labklājības režīmus: konservatīvais/korporatīvais, sociāldemokrātiskais
un liberālais. Balstoties uz šo pieeju, valstis atšķiras pēc tā, cik lielā
mērā savas labklājības un dzīves noteikšanā indivīds ir neatkarīgs
no tirgus struktūras un ģimenes modeļa (pēc Esping-Andersen
1990). Jauniešu pilsoniskās līdzdalības vērtējumos arī tiek izmantots labklājības valstu režīmu modelis, lai izskaidrotu, kā notiek
jaunieša pāreja pieaugušā dzīvē.
Pie universālā pārejas ideālā modeļa pieder Ziemeļvalstis ar
augstu rīcībspēju un sociālām garantijām nedrošos un krīzes ap
stākļos. Sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu klāsts ir vērtējams kā dāsns. Tas ir saistīts ar stipro sociālās apdrošināšanas sistēmu un augsto pilsonisko atbildību godprātīgi maksāt nodokļus
un būt aktīviem darba tirgus dalībniekiem. Jauniešu pāreja pieaugušā dzīvē tiek veicināta ar dažādiem atbalsta mehānismiem, t. i.,
karjeras virzīšanu, apmaksātas prakses iespējām, diezgan elastīgām izvēles iespējām un individuālām mācīšanās programmām,
bezmaksas izglītību un motivācijas programmām neatkarīgi no vecuma vai ģimenes ienākumu līmeņa. Tādējādi jauniešu individuālo izvēli atbalsta ar darba tirgus iniciatīvām, izglītības un aktīvām
nodarbinātības un sociālā atbalsta politikām (Hvinden et al. 2019;
Walther 2006; Pohl, Walther 2007; Chevalier 2016). Tomēr arī šajā
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labklājības valsts modelī viens no izaicinājumiem ir bezdarba pieaugums un izglītības pieejamības nodrošināšana jauniešu vidū.
Pie otrā – liberālās pārejas labklājības valsts modeļa – pieder
Lielbritānija, ASV un Īrija, kuru atbalsta sistēmas balstās kompromisā starp indivīda tiesībām un brīvībām un atbildību. Uz
darba tirgu orientētas sociālās labklājības politikas (no angļu
val. – workfare) un aktivizēšanas programmas ir diezgan elastīgas, ļaujot jauniešiem viegli pēc izglītības pabeigšanas integrēties
darba tirgū. Bezdarba pabalsti un sociālā atbalsta sistēma ir strikti
balstīta uz ienākumu pārbaudi (no angļu val. – means-tested),
kas ir ierobežota pēc vecuma un apmēra. Ekonomiskā neatkarība
un individuālā atbildība ir augsti novērtēta. Vispārējās izglītības
sistēmas veido elastīgas pārejas uz profesionālās apmācības vai
mūžizglītības programmām. Ir attīstīti publiskie un privātie, NVO
sociālie pakalpojumi, t. sk. bērnu aprūpes pakalpojumi. Kopumā
izglītība un dažādu veidu apmācības ir orientētas uz personas ātru
un vieglu pāreju darba tirgū. Indivīda atbildība kontrastē ar pieaugošo valsts kontroli (Walther 2006; Pohl, Walther 2007; Chevalier
2016). Latvija un arī citas Baltijas valstis labklājības valsts modeļa
izvērtējumā visbiežāk tiek minētas pie hibrīdā modeļa ar anglosakšu attīstīto pārejas perioda labklājības sistēmu.
Konservatīvais labklājības modelis ir uz nodarbinātību centrēts un ar stipru sociālās aizsardzības sistēmu (Austrija, Vācija,
Francija un Nīderlande). Tas nozīmē, ka darba tirgus aizsardzības
mehānismi ir saistīti ar standartizētu sociālās labklājības sistēmu.
Labklājības pārdalē un sociālā atbalstā izmantotie kritēriji ir saistīti ar nodarbinātības pieredzi – darba stāžu un nozari. Aktīvās
nodarbinātības politikas, kas veicina jauniešu iekļaušanos darba
tirgū, ir arī uz nodarbinātību orientētas, kad darba prakse (apmaksāta) ir kombinēta ar mācībām darba vietā, profesionāliem
kursiem un citām apmācību iniciatīvām. Izglītības sistēma ir selektīva, un to regulē pēc salīdzinoši skaidri definētām prioritārām
nozarēm. Profesionālā izglītība arī ir ļoti cieši saistīta ar darba
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tirgus galvenajām nozarēm un nodarbinātības iespējām izglītības
procesa laikā (Walther, 2006; Pohl, Walther 2007). Galvenie izaicinājumi šai sistēmai ir pāreja no viena izglītības līmeņa uz citu un
pielāgotas, elastīgas pārkvalifikācijas vai izglītības iespējas, adaptējoties jaunam darba tirgus pieprasījumam.
Viens no skatījumiem, ar ko izprast valsts līdzdalību jaunieša
pārejas periodā uz pieaugušo dzīvi, ir raudzīties uz to no valsts un
ģimenes lomas savstarpējo attiecību viedokļa. T. Šavaljē (Chevalier, 2016) piedāvā novērtēt ģimenes lomu no sociālās un ekonomiskās pilsoniskās līdzdalības viedokļa (skatīt 2.4. tabulu). Resursu un
iespēju pieejamību jauniešiem šajā modelī vērtē vairākos aspektos,
to skaitā iekļauta atkarība no ģimenes, izglītības, sociālās labklājības un atbalsta pasākumu pieejamības, kā arī aktīvās nodarbinātības politikas, uzsākot darba gaitas. Viens no šīs pieejas uzstādījumiem ir novērtēt dažādas ES valstis pēc to sociālās un ekonomiskās
pilsoniskās līdzdalības modeļiem periodā, kad jaunietis pāriet uz
pieaugušo dzīvi. Tomēr līdzšinējie pētījumi ir bijuši veikti tikai
Rietumeiropas valstu grupai (Chevalier, 2016; Chevalier 2019).16

Selektīva ekonomiskā
pilsoniskā dimensija

Iekļaujoša ekonomiskā
pilsoniskā dimensija

Individualizēta sociālā
pilsoniskā dimensija

Otrās šķiras pilsoniskās
līdzdalības modelis
(Lielbritānija, Īrija)

Veicinošais pilsoniskās
līdzdalības modelis (Zviedrija,
Dānija, Nīderlande)

Uz ģimeni orientēta
sociālā pilsoniskā
dimensija

Noliedzošais pilsoniskais
modelis (Spānija, Francija,
Beļģija, Grieķija)

Uzraugošais pilsoniskās
līdzdalības modelis (Vācija,
Austrija, Luksemburga)

2.4. tabula. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības valstu modeļi Eiropā.16

16 Avots: Chevalier, 2016; Chevalier, 2019.
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Šī projekta ietvaros jauniešu pāreja pieaugušo dzīvē tika analizēta pēc sociālās un ekonomiskās pilsoniskās līdzdalības dimensijas indikatīviem rādītājiem, adaptējot T. Šavaljē teorētisko modeli
Austrumeiropas valstu grupai (Igaunija, Latvija, Lietuva, Horvātija,
Bulgārija, Slovēnija). Pētījuma rezultāti atklāj, ka analīzē iekļautās
dalībvalstis attiecībā uz jauniešu atbalsta sistēmām nepieder pie
viena postkomunisma labklājības valstu modeļa, bet tās ir attīstījušās dažādos labklājības valstu virzienos. Arī līdzšinējais uzskats,
ka Baltijas valstis ir vienotas, neapstiprinājās. Igaunija ir vienīgā valsts, kas pēc ekonomiskās un sociālās pilsoniskās līdzdalības
dimensijas pieder pie individualizētā-iekļaujošā labklājības valstu
modeļa, kas ir raksturīgs Skandināvijas valstu grupai ar jaunieša
līdzdalību salīdzinoši agrīnā vecumā (sākot no 16 un 19 gadiem),
universāliem un dāsnākiem ģimenes pabalstiem, ar zemu nevienlīdzību izglītības jomā un elastīgām darba tirgus iespējām. Igaunija ir
arī vienīgā valsts ar bezmaksas augstāko izglītību. Latvija, Lietuva,
Horvātija un Slovēnija pieder pie uz ģimeni orientēta-iekļaujoša labklājības modeļa sociālās un ekonomiskās pilsoniskās līdzdalības dimensijās. Sociālās pilsoniskās līdzdalības dimensijā tiek vērtēti vairāki rādītāji, t. sk. vecums, no kura jaunietis var iesaistīties dažādu
veidu aktivitātēs (iegūt izglītību, iesaistīties darba tirgū u. tml.),
atbalsta pieejamība izglītības procesā, kā arī sociālais atbalsts,
nonākot dzīves grūtībās u. c. Kopumā vērtējot šos rādītājus, Latviju, Lietuvu, Bulgāriju un Horvātiju raksturo uz ģimeni orientētas
labklājības valsts modelis. Lai arī Latvija un Lietuva šajos rādītājos
uzrāda universālu sociālo atbalsta sistēmu, kopumā vērtējot, tas jo
projām ir salīdzinoši neliels atbalsts, kas ir sadrumstalots un atkarīgs no dažādiem individuāliem nosacījumiem (Broka, Toots, 2021).
Līdzīgi kā iepriekšējā modelī, iekļaujošā ekonomiskā dimensija ir saistāma ar izglītības sistēmu, kas ir iekļaujoša un pieejama
dažādām jauniešu grupām. Pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības, kā arī profesionālās izglītības pieejamība uzrāda nelielas selektivitātes pazīmes, t. i., duālas izglītības principus, tomēr
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joprojām saglabājot universālas pieejamības pazīmes. Aktīvās
nodarbinātības politikas iniciatīvas un “jauniešu garantijas” ir
pieejamas un ļoti plaši izmantotas Latvijā pēckrīzes periodā (atbalstot gan izglītības ieguvi, gan kursu un dažādu nodarbinātības
un prakses iniciatīvu veidā). Labais piemērs ir šīs programmas sasaiste ar profesionālās izglītības iespējām, un tās piedāvājumā bija
pieejami dažādi apmācību veidi. Atsevišķi atbalsta mehānismi ir
orientēti uz darba devējiem un jauniešiem ar augstākiem sasniegumiem. Kopumā visas Austrumeiropas valstis ir vērtējamas kā
iekļaujošas pēc to rādītājiem attiecībā uz jauniešiem ar zemākiem
sasniegumiem ekonomiskajā pilsoniskās līdzdalības dimensijā.
Profesionālai izglītībai ir nozīmīga loma valstīs ar zemu sociālās
aizsardzības un augstu nabadzības līmeni, jo tā pilda arī sociālās
iekļaušanas funkciju. Latvijā ir pietiekami elastīga sistēma pārejai
no viena izglītības līmeņa uz citu, kas jauniešiem dažādos dzīves
posmos paver plašākas iespējas pārejai uz darba tirgu vai izglītības
sistēmu. Viens no profesionālās izglītības sistēmas galvenajiem
līdzšinējiem uzdevumiem bija veicināt profesionālās izglītības sistēmas prestižu un kvalitāti. Līdzās paveiktajam būtu svarīgi turpināt materiāli atbalstīt skolēnus gan ar jau pašreizējiem mehānismiem (piedāvājot stipendijas un atbalstu daudzbērnu ģimeņu,
maznodrošināto, trūcīgo bērnu izglītībai), gan arī ieviešot apmaksātas prakses vietas. Vienlaikus būtu jāvērtē pieaugošie NEET rādītāji (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu). NEET
rādītājs norāda uz vairākiem aspektiem – tā ir jauniešu daļa ar
zemāku prasmju līmeni un ar zemākām izredzēm iekļauties darba
tirgū. Šobrīd Latvijā un Igaunijā ir zemākie NEET rādītāji Austrum
eiropas valstu grupā tieši jauniešu vidū ar neiegūtu pamatizglītību
un pamatizglītību (ISCED 0-2). No vienas puses, brīvā tirgus ekonomikā jauniešiem ar zemāku izglītību ir plašākas nodarbinātības
iespējas, bet no otras puses, – viena no šādas sistēmas problēmām
ir arī strādājošo nabadzība. Strādājošo jauniešu nabadzības rādītāji
Latvijā (5,8 %) šobrīd ir vieni no zemākajiem, kamēr Igaunijā un
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Bulgārijā tie ir 10 % robežās. Mūsu analīze nepierāda ciešu savstarpējo saikni starp bezdarbu un nabadzības rādītājiem, bet norāda
uz darba tirgus tendencēm kopumā. Palielinoties emigrācijai pēc
2008. gada ekonomiskās krīzes un pieaugot pieprasījumam pēc nodarbinātajiem ar zemāku kvalifikācijas līmeni, jauniešiem Baltijas
valstīs kopumā bija iespējas nostiprināt savas pozīcijas darba tirgū.
No visām Austrumeiropas valstīm Bulgārija ir vienīgā valsts, kas
pieder pie dienvidu valstu pilsoniskās līdzdalības labklājības valstu
modeļa, t. i., uz ģimeni orientēts-selektīvs sociālās un ekonomiskās
dimensijas labklājības sistēmas modelis. Sociālā pilsoniskā dimensija kopumā ir visām Austrumeiropas valstīm uz ģimeni orientēta,
izņemot Igaunijā, kur jaunietim ir lielākas atbalsta iespējas dažādās dzīves situācijās (Broka, Toots, 2021).

Galvenie secinājumi
Ņemot vērā iepriekšminēto, mūsu secinājums ir, ka pēdējā
desmitgadē ir mainījusies jauniešu vērtību sistēma. Pēc Švarca
definētajām pamatvērtībām, jaunieši ir kļuvuši vairāk orientēti
uz sociālām vērtībām pretēji iepriekš dominējošām individuālām
vērtībām. Dominē arī atvērtība pārmaiņām, bet šī vērtību dimensija šobrīd ir nedaudz kritusies jauniešu vidē. Vienlaikus ir pieaugusi saglabāšanās vērtība, t. i., drošība, tradīcijas un konformisms.
Tāpat jaunieši ir vairāk akcentējuši sevis pārvarēšanas vērtību –
universālismu un labvēlību, nevis pašpiepildījuma vērtību, kas ir
saistīta ar sasniegumiem, varu un hedonismu. Tas vieš cerību, ka
jaunatne transformēs arī nākotnes sabiedrības uzvedību, kas būtu
gatava iestāties par kopīgu labumu un visas sabiedrības interesēm,
nevis tikai indivīda personīgo interešu piepildījumu. Vienots viedoklis ir sociālās kārtības pamatā – tādā veidā tiek veicināta sociālā
atbildība vienam pret otru un stabilitāte, kas arī novērš iespējamo
vardarbību konflikta gadījumā. Apņemšanās novērtēt un atzīt kopīgās vērtības saliedē sabiedrību un ļauj darboties kopīgu mērķu labā.
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Faimja Turlaja dzīvo Latgalē, pēc tautības ir tatāriete. Viņa uzauga Sibīrijā, un
mīlestība jaunībā lika palikt Latvijā. Šobrīd kopā ar vīru Arvīdu Turlaju viņi
saimnieko Arendoles muižā (Preiļu novads) un periodiski aktīvi iesaistās sabiedriskajos procesos, pārstāvot savas un lokālās kopienas intereses.
Atbildot uz jautājumu, vai cilvēks dzīves laikā var mainīt savu identitāti, viņa
2021. gada jūlijā atbild:
Tā ir identitāte, ja sajūtas mainās? Es drusku tā kā savādāk saprotu to “identitāte”.
Protams, ka jau dzīves laikā varbūt tur mainās sajūtas. Teiksim, to pašu mūziku,
kad tu klausies bērnībā, vai tad, kad tieši pieaudzis, ja. Tu droši vien kaut ko atver
sev – vēl ko citu nezināmu, jo tu jau audz kā cilvēks…Tu audz tiešām, un arī varbūt
tev tas redzesloks paplašinās līdz ar pieredzi. Tu nevari sajust to pašu, ko bērnībā
un tādā cien…cienījamā vecumā, kā es (smejas). Protams, ka mana pieredze tagad
ir lielāka, manas sajūtas ir mainījušās, bet tas ir ļoti interesants jautājums. Citreiz
es domāju, vai man daudz kas ir mainījies manā uztverē kopš manas bērnības vai
pusaudžu gadiem, kad mana vecmamma vēl bija dzīva un mamma un, runājot ar
viņām, spriežot par lietām… es domāju, ka nē. Daudz, kardināli nekas daudz nav
mainījies, un tāpēc jau identitātei ļoti svarīga ir ģimene.
Visu interviju ar F. Turlaju skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Faimja Turlaja
no Arendoles muižas vai aktivizējot saiti https://youtu.be/vCKGDRQnw4c

Pētījuma rezultāti arī atklāj, ka jauniešu pilsoniskās līdzdalības ekonomiskā un sociālā dimensijā Latvija kā labklājības valsts
izmanto uz ģimenes vērtībām balstītu, iekļaujošu pilsoniskās līdzdalības valsts modeli. Tas nozīmē, ka esošā sociālā atbalsta un izglītības sistēma ir universāla un pieejama, bet joprojām jauniešu
iespējas izglītības un darba pārejas posmā ir lielā mērā atkarīgas
no ģimenes atbalsta. Ņemot vērā pastāvošos augstos nabadzības un nevienlīdzības rādītājus, atbalsta ģimenēm nevar būt par
daudz, jo īpaši – atbalsta bērniem un jauniešiem, kas ir gan esošajā izglītības sistēmā, gan dažādu apstākļu dēļ atrodas ārpus tās,
piemēram, NEET jaunieši. Esošās izglītības sistēmas izvērtējums,
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t. sk. kompetencēs balstītas pieejas ieviešana, liecina par zināmām
selektīvās izglītības (formālas un neformālas) iezīmēm. Izglītības
sistēmā būtu jānovērš sociālā segregācija, bērnus atbalstot pēc
iespējas agrīnākā vecuma posmā. Vēlākajos izglītības posmos svarīgi, lai atbalsts ir sistemātisks, nepārtraukts, lai tas kompensētu
jaunos sociālos riskus, piemēram, lai tiktu atbalstītas viena vecāka
ģimenes, turpinātos atbalsts daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem pārejas posmā uz augstāku izglītības līmeni (vidējo, profesionālo un augstāko izglītību).

2.2.3. Mūsdienu Latvijas sabiedrības politiskā
dienaskārtība
Šīs apakšnodaļas mērķis ir atskatīties uz Latvijas sabiedrību,
veidot visaptverošu ainu, no dažādām perspektīvām aplūkojot tās
dzīves kvalitāti, politiskās attieksmes, politiskās situācijas vērtējumu, kā arī prioritāros politiskās dienaskārtības jautājumus.
Jautājumi par sabiedrības politiskajām attieksmēm ir arī plaši
skatīti Latvijas kontekstā. Inta Mieriņa ir analizējusi politisko līdzdalību un politisko attieksmju veidošanos postkomunisma valstīs,
argumentējot, ka Latvijas gadījumā ir iespējams skaidri novērot
politisko atsvešināšanos (Mieriņa, 2018), kā arī ka pilsoniskās sabiedrības attīstību kavē iedzīvotāju politiskais cinisms, apātija un
neuzticēšanās valdībai. Tāpat lielu ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstības un transformācijas pētniecībā ir snieguši citi autori,
ko atspoguļo arī 2014. gadā publicētais Latvijas demokrātijas audits, kur apskatīta Latvijas iedzīvotāju politiskā līdzdalība, politiskās kultūras un demokrātijas attīstība, kā arī citi aktuālie jautājumi.
Šīs sadaļas uzdevums, balstoties uz jaunākajiem datiem un pēt
nieciskajām atziņām, ir paplašināt diskusiju, sniedzot visaptverošu
ieskatu Latvijas sabiedrībā, dziļāk aplūkojot tādus aspektus kā
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Latvijas sabiedrības vērtību un politisko uzskatu transformācija,
sabiedrības līdzdalība politikā, kā arī attieksme pret politiskajām
institūcijām un to darbību.
Vai un kā tad ir mainījusies Latvijas sabiedrība un tās uzskati
pēdējo 10 līdz 15 gadu laikā, un cik lielā mērā Latvijas sabiedrībā
aktuālo jautājumu vērtējums un politiskās attieksmes atšķiras no
tām, kas vērojamas kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā?

Sabiedrība:
apmierinātība ar dzīvi, politiskās attieksmes un līdzdalība
Viens no plaši skatītajiem jautājumiem, lai vērtētu valsts un sabiedrības attīstību, ir iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi un dažādiem valsts darbības aspektiem. Apskatot šo jautājumu salīdzinošā
perspektīvā, ir redzams, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības ir kopumā samērā apmierināta ar savu dzīvi: 2008. gadā 66,8 % Latvijas
iedzīvotāju apgalvoja, ka tie ir drīzāk apmierināti vai ļoti apmierināti ar savu dzīvi, kamēr 2018. gadā šis skaitlis veidoja 69,35 %,
līdz ar to uzrādot nelielu, tomēr pozitīvu, pieaugošu tendenci.
Vienlaikus, ņemot vērā pietiekami ievērojamo pārskata periodu,
būtu gaidāms, ka apmierinātība ar dzīvi kopumā būtu varējusi pieaugt straujāk.
Tajā pašā laikā salīdzinoši atšķirīga situācija ir vērtējumā par
konkrētākiem valsts un sabiedrības dzīves aspektiem. Piemēram,
attiecībā uz apmierinātību ar ekonomisko situāciju 2008. gadā
vērojama dramatiska situācija, jo 51 % Latvijas iedzīvotāju ekonomisko situāciju vērtē kā ļoti neapmierinošu, tikai 4,4 % vērtēja
to kā drīzāk vai ļoti apmierinošu. Šeit, protams, nevar neņemt
vērā 2008. gada globālās ekonomikas un finanšu krīzes graujošo
ietekmi ne tikai uz valsts ekonomiku kopumā, bet arī lielā mērā
uz indivīdu ekonomisko situāciju un dzīves līmeni. Vienlaikus
nevar apgalvot, ka 2018. gadā aina būtu vērtējama kā ievērojami
pozitīvāka. Lai gan šo gadu laikā ir mazinājies ļoti neapmierināto

96

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

iedzīvotāju skaits, tomēr tāpat lielākā Latvijas sabiedrības daļa jeb
48,5 % joprojām ir drīzāk vai ļoti neapmierināti ar ekonomisko situāciju, kamēr pozitīvi ekonomisko situāciju vērtē tikai 25,6 % Latvijas iedzīvotāju. Šis neapšaubāmi atspoguļojas un ir cieši saistīts
ar iedzīvotāju vērtējumu valdības darbam, kas relatīvi saskan ar
valsts ekonomiskās situācijas novērtējumu.
Tam ir arī ne tik cieša, bet noteikta ietekme uz vērtējumu par to,
kā strādā demokrātija Latvijā. Piemēram, 2008. gadā 13,7 % Latvijas iedzīvotāju bija vairāk apmierināti ar to, kā strādā demokrātija
Latvijā, kamēr 2018. gadā šis vērtējums bija pieaudzis līdz 28,3 %.
Zīmīgs ir respondentu apmulsums, vērtējot izmaiņas izglītības
sistēmā un izglītības sistēmas darbību. Desmit gadu laikā gandrīz
nemainīgs palicis to respondentu īpatsvars, kas ir ļoti neapmierināti
vai drīzāk neapmierināti ar izglītības sistēmu (34,8 % 2008. gadā un
34,2 % 2018. gadā), un nedaudz, par 7,2 p.p no 33,8 % līdz 41 %
pieaudzis respondentu īpatsvars, kas ir drīzāk apmierināti vai ļoti
apmierināti ar izglītības sistēmu. Taču saglabājās ļoti augsta respondentu daļa – turpat katrs piektais –, kam bija grūtības formulēt
savu nostāju. Tas norāda uz samērā zemu sabiedrības izpratni un
atbalstu tam, kas un kā notiek izglītības sistēmā. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) savā mājaslapā norādījusi uz vairākiem sabiedrībai neskaidriem jautājumiem par izglītības sistēmas reformu:
uz kāda pamata realizēt reformas, balstītas savas valsts izglītības
reformu pieredzē, pamatojoties uz Latvijas vērtībām vai kopējot
citu valstu pieredzi? LPS norādīja arī uz to, ka vietnē “Skola 2030”
nebija savlaicīgi pieejams jaunā izglītības satura projekts “Izglītība
mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”, ka arī
sasniedzamie rezultāti daudzviet formulēti vispārīgi, pamatizglītībā nav pietiekami izvērstas vērtību dimensijas, trūkst līderības
iemaņu attīstīšanas, gatavības uzņēmējdarbībai, konkurencei.17
17 Par projekta “Kompetenču pieeja izglītības saturā” ietekmi uz Latvijas izglītības
sistēmu https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPS_Izglitibas_reforma.pdf Twitter:
@lps_lv @LPSBrux Facebook: @PasvaldibuSavieniba.
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Pilnveidoto pamatizglītības standartu LR Ministru kabinets apstiprināja 2018. gada 27. novembrī. Dokumentā par pamatizglītības mērķi ir definēts “vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā
attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots” (II nodaļas 1. punkts.). Skolas uzdevums
ir bērniem un jauniešiem veidot visaptverošu izpratni par tādām
vērtībām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs,
daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts, veidot vērtējošu
attieksmi un atbildību par sevi un savu rīcību (MK noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem, 2018).
Sabiedrības dziļa neapmierinātība ar veselības sistēmas darbību ir kritusies par turpat 10 % no 63,3 % 2008. gadā uz 53,4 %
2018. gadā, taču skaidri norāda uz to, ka vairāk nekā puse iedzī
votāju pirmskrīzes periodā bija neapmierināta ar mūsu veselības
sistēmas darbību un gan ģeogrāfisko, gan finansiālo pieejamību
veselības pakalpojumiem. Izsludināta un plaši popularizēta divu
grozu sistēma, visaptveroša veselības attīstības koncepcija (2017)
par 6 p.p. līdz pat sabiedrības ceturtdaļai palielināja to respondentu daļu, kuri bija drīzāk apmierināti vai ļoti apmierināti ar veselības sistēmu. Lai gan – joprojām turpat katram piektajam no
respondentiem bija grūtības formulēt savu pozīciju šajā dzīves
svarīgajā jomā. Covid-19 skaidri nodemonstrēja visai sabiedrībai,
neatkarīgi no cilvēku mantiskā stāvokļa, ka tieši veselības un izglītības sistēma nodrošina sabiedrības spēju funkcionēt un nosaka
tās pašsajūtu, atgādinot par nemainīgām pamatvērtībām.
Lai gan tas ir salīdzinoši plaši pētīts jautājums, tomēr nav viegli
noteikt, kuri faktori visbūtiskāk ietekmē indivīda vai sabiedrības
politiskās attieksmes veidošanos. Vairākos pētījumos minēti dažādi iespējamie skaidrojumi, piemēram, piederība partijai vai
ideoloģiska pārliecība, kas var noteiktā mērā ietekmēt to, kā cil-
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vēki raugās uz politiku un kā viņi to vērtē. Tāpat nozīmīgs faktors
ir sociālā identitāte un piederība noteiktai sociālajai grupai, kas
var radīt priekšstatu par to, kas, iespējams, ir vairāk noteiktās grupas vai indivīda interesēs. Un, protams, arī indivīda un sabiedrības
vērtībām ir nozīmīga loma dažādu politisko attieksmju un vērtējumu veidošanā.
Šis kopumā noteikti ir attiecināms uz sabiedrību plašākā izpratnē, jo laika gaitā politiskie uzskati var mainīties. Tam par
pamatu var būt gan transformācijas procesi pašā sabiedrībā, gan
notikumi plašākā mērogā, aktualitātes citās valstīs vai globālā līmenī, kas kļūst par nozīmīgām arī Latvijā.
Ja aplūko Latvijas sabiedrības politiskās attieksmes 2018. gadā,
redzams, ka vairākos jautājumos Latvijas sabiedrībā vērojama relatīva vienprātība. Piemēram, apgalvojumam, ka sabiedrība ir taisnīga, ja strādīgi cilvēki nopelna vairāk nekā citi, drīzāk vai pilnībā
piekrīt 83,9 % sabiedrības. Vienlaikus, neskatoties uz sākotnēji
šķietamām pretrunām, Latvijas sabiedrība uzskata, ka sabiedrība ir
taisnīga, ja rūpējas par tiem, kuri ir nabadzīgāki un nonākuši grūtībās, kam kopumā piekrīt 70,4 % iedzīvotāju. Tāpat arī lūkojoties
uz iespējamiem Latvijas valdības uzdevumiem, ienākumu līmeņa
atšķirību mazināšanai būtu jābūt vienam no tiem pasākumiem, ko
būtu nepieciešams īstenot un kam drīzāk piekrīt un pilnībā piekrīt
78,4 % sabiedrības (38,8 + 39,6). Augsts atbalsts (71 %) viedoklim,
ka “sabiedrība ir taisnīga, ja tā rūpējas par tiem, kuri ir nabadzīgi
un nonākuši grūtībās neatkarīgi no tā, vai viņi atlīdzina sabiedrībai”, nekādi neietekmē 20 % bagātāko un 20 % nabadzīgāko iedzī
votāju ienākumu attiecību, kas stabili saglabājas 6,5 gan 2010, gan
2018. gadā.
Tajā pašā laikā vairākos jautājumos par to, kādai būtu jābūt sabiedrībai vai valsts politikas rīcībai, Latvijas sabiedrībā ir vērojami
atšķirīgi viedokļi. Proti, lai gan Latvijas sabiedrība kopumā piekrīt
tam, ka valdībai būtu jāmazina ienākumu līmeņa atšķirības, uzskati
attiecībā uz apgalvojumu, ka sabiedrība ir taisnīga, ja ienākumi un
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materiālie labumi ir vienlīdzīgi sadalīti starp cilvēkiem, raisa ievē
rojamas viedokļu atšķirības. Tāpat arī šādas nozīmīgas uzskatu atšķirības ir vērojamas jautājumā par to, vai Latvijas politiskā sistēma
nodrošina ikvienam iedzīvotājam pienācīgas iespējas piedalīties
politikā.

Institūcijas: valdības darbības vērtējums un uzticēšanās
politiskajām institūcijām
Deivids Īstons (David Easton) ir viens no autoriem, kas sākot
nēji vairāk uzmanības pievērsa tieši jautājumam par politisko uzticēšanos un politiskā atbalsta nozīmi. Savā darbā Īstons izšķir divus
politiskā atbalsta jeb uzticēšanās veidus – specifisko un vispārējo,
izkliedēto (specific and diffuse political support) (Easton, 1975).
Specifiskais politiskais atbalsts attiecas uz konkrētajā brīdī pie varas esošajiem pārstāvjiem, kamēr vispārējais (izkliedētais) politiskais atbalsts vairāk ir attiecināms uz pastāvošo politisko sistēmu
kopumā. No politiskās sistēmas viedokļa lielāka nozīme ir otrajam.
Respektīvi, vispārējais kopienas un režīma atbalsts palīdz sabiedrībai akceptēt valsts, tās institūciju un varas nesēju leģitimitāti,
vienlaikus ļaujot būt kritiskiem pret noteiktiem politiskiem procesiem, partiju līderiem vai rīcībpolitikām un to sekām. Īstona darbs
arī liek pamatus tam, kā politiskā uzticēšanās tiek skatīta no sistēmas un institucionālisma viedokļa, lielāku uzmanību pievēršot
institūciju un sistēmas lomai sabiedrības politiskās uzticēšanās
veidošanā.
Vienlaikus ļoti liela nozīme politiskās uzticēšanās koncepta
attīstībā ir Gabriela Almonda (Gabriel Almond) un Sidnija Verbas
(Sidney Verba) darbam “Pilsoniskā kultūra” (The Civic Culture; Almond, Verba, 1963), kur parādīts, kā politiskā uzticēšanās ieņem
būtisku lomu politiskās kultūras konceptā, un izklāstīti ar to saistīti jautājumi. Proti, Almonds un Verba uzsver, ka, neskatoties uz
to, ka institūcijām viennozīmīgi ir ļoti būtiska loma sabiedrības
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politiskās uzticēšanās veidošanā, arī politiskajam kontekstam ir
nozīme. Šeit arī ir pamats otrai nozīmīgai teorētiskai pieejai – politiskās kultūras perspektīvai, kas politisko uzticēšanos skata vairāk
no politiskās kultūras attīstības, vērtību un pilsoniskās līdzdalības
skatupunktiem. Tāpat šajā teorētiskajā virzienā nozīmīgs ir Roberta Patnema (Robert Putnam) devums, turpinot pētīt pilsoniskās
kopienas nozīmi un attīstot sociālā kapitāla konceptu. Arī Ronalda
Inglharta vērtību pētījumi (Inglehart, 2008) ir būtisks pamats tam,
kā iespējams mērīt vērtības sabiedrībās, it īpaši salīdzinot dažādas
sabiedrības un kultūras, kam ir arī būtiska nozīme, skatot politiskās uzticēšanās jautājumu.
Ņemot vērā politiskās uzticēšanās aktualitāti un nozīmīgumu
citās valstīs, noteikti ir svarīgi šo jautājumu dziļāk apskatīt Latvijas kontekstā. Aplūkojot situāciju ar uzticēšanos dažādām institūcijām Latvijā, novērojams, ka visvairāk uzticas tādām institūcijām
kā nacionālie bruņotie spēki un policija, kam vairāku gadu laikā
uzticēšanās līmenis ir kopumā arī pieaudzis. Līdzvērtīgi relatīvi
augsts uzticēšanās līmenis un tās pieaugums Latvijas sabiedrībā
ir vērojams attiecībā uz tādām starptautiskām organizācijām kā
Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO). Tāpat salīdzinoši augsta uzticēšanās ir veltīta reģionālai un vietējā
līmeņa pārvaldei jeb pašvaldībām, tomēr gadu gaitā šajā ziņā uzticēšanās līmenis nav audzis, tas vērtējams kā relatīvi nemainīgs.
Pēc šiem datiem var spriest, ka Latvijas sabiedrības skatījumā šo
institūciju darbība ir vērtējama samērā pozitīvi, tādējādi apliecinot to sasniegtos rezultātus, kas savā ziņā atspoguļojas sabiedrības vērtējumā attiecībā uz rīcībpolitiku tādās jomās kā noziedzības apkarošana vai pārliecībā par spēju aizsargāt valsti.
Šīs grāmatas ietvaros iespējams izdalīt divus faktorus, kas
veido politisko uzticēšanos un kas varētu būt iemesli zemajam
uzticēšanās līmenim. Pirmkārt, tā ir apmierinātība ar valdības
darbu, proti, to, cik lielā mērā valdības darba rezultāti atbilst
Latvijas iedzīvotāju priekšstatiem un gaidām. Otrkārt, politisko
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uzticēšanos ietekmē pārliecība par to, ka politiskās institūcijas
ievēro Latvijas sabiedrības intereses un ka sabiedrība spēj ietekmēt politiskos lēmumus un procesus.
Kopumā Latviju var raksturot kā zemas uzticēšanās sabiedrību, tas ir, uzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām uzskatāma
par zemu. Tajā pašā laikā, aplūkojot pieejamos datus ilgākā laika
posmā, var noteikt divas galvenās iezīmes. Pirmkārt, vispārējo
uzticēšanās tendenci valdībai, parlamentam un vietējām pašvaldībām var uzskatīt par pozitīvu, lai gan nedaudz, savukārt sabiedrības uzticēšanās politiskajām partijām ir vērtējama kā salīdzinoši
nemainīga. Stabili augstāka saglabājas uzticēšanās vietējai pārvaldei (40 % līdz 50 % intervālā). Savukārt uzticēšanās partijām
visu laiku palikusi zem 10 %. Uzticēšanās valdībai loģiski kritās ar
krīzes sākumu 2008.–2009. gadā, bet pieauga, sākot ar 2012. gadu,
līdz pat 2020. gadam, tad strauji nokritās 2021. gadā pandēmijas
laikā valdības īstenotās politikas rezultātā.
Šis ir būtisks secinājums, jo nereti uzticēšanās rādītājus, tajā
skaitā par Latviju, skata pēc situācijas vērtējuma konkrētajā gadā,
tādējādi uzrādot šādu negatīvo ainu un, iespējams, līdz ar to arī
radot maldīgu priekšstatu, ka situācija kopumā tikai pasliktinās.
Nenoliedzami uzticēšanās politiskajām institūcijām un to darbības vērtējumi nav uzskatāmi par augstiem. Tomēr redzams, ka
laika gaitā situācija mainās uz pozitīvo pusi, līdz ar to arī radot
noteiktu pārliecību par Latvijas demokrātiskās sistēmas konsolidāciju un ilgtspēju. Vienlaikus nenoliedzami bažas raisa ļoti zemā
uzticēšanās politiskajām partijām, kas ir relatīvi noturīga tendence, neskatoties uz dažādiem politisko iniciatīvu centieniem šo
situāciju uzlabot. Lai gan šāda situācija ar politiskajām partijām
nav unikāla Latvijai, šis ir viens no izaicinājumiem turpmākajiem
gadiem, kam būtu nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību,
ņemot vērā politisko partiju būtisko lomu, tām veicinot sabiedrības iesaisti un līdzdalību politikā, kā arī nodrošinot pamatu jaunas
politiskās paaudzes veidošanai.
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Uzticēšanās Saeimai
Uzticēšanās politiskajām partijām

Uzticēšanās valdībai

Uzticēšanās vietējai pārvaldei
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2.11. attēls. Uzticēšanās politiskajām institūcijām Latvijā, procentos (avots: Eirobarometra dati 2007–2020).
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Sabiedrības uzticēšanās vietējām pašvaldībām ir ievērojami lielāka nekā valdībai (17 procentpunkti 2020. gadā) vai parlamentam
(22 procentpunkti 2020. gadā). Daudzi pētījumi uzsver vietējo pašvaldību nozīmīgo lomu, jo atšķirībā no nacionālās politikas jautājumiem, kas iedzīvotājiem var šķist attāli un brīžam neskaidri,
vietējā līmeņa jautājumi iedzīvotājiem ir daudz saprotamāki.
Vienlaikus, lai gūtu visaptverošāku salīdzinošo ieskatu jautājumā par uzticēšanos politiskajām institūcijām, tika veikta analīze,
apskatot aktuālo situāciju visās trīs Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā. Šajā sadaļā kopumā ir izdalāmas vairākas politiskās institūcijas, ko klasiski aplūko, vērtējot politisko uzticēšanos, proti,
uzticēšanos valdībai, parlamentam un politiskajām partijām. Vienlaikus, ņemot vērā arī reģionālās politikas un pašvaldību nozīmīgumu un pieaugošo lomu, arī tās ir nepieciešams izdalīt atsevišķi,
tādējādi ieskatoties un spriežot par vietējā un nacionālā līmeņa
politikas savstarpējām attiecībām un lomu sabiedrības vērtējumā.
Apskatot sabiedrības uzticēšanās vērtējumu nacionālā līmeņa
politiskajām institūcijām (valdībai, parlamentam un politiskajām
partijām), jāsecina, ka starp Baltijas valstīm Igaunija jau ilgāku
laiku ir uzskatāma par skaidru līderi, abām pārējām Baltijas valstīm ievērojami iepaliekot. Īpaši izteikta šī situācija ir attiecībā uz
uzticēšanos valdībai un parlamentam, kur Igaunijā sabiedrības uzticēšanās rādītāji ir viennozīmīgi augstāki. Vienlaikus jāatzīmē, ka,
skatot sabiedrības uzskatu izmaiņas pa gadiem, vērojams, ka Igaunijā tomēr šī tendence ir vērtējama kā negatīva, kamēr gan Lietuvā, gan Latvijā sabiedrības uzticēšanās laika gaitā, lai gan lēni,
tomēr ir augusi. Vienlaikus, kopumā šajā jomā salīdzinot Latvijas
un Lietuvas situāciju, var secināt, ka šajās valstīs sabiedrības noskaņojums pret to politiskajām institūcijām ir relatīvi līdzīgs. Ļoti
līdzīgas tendences un atšķirības starp Baltijas valstīm ir vērojamas
arī attiecībā uz sabiedrības uzticēšanos to nacionālajiem parlamentiem, lai gan kopumā uzticēšanās līmenis parlamentiem ir salīdzinoši zemāks nekā izpildvarai – valdībām. Nedaudz cits stāsts
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ir par politiskajām partijām, kur šīs atšķirības starp Baltijas valstīm nav tik izteiktas, tomēr arī šajā dimensijā tās ir novērojamas.
Šeit gan nākas atzīt, ka kopumā uzticēšanās politiskajām partijām
ir ļoti zemā līmenī, kas it īpaši atspoguļojas Latvijas gadījumā, kur
sabiedrības vērtējums ir izteikti zems, variējot 5 līdz 9 procentu robežās. Vienlaikus zema uzticēšanās politiskajām partijām nav unikāla parādība arī citās Eiropas valstīs, tas ir uzskatāms par vienu
no aktuālajiem demokrātiskas politikas izaicinājumiem.
Uzticēšanās politiskajām institūcijām visās trīs Baltijas valstīs ir mainīga, un reģionālai varai uzticas vairāk nekā valdībai vai
parlamentam. Tomēr uzmanības vērts ir diapazons, kurā uzticēšanās svārstās. Uzticēšanās valdībai: Igaunijā no 36 līdz 66, Lietuvā no 13 līdz 46, Latvijā no 10 līdz 32; uzticēšanās parlamentam:
Igaunijā no 31 līdz 60, Lietuvā no 7 līdz 27, Latvijā no 6 līdz 22; uzticēšanās politiskām partijām: Igaunijā no 14 līdz 22, Lietuvā no
7 līdz 15, Latvijā no 4 līdz 9; uzticēšanas reģionālai un vietēja līmeņa
pārvaldei: Igaunijā no 51 līdz 65, Lietuvā no 28 līdz 59, Latvijā no 41
līdz 53. Skaitļi nepielūdzami prasa būtisku sistēmas elementu maiņu.
Šajā kontekstā tikpat nozīmīgs jautājums ir par iedzīvotāju politisko līdzdalību, kas primāri skatāma kā iedzīvotāju dalība vēlēšanu procesā. Pētot kopējos datus par vēlētāju aktivitāti Latvijā gan
valsts, gan pašvaldību vēlēšanās, redzams, ka tendence pārsvarā ir
negatīva. 2009. gada pašvaldību vēlēšanas tikmēr gan norāda uz
nelielu vēlētāju skaita pieaugumu, kas varētu liecināt, ka reģionālajai reformai bija zināma mobilizējoša ietekme uz dalību vēlēšanu
procesā, savukārt šādas līdzdalības motivācija varētu būt daudzveidīga. Tomēr reģionālo reformu rezultātā 2021. gadā redzams, ka
efekts ir pretējs – iedzīvotāju līdzdalība būtiski samazinājusies.

Vēlēšanu sistēma Latvijā
Demokrātiskās pārvaldes pamatā ir princips, ka pastāv saikne
starp pilsoņiem un valsti un ka politiskās institūcijas ievēro pil-

106

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

soņu vēlmes (Rosset, Giger, Bernauer, 2016). Viens no būtiskiem
instrumentiem ir vēlēšanas, kas šādas saiknes pastāvēšanai piedāvā divus mehānismus. Pirmkārt, ja politiskie spēki un to deputātu kandidāti ir godīgi par to, ko viņi vēlas paveikt, ja tiek ievēlēti,
rezultātam vajadzētu būt iedzīvotāju vēlmēm atbilstošai valdībai.
Otrkārt, tas ir atbildīguma jautājums. Proti, pieņemot, ka ievēlētie pārstāvji vēlēsies palikt pie varas, viņiem ir spēcīga motivācija
realizēt savu vēlētāju vēlmes, rēķinoties ar nākamajām vēlēšanām
(Rosset, Giger, Bernauer, 2016).
Parlamenta un politisko partiju politikas procesa dzīves ciklā
vēlēšanas ir neatņemama sastāvdaļa. Tās vislabāk atspoguļo to,
cik lielā mērā, pēc vēlētāju ieskatiem, parlamentā pārstāvētie politiskie spēki ir strādājuši sabiedrības interesēs. Protams, faktoru
kopums, kas vēlēšanās ietekmē iedzīvotāju izvēles, ir ļoti plašs.
Tās ne vienmēr balstās racionālā izvēlē vai rūpīgā izvērtējumā. Atbildība vēlētāju priekšā un atsaucīgums pret viņu vēlmēm tomēr
nozīmīgi ietekmē politisko spēku vērtējumu, un šīm dimensijām ir
būtiska loma demokrātisku valstu parlamentu darbā.
Skatot Latvijas vēlēšanu sistēmas iezīmes, līdzīgi kā vairākām
citām Austrumeiropas valstīm, viens no tās raksturojošiem elementiem ir salīdzinoši liels vēlētāja izvēles svārstīgums, nestabilitāte jeb volatilitāte: velētāja izvēle savu balsi atdot par labu vienai
vai otrai partijai ļoti atšķiras no vienām vēlēšanām uz citām (Sikk,
2005). Neapšaubāmi pastāv sasaiste starp vēlētāju volatilitātes līmeni valstī un partiju sistēmas stabilitāti, kur katrās vēlēšanās kā
jaunpienācējus sevi piesaka vairāki politiskie spēki, kas ir izteikta
parādība Austrumeiropas un Latvijas kontekstā.18

18 Vēlētāju volatilitātes aprēķināšanā izmantots Pedersena volatilitātes indekss. Sk. Mogens N. Pedersen, “The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of
Electoral Volatility”, European Journal of Political Research, 7/1 (1979), 1–26. Skatīts:
10.12.2019. Pieejams: http://janda.org/c24/Readings/Pedersen/Pedersen.htm
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19,53
23,00
0,70
0,00
0,89
16,61
21,87
6,66
6,85

Zaļo un zemnieku savienība

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa”

Jaunā konservatīvā partija

Politiskā partija “KPV LV”

Attīstībai/Par!

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Jaunā Vienotība

Latvijas Reģionu apvienība

No sirds Latvijai

2.5. tabula. Vēlēšanu rezultāti % 12. un 13. Saeimas vēlēšanās – izmaiņas un volatilitāte.
Dati: Centrālā vēlēšanu komisija17

Volatilitāte (starpība / 2)

12. Saeima

Vēlēšanu saraksts

0,84

4,14

6,69

11,01

12,04

12,26

13,59

15,96

21,68

13. Saeima

40,83 %

6,01

2,52

15,18

5,60

11,15

12,26

12,89

7,04

2,15

Starpība

Piemēram, apskatot Latvijas vēlētāju volatilitātes rādītājus
starp 12. un 13. Saeimas vēlēšanām (skatīt 2.5. tabulu), vērojams,
ka tā ir salīdzinoši augsta – 40,83 %. Lai gan augsti volatilitātes
rādītāji Latvijā un visā Centrālās un Austrumeiropas reģionā ir salīdzinoši raksturīgi, šī fenomena noturīgums ir drīzāk vērtējams kā
negatīva parādība.
“Providus” veiktā 13. Saeimas pēcvēlēšanu aptaujā un pētījumā
secināts, ka 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina par straujām
pārmaiņām politiskajā vidē. Vairāk nekā puse vēlētāju balsoja citādi nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Vēlētāju aptauja turklāt
liecina, ka iepriekšējās valdošās koalīcijas partijas ne tikai zaudēja
balsis jaunajām partijām, bet arī daļēji savstarpēji apmainījās ar
vēlētājiem, it īpaši Nacionālās apvienības un “Vienotības” gadījumā (Kažoka, Tarasova, 2018).
Atsevišķiem politiskajiem spēkiem ir noteikta vēlētāju daļa,
kas ir šķietami noturīgāka savos uzskatos un konsekventi atbalsta
konkrētu politisko spēku, piemēram, Nacionālā apvienība un “Saskaņas centrs” (ideoloģiskā šķirtne) vai Zaļo un zemnieku savienība (sociodemogrāfiskā, reģionālā šķirtne).
Viena no politisko partiju vājību izpausmēm Latvijā ir iedzī
votāju zemā līdzdalība partijās: pēc 2017. gada datiem, kopumā
tikai 1,1 % jeb 21 tūkstotis ir kādas partijas biedri (LSM, 2018). Aktuāla problēma ir politisko partiju biežā mainība un īsais mūžs –
praktiski katrās parlamenta vēlēšanās sevi kā jaunu politisko spēku
piesaka viena vai vairākas politiskās partijas un gūst arī ievērojamus panākumus. Piemēram, 13. Saeimā tika ievēlētas trīs jaunās
partijas – “Attīstībai/Par!”, Jaunā konservatīvā partija un “KPV.LV”.
Diskusijā par nepieciešamību ieviest pārmaiņas pārvaldības un
vēlēšanu sistēmā, lai uzlabotu iedzīvotāju uzticēšanos politiskajām partijām, 2014. gadā ar savu skatījumu nāca klajā Valsts prezidenta Andra Bērziņa 2012. gadā izveidotā ekspertu grupa. Ekspertu
grupas atzinums bija skarbs un brīdinošs: “Valstīm, kur politiskās
partijas paliek vājas un mainīgas, ir raksturīgas parlamentārisma
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krīzes (iedzīvotāju neuzticība parlamentam un tajā pārstāvētajām
politiskajām partijām, politisko partiju nespēja panākt sabiedrības
interešu integrēšanu valsts politikā, biežas parlamentārā vairākuma
un valdības maiņas). Šādos apstākļos parlamentārisms funkcionē
nepilnvērtīgi un var radīt pat demokrātijas un tautas suverenitātes
apdraudējuma iespējamību.” (Valsts prezidenta kanceleja, 2014)19
Viens no potenciālajiem risinājumiem šim izaicinājumam, kas
gan nav apskatīts minētās ekspertu grupas ziņojumā, ir jautājums
par to, vai esošajā sistēmā nepieciešams mainīt vēlēšanu apgabalus. 2009. gadā pēc prezidenta Valda Zatlera ierosinājuma tika
veiktas būtiskās izmaiņas vēlēšanu sistēmā: tās vairs nepieļāva
iespēju, ka vairākos vēlēšanu apgabalu sarakstos tiek iekļautas
vienas un tās pašas personas jeb lokomotīves. Tas vairs nepieļāva situāciju, ka daļa deputātu kandidātu tiek ievēlēti, pateicoties līderu popularitātei. Partijām vajadzēja piemeklēt spēcīgus
kandidātus katrā no pieciem vēlēšanu apgabaliem. Situācija ir
uzlabojusies, tomēr deputātu sasaiste ar noteiktiem reģioniem
autoru ieskatā ir vērtējama kā nosacīta un nepietiekama. Paliekot proporcionālās vēlēšanu sistēmas ietvaros, kāda Latvijā darbojas kopš valsts pirmsākumiem, visvieglākais veids, kā uzlabot
deputātu sasaisti ar vēlētājiem, ir kaut vai elementāri dubultot
vēlēšanu apgabalu skaitu no pašreizējiem pieciem uz desmit.
Kaimiņvalstī Igaunijā, kas iedzīvotāju skaita un teritorijas ziņā ir
mazāka par Latviju, ir veseli 12 vēlēšanu apgabali, galvaspilsēta
Tallina ir sadalīta trīs vēlēšanu apgabalos. Katram deputātu kandidātam līdz ar to ir pamatīgi jāpiepūlas, lai piesaistītu balsis tieši
savai kandidatūrai, un vēlētājiem ir labākas iespējas sekot deputātu darbiem. Tāpēc arī atbalsts parlamentam un uzticēšanas tā
darbībai saglabājas visai augsta, kādu Latvijas parlamentārieši
nekad nav baudījuši. Lietuva piekopj jauktu vēlēšanu sistēmu:
19 Valsts prezidenta kanceleja (2014), mājaslapa, sadaļa “Ekspertu grupas pārvaldības
pilnveidei priekšlikumi” (III). Skatīts: 14.04.2019. Pieejams: https://www.president.lv/
storage/items/PDF/zinojums%20pp_.pdf
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proti, katram vēlētājam ir divas balsis: vienu viņš atdod kādam
sev tīkamam partiju sarakstam, otru – individuālam kandidātam
71 vēlēšanu apgabalā. Līdz ar to puse no parlamenta tiek ievēlēta
pēc partiju sarakstiem (70), otra puse no uzvarētājiem vēlēšanu
sarakstos (71).
Pašlaik mūsu valstī tiek realizēta administratīvi teritoriālā
reforma, izveidots jauns novadu sadalījums. Tautas kalpu, kā tiek
dēvēti Saeimas deputāti, ievēlēšana no mazākiem vēlēšanu apgabaliem ļautu labāk pārskatīt katra parlamentārieša sniegumu.
Diasporas latvieši un citu tautību Latvijas pilsoņi ārzemēs veido
visai ievērojamu elektorāta daļu, kura balsis diez vai ir korekti piesaistīt vienīgi Rīgas vēlēšanu apgabalam. Vēlēšanu sistēma gaida
savu reformu, tā ir nobriedusi, neskatoties uz valdošās koalīcijas
izteikto vēlmi saglabāt ierasto un ērto vēlēšanu mehānismu.
Laiku pa laikam publiskajā telpā atskan balsis par nepieciešamību grozīt Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, nododot to tautas, nevis parlamenta balsošanai. Oponenti biedē ar vēlētājiem ļoti
neglaimojošo argumentu, ka mūsu elektorāts nav nobriedis šādam
svarīgam solim un var liktenīgi kļūdīties, ievēlot “nepareizo” personu. Tāpēc jau labāk vēlēt visas valsts amatpersonas atklātā balsošanā, lai darbotos partiju uzraudzība par katra tautas ievēlēta
deputāta izšķiršanos. Tāda pieeja jau pašā saknē ir balstīta uz aizdomīgumu un neuzticēšanos savas partijas biedriem.
Neskatoties uz to, ka laika gaitā novērojama Latvijas ekonomiskā izaugsme, lielā Latvijas sabiedrības daļā šie ekonomiskie
ieguvumi nav tikpat nozīmīgā mērā mainījuši attieksmi pret valdības darba rezultatātiem vai pret dzīvi kopumā. Šeit iespējams
minēt pāris iespējamos iemeslus.
Pirmkārt, jāatzīst, ka vispārējā attīstība ir bijusi nevienmērīga,
noteiktām sabiedrības grupām vairāk iegūstot, kamēr citas ekonomiskās attīstības ieguvumus ir izjutušas mazāk. Ekonomiskā nevienlīdzība noteikti spēlē lielu lomu. Otrkārt, šis liek uzdot jautājumus par to, cik lielā mērā valsts īstenotā rīcībpolitika ir spējusi
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risināt sabiedrībai aktuālos jautājumus. Vienlaikus, veicot analīzi
par politiskās uzticēšanās noteicošajiem faktoriem Latvijas sabiedrībā, iespējams vērot, ka lielāka nozīme tomēr ir nevis Latvijas
iedzīvotāju priekšstatiem par kopējo ekonomisko attīstību, bet gan
tam, cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji vērtē valsts pārvaldes veiktspēju. Treškārt, Latviju, protams, nav iespējams skatīt atrauti no
citām valstīm. Visbiežāk to salīdzina ar tādām valstīm kā Igaunija
un Lietuva, kas tomēr kopumā, vērtējot, piemēram, pēc ekonomikas attīstības rādītājiem, ir relatīvi labāk līdz šim spējušas izmantot sev sniegtās iespējas un attīstības potenciālu nekā Latvija. Neapšaubāmi, tas arī noteikti ietekmē Latvijas iedzīvotāju vērtējumu
attiecībā uz valsts pārvaldes un politisko institūciju darbību.

Rīcībpolitika: sabiedrības uzskati par politikas prioritātēm un
galvenajām aktualitātēm
Atbildot uz jautājumu, vai kopumā lietas valstī virzās pareizajā
virzienā, 2021. gadā apstiprinoši atbildēja vien 37 %, kamēr 63 %
norādīja, ka lietas virzās nepareizā virzienā. Lai gan līdzīga tendence ir novērojama ilgāku laiku, tomēr nepieciešams atzīmēt, ka
vidējais rādītājs Eiropas Savienībā ir tikai nedaudz augstāks.
Aplūkojot uzskatus par Latvijas iedzīvotāju par rīcībpolitikas
prioritātēm, secināms, ka laika gaitā sabiedrībā mazinājusies aktualitāte jautājumiem par ekonomisko situāciju un nodarbinātību,
priekšplānā izvirzījusies veselības aprūpes kvalitāte un sociālā
aizsardzība, pensijas un jautājums par izglītības sistēmu un tās
kvalitāti.
Latvijas iedzīvotāji visai precīzi un ar augstu problēmas izpratni norāda valdībai uz prioritārām problēmām. Kopš 2014. gada
topā ir veselības sistēma un sociālā aizsardzība: no trešdaļas līdz
pusei respondentu norāda uz tām kā uz prioritāri, neatliekami risināmām. Ekonomiskā situācija un bezdarbs viennozīmīgi dominēja no 2008. līdz 2017. gadam. Bēdīgi slavenajā 2008. gadā, kad
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Gads

Bezdarbs

Ekonomiskā situācija

Noziedzība

Cenu pieaugums

Veselības sistēma,
sociālā aizsardzība

Imigrācija

Pensijas

Nodokļi

Izglītības sistēma

Mājokļi

Vide un enerģētika

Valsts parāds

Cits

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par prioritāri risināmajiem jautājumiem,
% pa gadiem (iespējamas divas atbildes)
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3
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1
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4
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4

3

4

1
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6
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7

2
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0
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1
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3
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9

9

1
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6
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18

1

8
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7

1

2

-

3
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61

52

8

16

16

4

5

21

4

1

2

-
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2009

65

59

17

9

12

2

12

10

6

1

1

-

2

2008

16

31

10

71

14

2

18

11

7

7

7

-

3

Piezīme: Treknrakstā iezīmētas pirmās divas prioritārās problēmas katrā gadā,
slīpināti – 3. prioritāte

2.6. tabula. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par prioritāri risināmajiem jautājumiem,
procentos pa gadiem. (Avots: Eirobarometra dati 2008.–2021. gads)
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sākās finanšu un ekonomiskā krīze, Latvijas respondentus ļoti
uztrauca cenu pieaugums (71 %) un ekonomiskā situācija (31 %).
Pensijas neatbilstība pamatvajadzību nosegšanai bija trešajā vietā
2008. gadā (18 %) un 2018. gadā (24 %).
Ekonomikas un labklājības jautājumi joprojām saglabā lielu
nozīmi Latvijas sabiedrībā. 2021. gadā par prioritāru norādīti tādi
jautājumi kā cenu pieaugums (32 %), ekonomiskā situācija (27 %),
bezdarbs (22 %) un nodokļu politika (22 %). Cenu pieaugums un
nodokļu politika pēc Latvijas iedzīvotāju ieskatiem (20 % – 32 %)
2016.–2021. gadā konsekventi pieskaitāmi pie prioritāri risināmiem jautājumiem. Manāmi un visai konsekventi iedzīvotāji pēdējos piecos gados norāda uz pieaugošo vajadzību piešķirt augstāko
prioritāti izglītības sistēmai.
Tādi jautājumi kā vide un enerģētika, noziedzība, imigrācija,
mājoklis, valsts parāds aptaujās saglabā zemu prioritāti. Šīs prioritāšu maiņas noteiktā mērā arī atspoguļo Latvijas valdības rīcībpolitikas vērtējumu.
Jautājumi, kas skar ārpolitiku, aizsardzību un drošību, salīdzinošā perspektīvā nebija sabiedrības prioritāro jautājumu lokā,
neskatoties uz dažādiem ar drošību saistītajiem izaicinājumiem
starptautiskajā līmenī. Tas, protams, neliecina, ka šie jautājumi
Latvijas sabiedrības ieskatā nebūtu uzskatāmi par nozīmīgiem. Tomēr pieejamie dati liecina, ka tie, pēc sabiedrības domām, ir uzskatāmi par otršķirīgiem iepretim jautājumiem, kas daudz lielākā
mērā skar cilvēkus personīgi, piemēram, labklājības un ekonomiskās situācijas uzlabošanās.

2.2.4. Mediju vide un medijpratība Latvijā
Vācu sociologam Niklasam Lūmanam pieder slavenā frāze:
“Visu, ko mēs zinām par mūsu sabiedrību un arī pasauli, kurā dzī-
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vojam, mēs zinām no masu medijiem” (Luhmann, 2000:1). Ar to
viņš gribēja teikt, ka nepastarpinātu, ar indivīda maņām gūtu faktu
apjoms pret kopējo zināšanu kopumu, ko katrs no mums gūst dzīves laikā, mūsdienās ir salīdzinoši neliels un vairumu zināšanu indivīdi gūst no kādiem avotiem. Šie avoti – mediji – realitāti ne tikai
ataino, bet arī veido.
Tas tā bija jau ilgu laiku pirms 1995. gada, kad pirmo reizi tika
publicēta viņa grāmata “Masu mediju realitāte”, bet, laikam ejot,
šī novērojuma nozīme sabiedrisko un ar medijiem saistīto procesu
izpratnē aizvien pieaug. Mediju vide pēdējo gadu desmitu laikā ir
piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas. Tās attiecas gan uz masu mediju
formu, satura un funkciju attīstību, gan arī uz to, ka masu mediji
mūsdienās vairs nav vienīgie publiskās komunikācijas veidotāji.
Aizvien lielāku nozīmi gūst sociālie mediji, kur informācijas plūsmas veidojas pēc citiem principiem nekā masu medijos.
Pasaulē, kur medijiem ir tik liela nozīme, viena no svarīgākajām prasmēm ir māka lietot medijus jeb medijpratība. Pēdējo
gadu laikā gan Latvijā, gan daudz kur citur pasaulē medijpratība
ir nonākusi gan pētnieku, gan politikas veidotāju, gan izglītības
darbinieku, žurnālistu un citu sabiedrības grupu dienaskārtībā. Šī
nodaļa caur medijpratības problemātiku apskata gan pašlaik notiekošās informācijas vides transformācijas, gan arī esošās zināšanas un izaicinājumus labākas mediju vides un zinošākas mediju
auditorijas veidošanā.

Medijpratības jēdziena izpratne
Medijpratība ir indivīda spēja autonomi un kritiski izvērtēt
satura plūsmu, saturu, vērtību un sekas visās daudzajās mediju
formās (Celot, Tornero, 2009). Citiem vārdiem, medijpratība attiecas uz prasmi lietot medijus. Tā kā indivīdu un sabiedrības mijiedarbība ar medijiem ir daudzveidīga, arī medijpratība aptver
šo daudzveidību – piekļuvi saturam un tā izprašanu, kā arī jaunu
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satura vienību radīšanu un izplatīšanu mediju vidē. Tas, ka medijpratība aptver tik plašu jomu, dažkārt gan noved pie tā, ka par
medijpratību dažkārt domā vai nu ierobežotās, vai arī vispārīgās,
nekonkrētās kategorijās. Lai ieviestu lielāku konkrētību, ir vērts
par medijpratību runāt kā par lietussargjēdzienu, zem kura ir citas
ar mediju lietošanu saistītas kompetences. Daži, bet nebūt ne visi
no apakšjēdzieniem, kas ilustrē medijpratības jomu daudzveidību:
1. informācijas pratība – izpratne par informācijas veidošanos, izplatību un uztveri, būtiska komponente ir kritiskā
domāšana;
2. digitālā pratība – prasme lietot digitālās tehnoloģijas,
pamatā attiecas uz tehniskām prasmēm izmantot digitālos
rīkus;
3. sociālo mediju pratība – gan prasme iegūt un izplatīt
informāciju šajā vidē, gan izpratne par platformu darbības principiem, tajā skaitā satura kārtošanas algoritmiem,
lietotāju datu ievākšanu, biznesa modeļiem un citiem elementiem;
4. reklāmas pratība – izpratne par apmaksāto vēstījumu izplatību dažādās jomās un formātos, izmantotajām manipulācijas un pārliecināšanas tehnikām;
5. ziņu mediju pratība – izpratne par žurnālistiku un ziņu
mediju darbu, spēja sekot līdzi aktuālajiem notikumiem,
aktīva informācijas atlase.
Kā redzams, medijpratība var ietvert gan vispārēju izpratni par
informāciju un prasmi ar to strādāt, gan tehniskas iemaņas dažādu
tehnoloģiju jomā, gan orientēšanos konkrētās vidēs, piemēram,
masu mediju vai sociālo mediju principos. Mediētajā pasaulē ir
ļoti daudz jomu, kurās medijpratība var palīdzēt izprast pašlaik
notiekošo un nākotnes tendences un pieņemt labākus lēmumus.
Piemēram, medijpratība ļauj gūt priekšstatu par personas datu
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ievākšanas apmēriem tiešsaistē un to ļaunprātīgas izmantošanas
riskiem. Reklāmas atpazīšana un tajā izmantoto ietekmēšanas metožu zināšanas ļauj no šāda satura efektīvāk izvairīties. Izpratne
par masu mediju darba principiem un ietekmes avotiem dod
iespēju veidot pārdomātāku informācijas diētu. Zināšanas par
sociālo mediju uzbūves principiem un psiholoģiskās veselības
riskiem ļauj veikt preventīvas darbības, lai, piemēram, mazinātu
lietošanas atkarības veidošanās riskus.
Publiskajā telpā par medijpratību lielākoties tomēr runā krietni
šaurākā kontekstā, kur parādās tie izaicinājumi, ko politikas veidotāji, mediji un sabiedrība saskata par nozīmīgākajiem un tādiem, kuru risināšanā medijpratībai ir potenciāls. Par dažiem no
lielākajiem izaicinājumiem pašlaik uzskata ārvalstu propagandu
vai sazvērestības teoriju un dezinformācijas izplatīšanu sociālajos
medijos. Šīs nenoliedzami ir nopietnas un sarežģītas problēmas,
tās tiks apskatītas arī šajā nodaļā.
Taču tās nav vienīgās. No medijpratības mūsdienās gaida ļoti
daudz. Valda uzskats, ka, ja vien cilvēki būs medijpratīgi, viņi kļūs
imūni pret dezinformāciju vai citiem problemātiskas informācijas
veidiem. Lai gan medijpratība noteikti var palīdzēt, ir nepieciešams apzināties arī tās ierobežojumus un izaicinājumus:
1. Ir jābūt formulētām ne tikai konkrētām problēmām, ko nepieciešams risināt, bet arī jākonkretizē medijpratības veidi,
kurus vēlamies attīstīt. Ja par medijpratību runā vispārīgā
veidā, tas neļauj fokusēties uz konkrētās nevēlamās parādības izprašanu un risināšanu. Medijpratības kontekstā
bieži minēts mērķis ir “viltus ziņu” ierobežošana, taču pret
to cīnīties var tieši informācijas pratība ar tās rīkiem un
atbilstošajām kompetencēm, bet, ja izglītošanas fokusā ir
digitālā, ziņu vai masu mediju pratība, tad tāds iznākums
nav gaidāms, jo šīs pratības neattiecas uz “viltus ziņu”
identificēšanu informācijas plūsmā.
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2. Daudzu medijpratības iniciatīvu premisa ir tāda, ka cilvēki nav informēti par to, ka nepatiesas informācijas ir
daudz, un cilvēki lasa un dalās saturā, nedomājot līdzi
par tā avotiem, izcelsmi, argumentiem – citiem vārdiem,
problēmas sakne ir cilvēku nezināšana. Nav noliedzams,
ka arī problēma daļā auditorijas pastāv, tāpēc centieni uzlabot zināšanas arī ir vajadzīgi. Taču daudz lielāku kaitējumu var nodarīt informācijas veidotāji un patērētāji, kas
pie konkrētiem nepatiesiem uzskatiem nonāk savdabīgā
analītiskā procesā, kura laikā noraida avotus, kas balstīti
uz zinātniskām zināšanām vai oficiālo institūciju un plaši
atzītu ekspertu izteikumiem. Šāda domas procesa iznākums ir dezinformācijas patēriņš, taču pret to cīnīties
nav iespējams, atkal un atkal aicinot cilvēkus “kritiski”
izvērtēt savus avotus: viņi to ir apzināti darījuši, taču nonākuši pie citiem secinājumiem. (Partin, Marwick, 2020)
Pēc daudziem rādītājiem šie lietotāji ir medijpratīgi – viņi
orientējas informācijas vidē, pieņem apzinātus lēmumus
par informācijas avotu izvēli, nevis tic visam, ko redz, kā
arī mēdz būt prasmīgi informācijas veidotāji un savu uzskatu komunicētāji. Tipiskais medijpratības veicināšanas
rīku arsenāls viņiem tāpēc nav aktuāls, taču šīs prasmes
viņus nav paglābušas no nonākšanas maldos.
3. Tas, kā indivīdi uztver un izvērtē informāciju, ir saistīts ar
dažādiem kognitīviem un sociāliem procesiem. Piemēram,
sabiedrības daļa, kam ir dziļākā neuzticēšanās valsts varai, neticēs arī valsts institūciju sniegtai informācijai, kā
arī medijiem, kas šo informāciju izplata. Cilvēku uztverei
ir raksturīga “motivēta spriešana” (Kunda, 1990), kas paredz tādu pierādījumu meklēšanu, kas ļautu nonākt pie jau
sākotnēji formulētā vēlamā argumentācijas iznākuma. Šis
atgādina, ka tikai ar faktu sniegšanu par kādu tēmu nepietiek, lai panāktu uzskatu maiņu.
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Šie aspekti akcentē, ka medijpratības uzlabošana sabiedrībā var
būt ļoti sarežģīts uzdevums. Taču tas ir viens no virzieniem, kurā
dažādām iesaistītajām pusēm ir jādarbojas, lai stiprinātu valsts
informācijas telpu un veicinātu, ka indivīdi no mediētās pasaules
gūtu labumu, nevis nonāktu tās pakļautībā.
Nodaļas turpinājums apskata medijpratības izaicinājumus Latvijas informatīvās vides aktualitāšu kontekstā.

Masu mediju situācija un Krievijas propaganda
Ilgajā mediju un masu komunikācijas vēsturē netrūkst piemēru
par politiķu, valdību vai dažādu ietekmīgu organizāciju centieniem caur medijiem iedarboties uz mērķa publikām. Mūsdienās šī
parādība bieži sastopama valstīs, kur žurnālistikas neatkarību ierobežo vai nu masu mediju sliktais ekonomiskais stāvoklis, vai arī
politiskā vara ar likumiem. Turklāt, līdzīgi kā komunistiskie režīmi,
tādi kā Padomju Savienība, kas medijus redzēja kā instrumentu
valsts politikas veidošanā, arī mūsdienās ir sastopami spilgti piemēri, kuros nebrīvu valstu vara medijus izmanto kā ārpolitikas un
iekšpolitikas instrumentu. Viena šāda valsts ir Krievija, kur valdībai ir spēcīga kontrole pār populārākajiem masu medijiem un it
īpaši – lielākajiem televīzijas kanāliem (Reuters Institute, 2018),
bet opozīcijas mediji tiek represēti (LSM, 2016).
Piemērs ir Kremļa īstenotā tautiešu politika, kas ārzemēs dzīvojošo krievvalodīgo un tādējādi sevis definētajai “krievu pasaulei” piederīgo interešu pārstāvības vārdā attaisno iejaukšanos citu
valstu iekšējās lietās, kā arī izmanto diasporu savu politisko mērķu
sasniegšanai (Pieper, 2018). Ir gan jāuzsver, ka krievvalodīgos Latvijas iedzīvotājus kā grupu nevar dēvēt par prokremlisku. Krievvalodīgie ir iekšēji daudzveidīga sabiedrības daļa ar dažādām identitātēm, kas parādās arī viņu mediju lietojumā (Juzefovičs, 2012).
Taču tautiešu politikas aktivitāšu robežās cīņa par Latvijā un citās
valstīs dzīvojošo cilvēku uzskatiem notiek, un būtiska loma šajos
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centienos ir Krievijas valdības kontrolētajiem medijiem. Latvijā,
kur ir liela krievvalodīgo minoritāte, bet krievu valodu saprot vēl
vairāk iedzīvotāju, Krievijas mediju auditorija ir ievērojama.
Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu aizsniegšanai noder gan tas pats
mediju saturs, kas veidots pašmāju publikai un kabeļtelevīzijā vai
internetā ir pieejams arī ārvalstīs, gan arī īpaši ārvalstu auditorijām
veidotie mediji, tādi kā RT “Russia Today” un “Sputnik”. Izplatītākās Krievijas propagandas mediju tēmas, kas skar Latviju, ir apsūdzības fašismā un krievvalodīgo iedzīvotāju diskriminācijā, kā arī
Latvijas kā neizdevušās valsts raksturojums. Tomēr nevar apgalvot,
ka Kremļa vēstījumiem Latvijas krievvalodīgajos ir nepārprotams
atbalsts (Kaprāns, 2018). Īpaši liela spriedze informatīvās telpas
jautājumos bija jūtama 2014. gadā, kad Krievija okupēja Krimu un
veicināja konflikta izcelšanos Ukrainas austrumu daļā. Militārās
aktivitātes pavadīja arī informatīvā darbība, kas centās attaisnot
šos notikumus, tajā skaitā ar krievvalodīgo interešu aizstāvību. Par
Latvijas likumiem neatbilstoša satura izplatīšanu, piemēram, par
naida kurināšanu un aicinājumiem uz vardarbību Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome vairākkārt noteikusi atsevišķu Krievijas televīzijas kanālu retranslācijas aizliegumus.
Ja auditorija nevēlētos patērēt medijus, kas izplata Krievijas
veidotās un nereti manipulatīvās interpretācijas, šāda satura potenciālā ietekme būtu krietni mazāka. Šis ir aspekts, kurā politikas veidotāji liek zināmas cerības uz medijpratību. Medijpratīgs
patērētājs labāk spēs atpazīt, piemēram, vienpusējību un tendenciozitāti mediju saturā, kā arī aktīvāk un apzinātāk izvētēies
saturu savai informācijas diētai. Un, ja mediju satura patērētāji
labāk spēs atšķirt korekti veidotu informāciju no manipulācijām
un apzināsies, ka tieša jebkuras valsts valdības kontrole pār mediju saturu ir signāls par gaidāmu tendenciozitāti, varētu sagaidīt, ka viņi no šāda veida satura novērsīsies. Tomēr medijpratības
iniciatīvu premisai nevajadzētu būt tādai, ka cilvēki, kas atbalsta
nedemokrātiskas idejas, to dara tikai tāpēc, ka ir propagandas
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un dezinformācijas apmuļķoti. Līdzīgā kārtā arī bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa panākumi vēlēšanās ir izskaidrojami ne
jau tikai ar viltus ziņām vai Krievijas iejaukšanos vēlēšanu procesā
(Malik, 2020). Vēlētāju politiskās simpātijas un mediju izvēles veidojas sarežģītu procesu rezultātā, tajā skaitā tās ilustrē viņu līdzšinējo pieredzi ar valsts pārvaldi, medijiem un citām institūcijām,
viņu uzticēšanos vai atsvešināšanos no politiskā procesa, viņu
pašreizējās iespējas, rocību un bažas. Daudzi no šiem iemesliem ir
ārpus to jautājumu loka.
Propagandas riski liek apzināties, ka Latvijas informācijas vidē
pastāv strukturālas problēmas, ko ar medijpratību vienu pašu atrisināt nevar. Lai mazinātu Krievijas informatīvās telpas ietekmi
Latvijā, ir nepieciešama spēcīga vietējo mediju vide. Taču Latvijas mediju vide ir ekonomiski novājināta. Konkurence mediju
tirgū pieaug, vietējie satura veidotāji konkurē ar ārvalstīs veidoto
saturu, taču ieņēmumi no reklāmas, kas ir galvenais komercmediju ienākumu avots, ir nepietiekami. Latvijas reklāmas tirgus tēriņi joprojām nav sasnieguši 2008. gada līmeni un kompensējuši
finanšu krīzes kritumu.20 Lai gan ekonomiskā izaugsme ir atjaunojusies, kas nozīmē arī lielākus reklāmas tēriņus, pašlaik būtisku
daļu reklāmas naudas vietējie uzņēmumi tērē tādās starptautiskās platformās kā “Google” un “Facebook”. Šiem uzņēmumiem ir
plaši reklāmas tīkli, kas ļauj sasniegt precīzi definētu auditoriju,
tādējādi reklāmdevējiem tie ir pievilcīgi. Vienlaikus tas nozīmē,
ka ievērojama daļa naudas, kas iepriekš uzturēja žurnālistikas
medijus, tiem vairs nav pieejama. Situāciju vēl vairāk saasināja
ar Covid-19 saistītā krīze, tāpēc 2020. gada pavasarī Latvijas mediji sāka celt trauksmi par reklāmas ieņēmumu kritumu, kas apdraud daudzu mediju pastāvēšanu. Pat ja ekonomiski vājie mediji
nebankrotē, šādos apstākļos tiem nav iespējams radīt kvalitatīvu

20 Avots: Latvijas Reklāmas asociācija. Latvijas mediju reklāmas tirgus apkopojuma dati.
https://www.lra.lv/lv/statistika/latvijas-mediju-reklamas-tirgus-apkopojuma-dati/

L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A 1 2 0 G A D O S . N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

121

un auditorijai interesantu saturu. Ekonomiskais vājums medijus
turklāt padara arī uzņēmīgākus pret ārējām ietekmēm. Piemēram,
reklāmdevēji var piespiest medijus ievietot slēpto reklāmu vai arī
neveidot kritiskus materiālus par tiem. Nestabilitāte rada apstākļus arī redakcionālās neatkarības samazinājumam un politisko ietekmju riskam (Rožukalne, 2020).
Daudzi Latvijas komercmediji veido saturu krievu valodā, tomēr sabiedrisko mediju līmenī atbalsts šāda veida satura veidošanai nav bijis pietiekams. Latvijas Radio 4 darbojas veiksmīgi, taču
Latvijas Televīzijā tā arī nav izveidots televīzijas kanāls krieviski
vai mazākumtautību valodās runājošajai auditorijai. Ilgu laiku
LTV7 tika veidots saturs krievu valodā, tajā skaitā bija ziņu izlaidumi un diskusijas, tomēr šī kanāla pozicionēšanās tā arī palika
neskaidra, jo vienlaikus tas bija veidots arī kā sporta un izklaides
kanāls latviski runājošajai auditorijai. 2020. gadā izstrādātās sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas paredz koncentrēt mazākumtautībām paredzēto saturu tiešsaistes platformā LSM (jaunā tiešsaistes
platforma darbu sāka 2021. gada septembrī) un LTV7 attīstīt tieši
kā dzīvesstila un sporta satura televīzijas kanālu. Lai gan saturiska
fokusēšanās nāks par labu kanāla attīstībai, lēmums arī akcentēja
neskaidro krievu valodas satura nākotni sabiedriskajos medijos
tradicionālajā formātā (LSM, 2021). Lai gan tiešsaistes formātiem
ir potenciāls piesaistīt jaunu auditoriju, daļa mērķauditorijas tiešsaistes medijus neizmanto. Jautājums par valsts atbalstu satura
veidošanai krievu valodā Latvijā ilgus gadus ir bijis politiski sarežģīts. Tomēr, ja šāds saturs netaps Latvijā, tad rezultāts diez vai būs
tāds, ka krievvalodīgie sāks vairāk meklēt saturu latviešu valodā.
Drīzāk vēl vairāk palielināsies pieprasījums pēc Krievijā veidotā un
Latvijā viegli pieejamā piedāvājuma.
Svarīgi arī akcentēt, ka darbojošās puses, kas ir ieinteresētas
propagandas un dezinformācijas izplatīšanā, no savas puses savu
informatīvo darbību turpina, un Kremļa mediji ir centušies diskreditēt Latvijā veiktos pētījumus saistībā ar Kremļa vēstījumu iz-
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platīšanu (Kaprāns, 2017). Tas, ka notiek cīņa pret medijpratības
veicināšanas un propagandas analīzes pasākumiem, ir vēl viens aspekts, kas parāda medijpratības veicināšanas sarežģīto dabu un to,
ka daudzos gadījumos šīm aktivitātēm var nebūt tūlītēja redzama
efekta. Tas, protams, nav iemesls, lai šos centienus neturpinātu.

Sociālo mediju vide un viltus ziņas
Sociālie mediji ieņem aizvien nozīmīgāku lomu tajā, kā mūsdienās indivīdi seko līdzi dažādām aktualitātēm. Daļa mūsdienu
mediju auditorijas ne tikai maz patērē tradicionālos masu medijus
(radio, presi, televīziju), bet arī mazāk apmeklē tiešsaistes masu
mediju tīmekļa vietnes un pārsvarā seko līdzi tikai tām ziņām un
citam saturam, ar ko sastopas sociālajos medijos. Ziņu patēriņu
caur sociālo mediju informācijas plūsmām raksturo nejaušums un
virspusējība, jo bieži vien lasīti tiek tikai virsraksti un apraksti un
pats raksts atvērts tikai tad, ja tajā kaut kas ir īpaši ieinteresējis.
Sociālo mediju platformu attiecības ar masu medijiem un žurnālistiku ir sarežģītas. No vienas puses, šīs platformas ir rīki, ko
masu mediji izmanto sava satura popularizēšanā un auditoriju aizsniegšanā. No otras puses, tur veidojas un attīstās arī jauni satura
avoti, kas ar tradicionālajiem medijiem konkurē.
Lai saturs nonāktu masu medijos, tam ir jāiet cauri daudziem
redakcionālajiem filtriem, kuri ir balstīti žurnālistikas profesionālajās normās. Reportieri, producenti, redaktori un citi mediju
darbinieki atlasa notikumus, par ko ir vērts ziņot, savukārt pamatprincipus, kā par tiem ziņot, nosaka profesionālie standarti un ētikas kodeksi. Protams, arī masu mediju žurnālistu darba metodēs
un rezultātos var būt novērojamas pamatīgas atšķirības, kas lielā
mērā izriet no tā, kā konkrētie profesionālie standarti un ētikas
principi – objektivitāte, patiesums, sabalansētība, godīgums, darbošanās sabiedrības interesēs – tiek interpretēti. Tāpat žurnālistikas izpausmes var ļoti atšķirties atkarībā no mediju žanriem
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(piemēram, starp dzelteno presi vai informatīvi analītiskiem izdevumiem), redakcionālajām nostādnēm un tā, cik attiecīgie mediji
ir neatkarīgi no politisko vai ekonomisko spēku ietekmēm. Tomēr
žurnālisti un citi mediju satura veidošanā iesaistītie darbinieki par
vispārējiem profesijas principiem vienoties bieži vien spēj.
Sociālo mediju satura izplatīšanas modelis šajā ziņā radikāli atšķiras. Profesionālu žurnālistu un atbildīgu mediju veidots saturs
tur ir pieejams līdztekus tādu izdevumu saturam, kuru standarti ir
zemāki, vai arī dažādu ieinteresēto pušu veidotajiem materiāliem,
kam ar žurnālistiku sakara nav nekāda un kas var izplatīt ne tikai
vienpusējus, nepilnīgi izklāstītus un manipulatīvus skaidrojumus,
bet arī pilnīgus izdomājumus. Galvenais satura filtrs sociālajos
medijos ir auditorijas reakcija uz saturu: ja pietiekami liela daļa
auditorijas izlasīs un reaģēs uz konkrēto satura vienību – komentēs, dalīsies ar to –, tad to ieraudzīs vēl vairāk indivīdu. Sociālo
mediju vidē satura pamanāmībai un popularitātei nav saiknes ar
tā kvalitāti: ja daudziem lietotājiem šis saturs ir paticis, tas nenozīmē, ka šie lietotāji konkrēto satura vienību ir izvērtējuši pēc
būtības.
Vispopulārākais saturs sociālajos medijos ir izklaidējošs, taču
lielu uzmanību šajā vidē piesaista arī vēl citas tematikas ieraksti,
kas spēj izraisīt emocijas. Tas paver iespējas šo vidi izmantot arī
manipulācijās ar sabiedrības viedokli, piemēram, veidojot “Facebook” vai citos sociālajos medijos kontus, kuros izplata vienpusēju
politiskas tematikas saturu. Riskus spilgti demonstrē Krievijas centieni iejaukties ASV 2016. gada prezidenta vēlēšanās – tajos nozīmīga loma bija arī manipulācijām sociālo mediju vidē (Hosenball,
2018). Krievijas valdības uzdevumā strādājošie veidoja viltus kontus sociālo mediju platformās, kur izplatīja politiski šķeļošu un nereti arī maldinošu informāciju, kā arī veidoja reklāmas kampaņas,
lai šāds saturs aizsniegtu dažādas mērķa grupas. Tikai pēc tam, kad
informācija par šīm aktivitātēm nonāca publiskajā telpā, lielākās
sociālo mediju platformas sāka stiprināt satura pārvaldības prin-
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cipus, tajā skaitā aktīvāk vērsties pret viltus kontu izmantošanu
un valstu atbalstītu propagandas tīklu darbību. Krievija, protams,
ne tuvu nav vienīgā valsts, kas ir attīstījusi vai apguvusi sociālo
mediju manipulācijas tehnikas sociālo mediju vidē (Bradshaw,
Howard, 2018).
Līdztekus valstu valdību vai atsevišķu politisko spēku centieniem izmantot sociālos medijus mērķu sasniegšanai šī vide
ir bijusi izdevīga arī citiem sazvērestības teoriju vai nepatiesas
informācijas izplatītājiem. Pēc jau minētajām 2016. gada ASV
prezidenta vēlēšanām un arī citiem incidentiem daudzu valstu,
tajā skaitā Latvijas, politiskajā un sabiedriskajā dienaskārtībā
plašāk nonāca “viltus ziņu” jēdziens. Ar to sākotnēji apzīmēja
tādas nepatiesas ziņas, kas veidotas ar nolūku piesaistīt auditorijas uzmanību, panākt, lai auditorija nonāk kādā tīmekļa vietnē,
kas pelna ar reklāmām. Tā kā šādas informācijas autorus neierobežo nekādi rīcības standarti, tajā skaitā prasība pēc patiesuma,
viņiem ir plašas iespējas sacerēt dažādus uzmanību piesaistošus
apgalvojumus. Tomēr šī jēdziena nozīme kopš tā laika ir aizvien
vairāk paplašinājusies. Ar to var apzīmēt arī materiālus, kuros ir
kāda daļa patiesības, taču tā ir izkropļota vai nepilnīgi pasniegta,
propagandu, kas ne vienmēr nozīmē melus un izdomājumus, un
ideoloģiski motivētas dažādu notikumu vai procesu interpretācijas. Dažu politiķu un citu publiski ietekmīgu personu valodā par
viltus ziņām mēdz saukt arī apgalvojumus, kas konkrētajai personai nav pieņemami. Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps
par “viltus ziņām” dēvēja daudzus no lielajiem masu medijiem,
kuri pret viņu bija kritiski. Pašlaik var teikt, ka jēdziena nozīme ir
tik ļoti izplūdusi, ka tas vairs nav noderīgs nepatiesas informācijas problemātikas skaidrošanā. Ja šodien dzirdam kādu lietojam
šo jēdzienu, vispirms ir jānoskaidro, kas īsti ar to ir domāts. Katrs
no problemātiskas informācijas paveidiem veidojas un tiek izplatīts atšķirīgu motīvu dēļ, un to ierobežošana prasa atšķirīgas
pieejas.
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Izdomātās, ar realitāti nesaistītās ziņas, ko veido ekonomisku
motīvu dēļ, pašlaik nav uzskatāmas par lielāko ar dezinformāciju
saistīto problēmu – gan tāpēc, ka tās tiek visai operatīvi dzēstas,
gan arī tāpēc, ka ir krietni ierobežotas iespējas pelnīt no reklāmas
ar šāda veida tīmekļa vietņu veidošanu. Tās ir arī problemātiskas
informācijas veids, ko ir relatīvi viegli identificēt un pārbaudīt un
pierādīt to nepatiesumu. Šo iezīmju dēļ tās izplatību ir iespējams
ierobežot, veicinot informācijas pratības pamata kompetenču apguvi, piemēram, mudinot cilvēkus lielāku uzmanību pievērst informācijas avotam, izteikto apgalvojumu pierādījumu izvērtēšanai un
dažādiem signāliem, kas var liecināt, ka ar konkrēto informācijas
avotu vai ziņu kaut kas nav kārtībā.
Citādi ir ar dezinformāciju un sazvērestības teorijām, ko nereti
veido, izmantojot daudzveidīgas manipulāciju tehnikas un psiholoģijas principus, kā arī balstoties uz daļā sabiedrības jau līdz tam
eksistējošiem pieņēmumiem, pārpratumiem, mītiem un baumām.
Piemēram, ja daļā sabiedrības ir liela neuzticēšanās valdības institūcijām kopumā, tas ir priekšnoteikums, lai pat vislabāko politikas
priekšlikumu interpretētu kā vēlmi nodarīt kaitējumu saviem pilsoņiem. Pastāvot priekšnoteikumiem, lai auditorijā nostiprinātos
noteikta, nepatiesa interpretācija, atradīsies arī darbojošās personas, kas formulēs šķietami pat loģisku šīs nepatiesās interpretācijas pamatojumu.
Baumas, sazvērestības teorijas un dezinformācija kā parādības
nerodas un neattīstās tikai sociālo mediju vidē, un sociālie mediji nebūt nav galvenais izskaidrojums, kāpēc sabiedrībā izplatās
nepatiesi uzskati. Tomēr sociālo mediju vidē indivīdiem ir viegli
atrast domubiedrus un apvienoties grupās, kur tie viedo savu pārliecību stiprinošus materiālus un dalās ar tiem. Sazvērestību kopienās nereti iesaistās arī cilvēki, kas ir aktīvi sava viedokļa paušanā, tādējādi radot iespaidu, ka tiešsaistes vidē konkrētā veido
uzskati izplatīti plašāk nekā patiesībā. Vēl viena svarīga iezīme –
sazvērestības teoriju atbalstītāji šīs idejas nereti ir dziļi integrējuši
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savās uzskatu sistēmās, un šai informācijai viņi bieži vien patiesi
tic, tāpēc savu rīcību redz nevis kā kaitniecisku, bet gan sabiedriski
derīgu. Protams, arī šajā gadījumā dezinformāciju var izmantot kā
cinisku instrumentu noteiktu mērķu sasniegšanai: ir iespējama
situācija, ka dezinformācija tiek radīta, lai kādā sabiedrībā vai sociālajā grupā nodarītu apzinātu kaitējumu vai gūtu sev labumu, taču
vēlāk tā var sākt dzīvot savu dzīvi un tie, kas tai tic, pret to izturēties
kā pret patiesību, kam cenšas pievērst arī citus. Šis efekts var saglabāties ilgus gadus pēc konkrētās informācijas operācijas beigām.
Arī Latvijas sociālo mediju vidē dažas no populārākajām un
redzamākajām satura kopienām (grupām vai lapām) raksturo nepatiesu vai nepilnīgu apgalvojumu vai manipulatīvas interpretācijas izmantojums. Šādas kopienas darbojas kā konkrētā uzskata
atbalstītāju apvienotājas, un tajās var tikt koordinētas darbības,
kas vērstas uz savu uzskatu izplatīšanu tālāk. Emocijas izraisošu
komunikāciju, kur izmantota populistiska retorika ar uzbrūkošu
stilu un nereti arī manipulatīvu argumentāciju, izmanto arī daži
politiķi, kuru rīcību vada tas, ka šāds stils sociālo mediju vidē ir
efektīvs sekotāju piesaistīšanā.
Sociālo mediju kompānijas ir centušās cīnīties pret dažādu
veidu dezinformāciju, taču ar mainīgiem panākumiem. Satura pārvaldība šajā vidē ir sarežģīta, jo prasa izšķirties par to, kā noteikt,
kura veida saturs ir tik problemātisks, lai būtu dzēšams, kā arī rada
jautājumu, kā satura izņemšanu var īstenot neitrālā veidā (Stewart,
2021). Kopš 2020. gada publiskajā telpā nav trūcis arī apšaubāmu
apgalvojumu par Covid-19, vakcīnām, ārstniecības līdzekļiem, vīrusa rašanos vai eksistenci. Daudzos gadījumos aplamais saturs ir
dzēsts, tomēr sociālo mediju kompāniju veidotajiem satura pārvaldības mehānismiem ir arī būtiski trūkumi – ir iespējamas kļūdas,
nekonsekventi un lietotājam neskaidri lēmumi (Gill, 2021). Sociālo
mediju kompāniju satura vadlīnijas it kā ir skaidras, taču izšķiršanās par to, kas ir kaitīgs saturs un kur ir velkama robeža starp
interpretāciju un meliem, praksē ir sarežģīta.

L AT V I J A S S A B I E D R Ī B A 1 2 0 G A D O S . N O PA G ĀT N E S U Z M Ū S D I E N Ā M

127

Medijpratības veicināšanas programmas var stiprināt sabiedrības noturību pret dezinformāciju, taču tās vienas pašas negarantē
radikālas pārmaiņas. Arī pamata padomi, piemēram, ka ir “kritiski”
jāvērtē tiešsaistē redzētā informācija un tās avoti, var nedarboties,
jo šādas dezinformācijas vai sazvērestības teoriju piekritēji savus
uzskatus nereti ir veidojuši apzināti, ilgākā laikā un nonākuši pie
secinājuma, ka neuzticamie avoti ir masu mediju, pazīstamāko
ekspertu un politiķu sacītais. Viņi avotus un argumentus tik tiešām ir izvērtējuši, taču izmantojot atšķirīgas, bieži vien nepilnīgas
spriedumu izdarīšanas metodes un balstoties uz faktoloģiski grūti
pierādāmām vai apgāžamām premisām, tā nonākot pie pavisam
citiem secinājumiem. Lielāks potenciāls ir darbam ar tiem cilvēkiem, kas alternatīvo faktu un sazvērestības teoriju realitātē vēl
nav nonākuši.
Eiropas Komisijas neatkarīgās augstā līmeņa ekspertu grupas
2018. gada ziņojumā par viltus ziņām un tiešsaistes dezinformāciju ir norādīts uz to, ka šādas informatīvās problēmas ceļas gan
no valstu, gan nevalstisku darbojošos personu aktivitātēm, un
uzsvērta nepieciešamība pēc daudzdimensiju pieejas (High Level
Group, 2018). Medijpratība, kas palīdzētu indivīdiem orientēties
tiešsaistes informācijas vidē, ir viens no darbības virzieniem, taču
tā ir minēta līdztekus mediju vides caurskatāmības palielināšanai,
žurnālistu un auditorijas aktivitāšu veicināšanai cīņā ar dezinformāciju, Eiropas mediju ekosistēmas ilgtspējības nodrošināšanai
un dezinformācijas tematikas izpētes turpināšanai.
Šāda pieeja akcentē, ka dezinformācija un viltus ziņas nav radušās tikai sabiedrības medijpratības problēmu dēļ un tās tikai ar
medijpratību arī nevar slāpēt.

Medijpratības līmenis Latvijā
Kopš 2017. gada Latvijā tiek veikti iedzīvotāju medijpratības
mērījumi. Tos pasūta Kultūras ministrija, kas ir par mediju poli-
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tiku atbildīgā institūcija. 2020. gada nogalē tika publicēti jau otrā
pētījuma rezultāti (Kultūras ministrija, 2020), kas ļauj salīdzināt
situācijas attīstību. Jaunākais pētījums rāda, ka dažos aspektos
medijpratība ir mainījusies, ko var uzskatīt par iznākumu tam, ka
pēdējos gados tik daudzos dažādos līmeņos un veidos par medijpratību ir runāts. 2017. gadā 40 % respondentu atbildēja, ka spēj
atpazīt tendenciozu un safabricētu informāciju, bet 2020. gadā –
23 %. 2017. gadā 11 % respondentu atzina, ka tiem trūkst zināšanu
par to, kā medijos atšķirt patiesu informāciju no maldinošas, bet
2020. gadā tādu bija 18 %.". 2017. gadā 22 % respondentu sacīja, ka
tiem ir gadījies noticēt tendenciozai vai safabricētai informācijai,
notikušo apjaušot tikai vēlāk, bet 2020. gadā tādu bija 29 %. Pat ja
varētu šķist, ka situācija šajā ziņā ir pasliktinājusies, datiem ir arī
optimistisks skaidrojums: ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri apzinās, ka nepatiesas informācijas izplatīšanās ir liela problēma, kas
var skart arī viņus pašus. Ja to cilvēku skaits, kuri atbild, ka nekad
nav noticējuši nepatiesai informācijai, ir zems, tas nozīmē tikai to,
ka šie cilvēki nav secinājuši, ka ir maldījušies – dati taču neparāda,
cik daudzi no viņiem tik tiešām ir maldījušies, varbūt to nemaz neapzinādamies. Risku apzināšanās palīdz labāk identificēt gadījumus, kad indivīds ir kritis par upuri nepatiesai informācijai. Svarīgi
ir ne tikai spēt jau saskaršanās brīdī atšķirt ticamu informāciju no
neticamas, bet arī saprast savas kļūdas un galu galā tomēr nonākt
pie patiesas informācijas.
Lielākā problēma ar veidu, kā Latvijā tiek mērīta medijpratība,
ir paļaušanās uz pašvērtējumu, kur respondenti paši novērtē savu
izpratnes līmeni dažādos medijpratības aspektos. Indivīda uzskats
par savām zināšanām vai prasmēm var krietni atšķirties no viņa
reālajām prasmēm (Arkes, Hackett, Boehm, 1989). Ir iespējama situācija, kad indivīds patērē pseidozinātnisku, propagandisku vai
sazvērestības teorijās sakņotu saturu, bet sevi uzskatīs par zinošu
kritiskajā domāšanā. Dezinformācijas pieņemšana ir saistīta ar
dažādiem psiholoģiskiem un sociāliem faktoriem – informācijas
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avotu izvēlē un novērtēšanā loma ir arī grupai, pie kā indivīds pieder, un tam, ko indivīds jau līdz šim par konkrēto tēmu ir dzirdējis.
Līdz ar to no šiem rezultātiem nav iespējams precīzi novērtēt, kāds
ir medijpratības līmenis Latvijā un kādos aspektos ir lielākie zināšanu vai izpratnes trūkumi.
Vēl cita problēma ar kvantitatīvajiem medijpratības pētījumiem
mēdz būt tāda, ka atbildes uz anketas jautājumiem var būt visai
dažādi interpretējamas. Piemēram, Kultūras ministrijas pasūtītajā
medijpratības pētījumā 2020. gadā 58 % respondentu piekrita šādam apgalvojumam: “Ja kāda informācija ir rakstīta avīzē, izskanējusi radio vai televīzijā, tad tai var uzticēties.” Vai šie 58 % respondentu demonstrē izpratni vai neizpratni par medijiem? Kāda būtu
medijpratīga cilvēka atbilde uz šo jautājumu? No vienas puses,
akli ticēt nevajadzētu nevienam avotam. Dažādi mediji vienu un to
pašu notikumu var parādīt atšķirīgi; ne visi masu mediji strādā pēc
vienlīdz augstiem standartiem, turklāt pat visatbildīgākajam medijam gadās faktu kļūdas. Tāpēc nepieciešams salīdzināt informāciju dažādos avotos. No otras puses, radio, televīzija un avīzes var
būt ir ticami informācijas avoti, it sevišķi salīdzinot ar dažādiem
alternatīvajiem informācijas avotiem sociālajos medijos un citviet
tiešsaistē. Medijpratība ietver arī spēju veidot savu mediju diētu un
prasmīgi izvēlēties uzticamus medijus. Tā kā visu informāciju, ar
ko ikdienā saskaramies, katrs indivīds neatkarīgi pārbaudīt nemaz
nevar, nākas paļauties uz mediju stāstīto – kamēr vien konkrētie
mediji ir respektabli un ticami. Medijpratība māca neticēt visam, ko
kaut kur dzirdam vai redzam, taču arī neuzticēšanās pilnīgi nekam
un skeptiskums pret pilnīgi visu nav medijpratības rādītājs.
Līdzīgi daudznozīmību var saskatīt arī virknē citu šī pētījuma
jautājumu, un tas ierobežo iespējas izteikt konkrētus apgalvojumus par to, ko konkrētais pētījums par Latvijas sabiedrību pasaka.
Daži no secinājumiem tomēr parāda medijpratības problemātiskos aspektus. Piemēram, tas, ka vienu mediju informācijas gūšanai izmanto 17 % respondentu un divus – 39 %, liecina par visai
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ierobežotu informācijas vidi, kurā Latvijas iedzīvotāji uzturas.
Ievērojama daļa respondentu – 63 % – mēdz skatīties Krievijas televīzijas kanālus, piemēram, PBK (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome kanālam vairākkārt uzlikusi sodu, tajā skaitā
par vienpusējas vai maldinošas informācijas sniegšanu (NEPLP,
2015; LSM, 2021)), NTV “Mir Baltic” (2021. gadā izslēgts no Latvijā
retranslējamo programmu saraksta tāpēc, ka nav zināms kanāla
pārstāvis Latvijā (LSM, 2021)), RTR “Rossija” (par naida kurināšanu, aicinājumiem uz vardarbību un militāru konfliktu 2021. gadā
uz gadu aizliegts retranslēt Latvijā (NEPLP, 2021)). Tādējādi lielam
optimismam par mediju patēriņa izvēlēm Latvijā nav pamata, un
medijpratības veicināšanas un dezinformācijas apkarošanas aktivitātes ir ne tikai jāturpina, bet arī jāizvērtē līdzšinējā darbība šajā
jomā un jāmeklē jauni veidi, kā mērķtiecīgi vērsties pret konkrētu
zināšanu un prasmju trūkumu kādā no medijipratības jomām.

Medijpratības veicināšana
Arī Latvijā pēdējo gadu laikā medijpratībai ir pievērsts daudz
uzmanības izglītības saturā, medijos un citās jomās. Pedagogi,
bibliotekāri, žurnālisti un citi ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu saistītu jomu pārstāvji ir iesaistījušies dažādos pasākumos. Liela nozīme ir bijusi arī tam, ka Latvijā kopš 2016. gada tiek
īstenota mediju politika, kuras mērķis ir stiprināt mediju vidi (Par
Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam,
2016). Politikas veidotāji ir apzinājušies, ka kvalitatīvi, daudzveidīgi un neatkarīgi mediji mūsdienās nevar attīstīties, ja mediju
vidi atstāj tikai brīvā tirgus ziņā: tie mediji, kam pašreizējos apstākļos ir vislielākās iespējas ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, ne
vienmēr ir tie paši, kuri spēj piedāvāt žurnālistikas profesionālajiem standartiem atbilstošāko un sabiedrībai nozīmīgāko saturu.
Viens no Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam
principiem bija arī auditorijas medijpratības stiprināšana.
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Būtisks instruments mediju politikas īstenošanā ir bijis Mediju
atbalsta fonds, kas finansiāli palīdzējis kvalitatīva un sabiedriski
nozīmīga satura veidošanā. Latvijā tiek izsludināti projektu konkursi – gan nacionālajiem, gan reģionālajiem medijiem, kuros tie
startē, piedāvājot veidot saturu kādā no vispārējām kategorijām.
Šīs kategorijas ir definētas plaši, un tiek saglabāta mediju redakcionālā brīvība materiālu izstrādē un konkrētu tēmu izvēlē. Dažas
no atbalstāmā satura kategorijām ir pētnieciskā un analītiskā žurnālistika, kultūras un sociālo procesu analīze, Latvijas diasporas,
personu ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību jautājumi, kā
arī melu dekonstrukcijas un medijpratības materiāli.
Šāda veida atbalsts pašlaik ieņem ļoti lielu lomu daudzu mediju
finansiālās situācijas uzlabošanā, un tas ir ļāvis medijiem veidot
daudzveidīgu saturu. Taču vienlaikus sistēmā ir arī dažādas nepilnības. Viena no tām – atbalsts medijiem vispirmām kārtām izpaužas kā
atbalsts to pastāvēšanai, nevis attīstībai. Daudziem no atbalsta saņēmējiem šis finansējums ļauj turpināt darboties veidā, kādā tie ir darbojušies līdz šim, pat ja mūsdienu mediju un informācijas vidē tāds
vairs nav ilgtspējīgs. Daudziem Latvijas medijiem pašlaik trūkst ne
tikai finansiālās stabilitātes, bet arī palīdzības cilvēkresursu ziņā, lai
varētu veidot, eksperimentēt ar jauniem satura formātiem, pielāgot
savu darbību tiešsaistes videi un veidot tādu žurnālistiku, kas precīzāk atbilst ne tikai esošās, bet arī potenciālās auditorijas vajadzībām.
Arī pašā mediju atbalsta programmu konkursu organizācijā ir
bijušas kļūdas un nepilnības. Piemēram, projektu konkurss medijiem Covid-19 radīto seku mazināšanai, par spīti deklarētajam
mērķim veicināt “kvalitatīva vietējā nacionālās un reģionālās
nozīmes satura radīšanu” (Kultūras ministrija, 2020),21 atbalstīja
tādus medijus, kas ražo izklaidējošu vai triviālu saturu, vai pat tādus vietējos medijus, kas iepriekš ir izplatījuši Kremļa propagan-

21 Vairāk informācijas: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-km-unmediju-nozares-izstradatos-pasakumus-plassazinas-lidzeklu-atbalstam
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das vēstījumus (LSM, 2020). Šādu situāciju radīja tas, ka projektu
pieteikumu vērtēšanas kritēriji nebija pietiekami konkretizējuši
atbalstāmā satura veidus, kā arī pieteicēju diskvalificēšanas kritērijus. Pēc konsultēšanās ar Valsts drošības dienestu Sabiedrības inte
grācijas fonds, kas administrē projektu konkursu, nolēma tomēr
nepiešķirt naudu prokremliskajiem medijiem – avīzei “Segodņa”
un interneta portālam “BB.lv” (Re:Baltica, 2020).
Valsts atbalsta programmu devumu medijpratības veicināšanā
precīzi izmērīt ir grūti. Ir nepārprotami, ka šīs tematikas iekļaušana projektu konkursos ir bijis viens no iemesliem (bet, protams,
ne vienīgais), kāpēc daudzi mediji par šīm tēmām ir runājuši un
kāpēc tās publiskajā dienaskārtībā ir visai plaši sastopamas. Tas ir
atstājis pozitīvu iespaidu uz to, cik lielai Latvijas sabiedrības daļai
medijpratības jēdziens ir pazīstams un cik daudzi cilvēki apzinās
dezinformācijas un cita veida problemātiskas informācijas riskus.
Tāpat virkne mediju ir darbojušies arī dezinformācijas atspēkošanas virzienā, tajā skaitā cīnījušies pret Krievijas propagandu. Izaicinājums gan var būt aizsniegt to auditorijas daļu, kam medijpratības veicināšana būtu visvairāk nepieciešama. Piemēram, tie, kas
tiešsaistē dalās ar nepatiesu informāciju, var nebūt tie paši, kas
izlasa šādas informācijas atspēkojumus un kļūdu labojumus.
Cits medijpratības veicināšanas aktivitāšu izaicinājums ir par
šo tēmu runāt veidā, kas auditorijas pārstāvjiem liktu kritiski apsvērt un izvērtēt pašiem savus mediju lietošanas paradumus un
domāšanas procesus. Indivīds var idejiski apzināties medijpratības nozīmi, taču savā praktiskajā rīcībā nesaredzēt problemātiskas
darbības. Taču – ievērojama daļa Latvijas žurnālistikas materiālu,
kas veltīti medijpratības tematikai, piedāvā samērā vienkāršus parādības skaidrojumus. Tie vēl joprojām turpina skaidrot
paša jēdziena nozīmi, lai gan par to pašlaik jau ir radīts daudz
materiālu, bet neiedziļinās tajā, cik ļoti daudzveidīgi ir iemesli,
kāpēc kādiem informācijas patērētājiem noteikta veida apgalvojumi šķiet ticami, un izprot medijpratību kā vispārēju risinājumu
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sarežģītu mūsdienu problēmu risināšanā. Ne visiem, kas ir aktīvi
medijpratības tematikas uzturēšanā un skaidrošanā publiskajā
telpā, pašiem ir niansēta izpratne par medijpratības sarežģītību
un zemas medijpratības cēloņiem. Ne visi resursi, kas ir ieguldīti
medijpratības veicināšanā – tajā skaitā caur Mediju atbalsta fonda
projektiem –, ir tērēti rezultatīvi.
Nākotnes virziens nav vienkārši turpināt izglītošanu par to,
kā pārbaudīt faktus un izvērtēt informācijas avotus. Medijpratība auditoriju nepārliecinās uzticēties oficiālajiem avotiem, ja
sabiedrībā saglabāsies zems uzticēšanās līmenis valsts un citām
institūcijām. Kā uzsver mediju pētniece Deina Boida (danah boyd),
medijpratībai ir jāattīstās līdzi informācijas videi: pirmais medijpratības vilnis bija atbilde uz propagandu masu mediju kontekstā,
bet pašlaik informācija plūst tīklotā vidē, kas ir krietni atšķirīga no
masu mediju vides (Boyd, 2018). Klāt nāk vēl viens izaicinājums:
informācija tiek un arī nākotnē tiks izmantota par ieroci – un ne
jau lielu un resursiem bagātu organizāciju vai valstu valdību rokās.
Dezinformācijas un dažādu ietekmes operāciju sniegtās iespējas
kādu savu mērķu sasniegšanā pētīs aizvien vairāk organizāciju un
arī privātpersonu.
Tas viss norāda uz to, ka medijpratības nozīme un potenciāls
nākotnē nemazināsies. Informācijas vide kļūs aizvien sarežģītāka,
un spēja orientēties tajā – aizvien svarīgāka gan indivīdiem gan
sabiedrībām. Ir jāattīsta spējas medijpratību izmantot aktuālo izaicinājumu kontekstā, taču gaidām par medijpratības devumu ir
jābūt reālistiskām.
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Šajā nodaļā lielāka uzmanība tiks pievēr
sta identitātei un piederības izjūtai, kas kā
īpašs fenomens aplūkots kā daļa no nākot
nes un attīstības, tai piešķirot būtisku lomu
sabiedrības iesaistē. Pētījuma rezultāti ap
stiprina, ka trīs savstarpēji saistītu identi
tāšu kaskāde (lokālā, nacionālā un pārna
cionālā jeb eiropeiskā) ir optimāls modelis,
lai aptvertu iespējami plašāku sabiedrību
un sekmētu tās iesaisti visu veidu procesos.
Šajā nodaļā eiropeiskā identitāte aplū
kota caur vērtību transformācijas procesu,
nacionālā identitāte – caur stratēģiskās
komunikācijas lomu pilsoniskas nācijas
veidošanā Latvijā, savukārt lokālā – caur
dažāda mēroga piederības izjūtām un
identitāšu sadursmes piemēru, kas ir novē
rojama, mainot un grozot administratīvās
un kultūrvēsturiskās robežas.

Nodaļas autori ir
Gatis Krūmiņš, Ieva Bērziņa, Liene Ločmele,
Jānis Šiliņš un Māris Andžāns.
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Īss nodaļas apraksts:

3.1. TRĪS IDENTITĀTES
Jau iesniedzot projekta pieteikumu, tika izvirzīts pieņēmums,
ka identitātes un vērtību jautājuma pārlieka vienkāršošana nedos
ilgtermiņa rezultātu. Kā padziļinātas izpētes objekti tika pieteiktas
trīs vienlīdz svarīgas dimensijas, kas Latvijas gadījumā būtu jāņem
vērā identitātes kontekstā: pārnacionālā (eiropeiskā), nacionālā
(valstiskā) un lokālā (reģionālā). Tika izvirzīts pētījuma jautājums,
kādi būtu priekšnosacījumi identitātes stiprināšanai visās pieminētajās dimensijās un kuri elementi būtu īpaši jāstiprina, lai panāktu iespējami lielāku sabiedrības aptveri, stiprinot identitāti un
piederības izjūtu. Ar aptaujām, fokusgrupu diskusijām un padziļinātām intervijām ievākts liels daudzums kvantitatīvu un kvalitatīvu datu, kas ļāva apzināt esošo situāciju – kāda ir sabiedrības
kopējā un atsevišķu tās grupu attieksme pret jautājumiem, kas skar
identitāti un piederības izjūtu, un sākt rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādi, iespēju robežās tās jau aprobējot ciešā sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm – Valsts prezidenta kanceleju, Saeimu un
ieinteresētajām ministrijām. Rīcībpolitikā (ja to saprotam kā politiskās sistēmas darbību kopumā, kur iekļaujas gan stratēģija, gan
procesu vadība) (Nacionālā enciklopēdija, 2021) demokrātiskā sabiedrībā nevar iztikt bez sabiedrības atbalsta un iesaistīšanās. Šajā
grāmatas nodaļā identitāte un piederības izjūta tiks aplūkotas kā
daļa no nākotnes un attīstības, piešķirot tām būtisku lomu sabiedrības iesaistē. Pētījuma rezultāti apstiprina, ka trīs savstarpēji saistītu identitāšu kaskāde ir optimāls modelis, lai aptvertu iespējami
plašāku sabiedrību un sekmētu tās iesaisti visu veidu procesos.
Identitāte un piederības izjūta ir fenomeni, kas eksistē visā pasaulē un ir attiecināmi uz jebkuru indivīdu, tā ir daļa no apziņas.
Tā ir apzināta vai neapzināta sajūta, tā ir arī psiholoģiska saite, kas
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IDENTITĀTE
PIEDERĪBA

RĪCĪBPOLITIKA

REĢIONS. NOVADS, PILSĒTA
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LATVIJA
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ATTĪSTĪBA
KOMUNIKĀCIJA

ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS

NARATĪVI
VĒSTĪJUMI

LOKĀLĀ

EIROPA

STRATĒĢIJA

3.1. attēls. Identitātes un piederība izjūtas saistība ar attīstības stratēģiju.

izpaužas kā emocionāla, instinktos balstīta reakcija. Līdz ar to ir
gandrīz neiespējami identitāti mainīt, to uzspiežot. Taču identitāti
var ietekmēt, to mērķtiecīgi stiprinot vai vājinot, vai arī transformējot. Ļoti spēcīgs nacionālo identitāti stiprinošs elements ir valoda, tāpēc senākā un nesenākā vēsturē varam atrast neskaitāmus
piemērus, kad notiek apzināta vēršanās pret kādu valodu, mēģinot to aizvietot ar kādu citu, stiprinot tās dominējošu stāvokli. Tas
savulaik tika izdarīts Lielbritānijā, skolu sistēmā Skotijā, Velsā un
citos reģionos ieviešot angļu valodu un salīdzinoši īsā laikā stiprinot Apvienotās Karalistes vienoto identitāti. To ir centušās izdarīt
arī citu valstu politiskās varas, un lielā daļā gadījumu tas ir arī izdevies. Pateicoties šādai mērķtiecīgai politikai, no pasaules kartes
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identitātes kontekstā ir izzudušas neskaitāmas 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
spējas, tāpēc pakļauto un apspiesto teritoriju nacionālās identitātes vājināšana ir bijusi un joprojām ir atsevišķu valstu dienaskārtībā. Tam par vienu no mūsdienu spilgtākajiem piemēriem varam
minēt arī Ķīnas Tautas Republiku. Latviešu kontekstā skatoties,
arī Latvijā vēsturiski dažādos laika posmos riskus pazaudēt savu
valodu varam vērtēt kā visai augstus. Savukārt pēc Latvijas valsts
izveides netika pievērsta uzmanība mazskaitlīgajai lībiešu kopienai, kuras identitātes strauju izzušanu 20. gadsimta 20.–30. gados
valsts politikas līmenī drīzāk vērtēja kā pozitīvu, ne negatīvu tendenci. 2014. gadā Satversmei pievienotajā preambulā pieminētās
lībiešu tradīcijas ir pozitīvs, bet par gandrīz 100 gadiem novēlots
žests.22 Līdzīgi pārlieka un no mūsdienu skatupunkta nepamatota
“latviskošana” ilgstoši tika uzspiesta Latgalei un Sēlijai.
2020. gada oktobrī un decembrī veiktās aptaujās ir apzināta
Latvijas sabiedrības attieksme identitāšu jautājumā. Vienkāršā
atbilde būtu – sabiedrības vairākums (divas trešdaļas) jūtas kā
eiropieši, viņi jūtas piederīgi Latvijai, un viņiem ir lokālā piederības izjūta un identitāte. Apgalvojumam “es jūtos kā eiropietis”
piekrita 64,1 % latviešu un 64,5 % citu tautību respondentu. Ļoti
līdzīgu atbildi sabiedrība kopumā sniedza uz jautājumu “Es spēju
sevi identificēt ar kādu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem – Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi vai Sēliju”. Uz
to piekrītoši atbildēja 65,7 % respondentu, šeit gan ir ievērojamas
atšķirības starp latviešu un citu tautību iedzīvotājiem (par to vairāk nodaļā par lokālo identitāti). 66,3 % respondentu piekrītoši
atbildēja uz jautājumu “Lepojos, ka piederu Latvijai”. Aptuveni
10 % aptaujas dalībnieku nespēja uz šiem trim jautājumiem atbil22 Latvijas Republikas Satversmes papildinājumus apstiprināja 2014. gada 19. jūnijā.
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dēt, bet pārējie nepiekrita minētajiem apgalvojumiem. Turpmākajās apakšnodaļās centīsimies meklēt un sniegt atbildes uz to, kas
tomēr ievērojamai sabiedrības daļai neliek justies komfortabli tanī
sabiedrības modelī, ko mēs tai piedāvājam.
Eiropeiskās un Latvijas nacionālās identitātes tvērums (arī ģeogrāfiskā izpratnē) ir pietiekami skaidri definējams, savukārt lokālās identitātes jēdziena definēšana ir sarežģītāka. Vieglākā atbilde
ir – lokālais ir šaurāks par nacionālo, tomēr šajā jautājumā tuvākajā laikā būtu nepieciešams ieviest lielāku skaidrību. Lielākajai
daļai sabiedrības vēl spēcīgāka piederības izjūta ir vietai, kur viņi
dzīvo vai arī kur ir uzauguši, nevis tikai kādam no kultūrvēsturiskajiem novadiem (par to turpmāk, apakšnodaļā par lokālo).

Inta Kivleniece dzīvo Vārkavā. Viņa ir Daugavpils Universitātes absolvente,
bijusī Vārkavas skolas direktore, 2021. gadā sāka vadīt Preiļu novada
Vārkavas apvienības pārvaldi. Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē
I. Kivlenieci.
G. Krūmiņš: Tev ir tava vietējā, lokālā identitāte. Un tad ir Latvijas identitāte. Vai tev
ir arī kāda plašāka identitāte?
I. Kivleniece: Tā. Noteikti te man jāsāk stāstīt tad, ka kad es esmu šeit, es viennozī
mīgi sevi sasaistu un uztveru kā tieši Vārkavas iedzīvotāju, nu vārkavieti viennozī
mīgi. Un tad, kad es aizbraucu arī līdz Rīgai, es tā vēl joprojām jūtos kā vārkaviete.
Bet tad, kad es aizbraucu, varbūt, uz Itāliju, tad jau es sāku domāt par to, kad nu es
esmu no Latvijas, es esmu latviete. Un tad, kad es vispār kaut kur, nu, piemēram, uz
Ēģipti dodos, tad jau es sāku aizdomāties, esot tādā svešākā kultūrā, nu par to, kad
es esmu eiropiete, nu tā sanāk man tas mans stāsts.
G. Krūmiņš: Un ar kuru no tām identitātēm tu jūties viskomfortablāk?
I. Kivleniece: Noteikti ar šo lokālo, vietējo Vārkavas identitāti, tas, ka es esmu vārkaviete.
Visu interviju ar I. Kivlenieci skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Inta Kivleniece no
Vārkavas vai aktivizējot saiti https://youtu.be/niUW9GyzFKs
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3.1.1. Identitāte un piederība Latvijas pēdējās
desmitgades politikā
Dažādās valstīs, tostarp arī Latvijā, tiek lietota dažāda terminoloģija, un arī tās interpretācijas atšķiras. Politikas līmenī identitātes un piederības jautājumus Latvijā pēdējā desmitgadē uztver kā
neatņemamu sabiedrības integrācijas funkcijas sastāvdaļu. Kopš
2011. gada politisko pamatnostādņu līmenī par to atbildīga ir Kultūras ministrija (iepriekš – Tieslietu ministrija). Kultūras ministrijas izstrādātajās Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības 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”,
un kā piederības izjūtu raksturojošie elementi definēti valoda,
vērtību, uzvedības modeļu, kultūras simbolu kopums un sociālā
atmiņa. Savukārt šobrīd spēkā esošajās Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam
teikts, ka “nacionālā identitāte ir indivīda piederības sajūta nacionālajai, valstiskajai kopienai. Nacionālajai identitātei ir īpaša loma
valstī, jo tā veido valsts iedzīvotāju kopības izjūtu, piederību nācijai;
nacionālā identitāte ietver sevī valstisko un personisko. Piederības
sajūta nacionālajai kopienai ir tā saite, kas ļauj indivīdam justies
kā valstiskās kopienas loceklim”. Šī definīcija ir patapināta no VPP
“Nacionālā identitāte” ietvaros tapušā izdevuma “Latvija. Pārskats
par tautas attīstību, 2010./2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte
un rīcībspēja”. Līdz ar to arī Latvijā pat salīdzinoši īsā laika posmā,
tikai desmit gados, interpretācijas un to skaidrojumi atšķiras. Ar šo
Latvija nav unikāla, Valkers Konors (Walker F. Connor) jau pagājušā
gadsimta 90. gadu vidū ir norādījis uz šajā jomā valdošu terminoloģisku haosu (Connor, 1994), un situācija daudz nav mainījusies
arī mūsdienās. Vienoties par vienotu terminoloģiju sabiedrībā, kur
valda akadēmiskā brīvība un demokrātija, būtu tikpat neiespējami
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kā vienoties par vienotu izpratni, kā būtu jāveido ar identitāti un
piederības izjūtu saistīto jautājumu politika un kādi politiskie
mērķi būtu jāsasniedz. Šie faktori tad arī lielā mērā skaidro joprojām eksistējošo terminoloģisko dažādību un atšķirīgās pieejas un
uzstādījumus politikas īstenošanā.
Ja paraugāmies uz Latvijas politiku pēdējos 20 gados, varam
konstatēt vērā ņemamas pretrunas tajā, kā nacionālās identitātes
jautājumi interpretēti vienlaikus spēkā esošos valsts ilgtermiņa un
vidēja termiņa attīstības plānos. Esošais politikas pārvaldītājs –
Kultūras ministrija (KM) – ir centies radīt iespaidu par politisku
pēctecību pēdējos 20 gados, savos aktuālākajos dokumentos atsaucoties uz Latvijas ilgtermiņa attīstības plānu “Latvija 2030”. Savā
mājaslapā atsaucoties uz “Latvija 2030”, KM norādījusi, ka “latviešu valoda un kultūrtelpa veido nacionālās identitātes pamatu, tās
stiprina piederību nācijai un Latvijas valstij. Tāpēc latviešu valodas
un kultūrtelpas saglabāšana un nostiprināšana ir Latvijas ilgtermiņa
attīstības prioritāte”. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības
attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam papildus šim ir
teikts, ka “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
ir uzsvērts, ka nākotnē reģioni un valstis, kas nostiprinās un attīstīs
savu identitāti, iegūs svarīgas salīdzinošas priekšrocības globālajā
sacensībā, jo arvien lielāka vērtība būs atšķirīgajam un savdabīgajam”. Var piekrist, ka pamatnostādnēs minētais ir citāts no “Latvija
2030”, tomēr ļoti būtisks ir arī ilgtermiņa attīstības plānā iekļau
tais teksts: “Vienlaikus ir jāapzinās, ka kultūras identitāti veido
ne tikai etniskas izcelsmes vērtības.” (Latvija 2030) Kultūras telpa
“Latvija 2030” ir definēta kā “Latvijas sabiedrību vienojošs pamats,
ko raksturo Latvijas vēsturiskās attīstības procesā veidojusies nācijas identitāte, kam kodols ir latviešu valoda, latviešu un citu Latvijā
dzīvojošo tautu, kā arī latviešu diasporas radītās vērtības”. (Latvija
2030:98) Cituviet “Latvija 2030” kā vērtība ir akcentēta Latvijas
kultūras telpas daudzveidība: “Latvijas kultūras telpa ir īpaša ar valodu, rakstību un pat alfabētu daudzveidību. Saglabājot un attīstot
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latviešu valodas un citu valodu līdzāspastāvēšanu, valodu daudzveidība jāizmanto kā valsts attīstības resurss.” (Latvija 2030:15)
Daudzie citāti iekļauti apzināti, lai raksturotu to politisko pavērsienu, kas Latvijā ir noticis pēdējā desmitgadē. Nacionālas identitātes jautājums valsts politikas līmenī ir vairāk pagriezies etniskā –
latviešu virzienā. Šajā kontekstā noteikti jāpiemin arī 2014. gadā
izdarītie Satversmes grozījumi. Lai arī šajā Satversmes preambulā
iekļauta atruna par mazākumtautību cienīšanu, daudz lielāks akcents
likts uz latviešu lomas izcelšanu, kā arī ir definēts, kāda ir “pareizā”
Latvijas identitātes un tās vietas Eiropas kultūrtelpā interpretācija:
“Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un
lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās
un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts
valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.” (Latvijas Republikas
Satversme)23

3.2. attēls. Kultūras ministrijas mājaslapa.23

23 Aplūkots internetā 2021. gada 4. oktobrī.
https://www.km.gov.lv/lv/nacionala-identitate-un-piederiba
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Inta Kivleniece dzīvo Vārkavā. Viņa ir Daugavpils Universitātes absolvente,
bijusī Vārkavas skolas direktore, 2021. gadā sāka vadīt Preiļu novada Vārkavas
apvienības pārvaldi. Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē I. Kivlenieci.
G. Krūmiņš: Kā tu domā, vai vārkavieši, kas runā, teiksim, krievu valodā un kas ir
krievu tautības vai citu tautību cilvēki, vai viņiem atšķiras šī lokālā identitāte? Vai,
domājot par valstisko identitāti, ir atšķirība, kādā valodā vārkavieši runā?
I. Kivleniece: Es domāju, ka īsti nav. Bija tāds stāsts – es biju pagājušajā gadā iegrie
zusies vienās mājās, kur krievvalodīgs cilvēks dzīvoja, nu viņš jau gados…jau pāri
septiņdesmit, un tad viņš man stāstīja stāstu, ka viņš esot bijis armijā, nu kaut kur
tur, protams, tālajā Krievijā, un tad viņš tā saka (runā krieviski): “Mi Baļtijci…”…nu
tā, viņš taisni uzsvēra, kad viņš ir latvietis, un, lūk, tur viņus uztvēra kā baltiešus, lai
arī viņš krievs. Bet viņu tur uzskatīja par it kā latviešiem, baltiešiem piederīgo, un
līdz ar to attiecīgi arī pret viņiem tā tur izturējās, attiecās, uzticējās, neuzticējās…
Visu interviju ar I. Kivlenieci skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Inta Kivleniece no Vārkavas vai aktivizējot saiti https://youtu.be/niUW9GyzFKs

Nevar noliegt, ka latviešu kā etniskas nācijas un latviešu valodas stiprināšanai ir jābūt valsts prioritātei, un globālie izaicinājumi, piemēram, angļu valodas arvien pieaugošā loma daudzos
sektoros liek meklēt jaunus scenārijus nacionālās valodas stiprināšanai. Bet šī pētījuma kontekstā vienlaikus ļoti aktuāls ir jautājums, kā šāds pavērsiens ietekmē un ietekmēs Latvijas citu tautību iedzīvotājus. Nākamajā apakšnodaļā analizētie dati parādīs,
ka joprojām ir vērojamas būtiskas atšķirības tajā, kā Latvijā jūtas
dažādu tautību iedzīvotāji un kādi ir faktori, kas viņu identitāti
un piederības izjūtu stiprina, bet kādi, gluži pretēji, – vājina. Šajā
kontekstā vēlreiz ir vērts atsaukties uz “Latvija 2030”, kur pirms
20 gadiem ir definēts identitātes un piederības jautājums kontekstā ar pilsoniskas nācijas attīstību: “Cilvēkiem kā sabiedriskām būtnēm ir izteikta nepieciešamība piederēt un justies pārliecinātiem, ka
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šī piederība garantē viņu eksistencei zināmu labklājību, drošību un
noteiktību. Pilsoniska rīcība un demokrātiski institūti ir jāsaista ar
vienotas nacionālas kultūras ideju, ideāliem un praksi, kura balstītos nacionālās identitātes un kultūru daudzveidības mijiedarbībā.
Mūsdienīga nacionālā identitāte, kas interpretējama nevis etniskā,
bet plašākā – politiskās nācijas – nozīmē, aptver visus Latvijas iedzī
votājus, kuri jūtas piederīgi Latvijas kultūras telpai un atzīst to par
savējo.” (Latvija 2030:14–15)

3.1.2. Etniskā identitāte un diasporas politika
Nereti publiskajā telpā izskan ļoti vispārīgi emigrējušiem Latvijas iedzīvotājiem piedēvēti neglaimojoši vērtējumi un īpašības.
Mediji un politiskā elite dažādos laikos, īpaši pēdējās ekonomiskās
krīzes kontekstā, ir aktīvi pauduši nostāju par to, cik morāli “pareiza” ir bijusi pēdējā emigrācijas viļņa dalībnieku izvēle pamest
valsti apstākļos, kad vairs nevaram runāt par piespiedu došanos
trimdā politiskas vajāšanas dēļ; kādas ir šo izvēli izdarījušo cilvēku
profesionālās un intelektuālās spējas un apsvērumi un tml. Tāpat
daudz enerģijas veltīts tādu politikas iniciatīvu izstrādei, kas vērstas uz reemigrācijas procesa veicināšanu, īpaši pievēršoties tiem
cilvēkiem, kas atgriežoties varētu sniegt būtisku ekonomisko pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, kā arī attiecību veidošanai ar
šādiem cilvēkiem diasporas kopienās ekonomisku labumu vārdā,
ja viņi tomēr nevēlētos atgriezties uz dzīvi savā dzimtenē. Ārpus
šādu politisko iniciatīvu uzmanības loka publiskajā telpā paliek tie
diasporas pārstāvji, kas nākuši no Latvijas etnisko minoritāšu grupām, kā arī tie cilvēki, kuru emigrēšanu tipiski neasociē ar draudiem
“smadzeņu aizplūšanai”. Vienlaikus tieši vienkāršo darbu darītājus publiskajā telpā nereti kritizē par savu nespēju sakārtot dzīvi
Latvijā un došanos prom, lai joprojām turpinātu darīt vienkāršus
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darbus, kurus mītnes zemju pamatiedzīvotāji vairs neatzīstot sev
par gana labiem. Kamēr Latvijas mediji regulāri ziņo par latviešu
veiksmes stāstiem, pieņemot “pareizo” lēmumu atgriezties mājās,
citas cilvēkiem vienlīdz būtiskas pieredzes starmešu gaismā nonāk
reti. Vienlaikus ir skaidrs, ka brīvas pārvietošanās iespēju apstākļos aizvien vairāk cilvēku par mājām savā dzīvē sauc vairāk nekā
vienu ģeogrāfisko vietu, tostarp arī starptautiskā mērogā, dzīvo
transnacionālu dzīvi un izjūt piesaisti dažādām vietām un cilvēkiem, fiziski atrodoties tālumā. Šajā kontekstā arī pētniecībā ir būtiski pārvarēt drīzāk tendenciozās, stereotipus un sociālo spriedzi
atražojošās nostājas, izzinot un atzīstot visdažādāko emigrantu
pieredzi, kas palīdz iekļaujošu politiku un publiskā telpā atainotu
skatījumu izveidei. Turpmākajās lappusēs aplūkots, kādu nozīmi
no Latvijas emigrējušie piedēvē demokrātiskām vērtībām savā
dzīvē, īpaši fokusējoties uz populārākajām brīvības jēdziena interpretācijām un identificējot, kā tās ataino un (iespējams) pārveido
Latvijas kontekstā pieredzēto sociālo spriedzi un drīzāk ierobežo
šo cilvēku spēju justies savas dzīves noteicējiem un aktīvi iesaistīties pilsoniskās līdzdalības praksēs.

Datu ievākšanas un analīzes metodes
Diasporas pārstāvju nostājas izzinātas, izmantojot daļēji strukturētas intervijas ar 18 cilvēkiem no Latvijas ar dažādu profesionālo piederību un izglītību, kuri pārstāv dažādas etniskās un
vecuma grupas un dzīvo ārpus Latvijas dažādās Eiropas valstīs
vismaz gadu.24 Šie cilvēki devušies prom pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas, respektīvi, nav uzskatāmi par piederīgiem “vecajai”
emigrācijai. Interviju gaitā dalībniekiem vispirms tika lūgts paust
24 Intervijas 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā īstenojusi Stratēģiskās komunikācijas un pārvaldības maģistra studiju programmas studente Baiba Šķērīte maģistra darba
pētījumā “Emigrējušo Latvijas iedzīvotāju interpretācija par demokrātiskām vērtībām
un potenciālā pašnoteikšanās”, kas aizstāvēts Vidzemes Augstskolā 2021. gada
12. jūnijā.
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idejas par demokrātisku sabiedrību un tās vērtībām kopumā – kā,
viņuprāt, iespējams noteikt, ka sabiedrība ir/nav demokrātiska, kādas vērtības pastāv un tiek veicinātas demokrātiskā sabiedrībā, kā
viņi saskata šo vērtību klātbūtni vai trūkumu Latvijā (un arī savā
mītnes zemē). Pēc tam tika izzināts, kā viņi pieredz šo vērtību
klātbūtni savā ikdienas dzīvē. Kā secināms, šajā – pētījuma pirmajā – solī nebija svarīgas cilvēka zināšanas par demokrātiskajām
vērtībām un spēja tās korekti definēt, bet akcents likts uz cilvēku
personisko izpratni un pieredzi. Savukārt pētījuma otrajā solī tika
izmantots stimula materiāls – ar Eiropas Savienību asociēts demokrātisko vērtību saraksts, ko savās publiskajās lekcijās skaidroja tolaik topošais Latvijas prezidents E. Levits.25 Viņš piedāvāja aplūkot
divus no sabiedrībai būtiskām attiecībām izrietošus vērtību līmeņus – indivīda-valsts un indivīda-indivīda attiecībām raksturīgas
vērtības. Ar pirmo līmeni asociētas tādas vērtības kā cieņa, brīvība,
demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, bet ar otro –
plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un diskriminācijas
aizliegums. Pētījuma dalībniekiem nodemonstrēja iepriekšminēto
vērtību sarakstu un jautāja par to, kā viņi izprot šīs vērtības, kuras
no tām viņi saredz kā visbūtiskākās un atpazīstamākās, kā arī – kā
viņi tās pieredz un īsteno savā ikdienas dzīvē. Interviju transkriptu
analīzē izmantotā pieeja bija kvalitatīvā satura analīze, kultūras
diskursa analīze, kā arī sociolingvistiskā analīze.

Teorētiskais ietvars
Kopumā šī pētījuma teorētiskais ietvars izriet no komunikācijas
etnogrāfijas (Hymes, 1962; Philipsen, 1989) un kultūras diskursa
analīzes (Carbaugh, 2007), kas apvieno kultūras antropoloģiju un
sociolingvistiku, priekšplānā izvirzot komunikāciju un skaidrojot to,
kādas ir konkrētās komunikācijas prakses funkcijas plašākā sociālā
25 E. Levita publiskā lekcija Valmieras Integrētajā bibliotēkā 2019. gada 23. februārī.
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kontekstā. Respektējot pētījuma dalībnieku perspektīvu, pētījumā
tika ievērots Gērca (Geertz) aicinājums izzināt un izmantot lokālos
izpratnes ietvarus – ko nozīmē būt cilvēkam, kā lokālās (komunikācijas) izpausmes izpaužas kā daļa no plašāka konteksta, kā arī kā
plašākas problēmas manifestējas lokālās izpausmēs (Geertz, 1983).
Kultūras diskursa analīze palīdz izzināt komunikācijas prakšu nozīmi to cilvēku acīs, kuri tās piekopj, ļaujot identificēt konkrētu komunikācijas paternu, to aprakstīt un, visbeidzot, formulēt kultūrā
balstītās normas, kas nosaka to, kā un kas ir komunicējams.
Šajā pētījumā komunikācijas paterns, kas tālāk tiks aplūkots
detalizētāk, ir dalībnieku visbiežāk nosauktā “brīvība”, kas viņiem
vispirms asociējas ar demokrātisku sabiedrību. Komunikācija par
“brīvību” (un jebko citu) neizbēgami satur informāciju par vēlamajiem un reālajiem veidiem, kā būt indivīdam konkrētajā sabiedrībā,
kā rīkoties, kā būt attiecībās ar citiem, kā justies un kāda ir tā vieta,
kur indivīds atrodas un pavada savu dzīvi (pēc Carbaugh, 2007).
Lai noskaidrotu, kā “brīvības” interpretācijas kalpo par indivīdu spējinošu vai ierobežojošu spēku, pētījumā svarīga nozīmē ir
pašnoteikšanās (agency) jēdzienam – cilvēku spējai individuāli un
kolektīvi ietekmēt savu dzīvi un sabiedrību, kurā tie dzīvo (Germov
& Poole, 2015:5). Aizgūstot no sociālās lingvistikas pieejas, pašnoteikšanās šajā pētījumā tiek identificēta caur tiešiem un netiešiem veidiem, kā pētījuma dalībnieki lieto valodu (Lin, 2019:70),
komunicējot par “brīvību” un ar to saistītajām interpretācijām.
Pašnoteikšanās ir dinamiska, tā tiek konstruēta un pārveidota komunikācijas gaitā. Būtiski saprast, ka šajā perspektīvā veids, kādā
pētījuma dalībnieki runā, ir saistīts ar to, kā viņi saskata savu spēju
rīkoties, lai to piedzīvotu, īstenotu un izmantotu, un, visbeidzot –
vai viņu uzskatam ir potenciāls īstenoties konkrētās rīcības praksēs. Šajā pētījumā interpretācijas saistībā ar “brīvību” tiešā vai
netiešā veidā pauž stāstu par to, kas esam paši, kādus izaicinājumus piedzīvojam, kādu spriedzi iznesam uz saviem pleciem un kā
redzam savu spēju ietekmēt apstākļus ap mums.
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Ieskats datu analīzē
Viens no būtiskajiem brīvības pieredzes elementiem, šajā gadījumā – latviešu izcelsmes emigrantiem, ir saistāms ar spēju būt
ekonomiski patstāvīgam un sevi finansiāli nodrošināt, lai spētu
brīvi īstenot tādu dzīvesveidu, ko konkrētais cilvēks uzskata par
savām individuālajām prasībām atbilstošu. Piemēram, latviete, kas
jau 19 gadus par savu mītnes zemi sauc Apvienoto Karalisti, kur
strādā ar bērnu integrācijas projektiem, stāsta: “[..] lai arī saka, ka
laime nav naudā vai naudas daudzumā, bet, ja nav darba un ja nav
naudas, tad kāda brīvība. Tu nevari kaut kur doties vai atļauties
tādu dzīvesveidu, kādu gribi (EL3).” Šeit redzams, ka pētījuma dalībniece atrodas nosacītā simboliskā spriedzē starp kultūras normu
diktēto uzskatu, ka būtiskas lietas dzīvē nav izmērāmas naudā (kas
atrodama ārpus dzimtenes), un fizisko realitāti, kura paģērē spēju
tērēt zināmus finansiālos resursus, lai spētu brīvi “rīkoties” ar savu
dzīvi. Tas, ko mēs sakām par ideālu veidu, kā būt indivīdam, un to,
kas faktiski ir nepieciešams indivīdam, lai nodrošinātu savu dzīvi,
nereti ir savstarpēji pretrunīgi lielumi.
Līdzīga spriedze starp ideālās rīcības un faktiskās situācijas
pretrunīgumu raksturīga vairumam pētījuma dalībnieku un izriet
no “brīvības” interpretācijas ekonomiskās dimensijas. Piemēram,
sieviete, kura jau desmit gadus strādā savu sapņu darbu kā tulce
Briselē, atklāj: “Man liekas, ka tu vari sākt domāt par tādiem cēlākiem ideāliem un iesaistīties aktīvi kaut kādās pilsoniskās lietās tad,
ja tu esi parūpējies par pamatu, par ekonomisko situāciju. Nu, ja tev
spiež kurpe, ja tev nav reāli ar ko samaksāt par elektrību, man liekas,
ka tev nav laika tam visam [pilsoniskai līdzdalībai] un enerģijas. Man
arī bija kaut kāda… varbūt tā ir naiva cerība, bet es ceru, ka, ekonomiskai situācijai Latvijā pakāpeniski uzlabojoties, varbūt būs vienkārši lielākām cilvēku grupām vairāk iespēju atvēlēt enerģiju un laiku
pilsoniskai aktivitātei. Es saprotu, ka, protams tas viss nav par naudu,
tas ir arī par uzstādījumiem iekšējiem. Bet cik es atceros… nu, jā, tagad es vairāk paskatos, ko partijas dara, kaut ko palasu par viņām,
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partiju šķirotavā kaut ko izskatu, bet, ja tev ir trīs darbi, tev vienkārši
nav laika tam visam) (EL12).”
Pētījuma dalībniece iespēju pilsoniskai aktivitātei saredz nākotnē, kad ekonomiskā labklājība būs nodrošināta tādā mērā, ka
ikdienas rūpes neatņems visu enerģiju un spēka pietiks arī domām
un rīcībai kopīgu ideālu vārdā. Esot ārvalstīs, situācija nedaudz uzlabojas, bet pārslodze un nogurums kalpo par vadošajām tēmām,
skaidrojot pilsoniskās aktivitātes nepietiekamību, t. sk. Latvijas sabiedrībā. Būtiski, ka šāda nostāja nav raksturīga vienīgi vienkārša
fiziska darba darītājiem. No pašnoteikšanās skatupunkta vērojams
nodoms un arī darbība vēlamās rīcības virzienā, vienlaikus atliekot tās aktīvākās izpausmes uz laiku, kad ekonomiskā situācija būs
“uzlabojusies”.
Kamēr latviešu izcelsmes emigrantiem “brīvības” interpretācija nereti iet roku rokā ar ekonomiskajām raizēm, krievvalodīgie
emigranti no Latvijas šajā kontekstā bieži piemin viņiem pieejamās iespējas identitātei mītnes zemē iepretim situācijai Latvijā, ko raksturo problemātiskā vēsturiskā pieredze, kas joprojām
atbalsojas krievvalodīgo minoritāšu attiecībās ar mažoritāti – latviešiem. Projektu vadītāja, kura vienpadsmit gadus dzīvo Norvēģijā, skaidro: “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 atšķirība 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 iebraucēja, 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, maģistra
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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… Varēju dejot tautas dejas, dziedāt
korī, tu tāpat biji svešs (EK10).” Viņas teiktajā iezīmējas spriedze
starp divām problemātiskām identitātēm, no kurām pozitīvāk būt
“iebraucējai” Norvēģijā, nevis mūžīgai “svešiniecei” Latvijā, kur
viņa ir dzimusi. Iebraucēja identitāte Norvēģijā ietver to, kā trūkst
svešinieka identitātei Latvijā – apkārtējo cieņu. No pašnoteikšanās skatupunkta šī pētījuma dalībniece pauž aktīvu rīcībspēju caur
pagātnē īstenotajām integrācijas praksēm, kuru rezultāts diemžēl
nav bijis pozitīvs un, neskatoties uz aktīvu rīcību, viņa Latvijā bijusi vienīgi “savējā priekš savējiem”. Pētījuma dalībniece uzskata,
ka paaudžu maiņa var “izlīdzināt” vēsturisko pieredzi, kam līdzi
nāk pret krievvalodīgajiem vērstais nosodījums. Pašnoteikšanās
kontekstā tas vērtējams kā pasīva nostāja.
Līdzīga spriedze vērojama 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 gadus. 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 (EK15).”
Šim dalībniekam gan trūkst iespējas iegūt pozitīvu identitāti,
jo arī dzīve svešumā tādu īsti nepiedāvā – dalībnieks sevi identificē kā “emigrantu”, kas, par spīti salīdzinoši labai dzīvei, izraisa
“skumjas”. Tikmēr Latvijā pētījuma dalībniekam piedēvētā “okupanta” identitātei līdzi nāk pārdomas par to, ka valsts nerīkojas
(visu) cilvēku labā. No pašnoteikšanās skatupunkta šī pozīcija nav
aktīva – tā norāda uz aktīvas rīcības gaidām no valsts, kura ir tā,
kas “nerīkojas” atbilstoši.
Turpinot krievvalodīgo identitātes jautājumu Latvijas kontekstā, jāuzsver, ka sociālo identitāti sabiedrībā mēs paši varam veidot
tikai daļēji un tā ir būtiski atkarīga ne tikai no mūsu pašu aktivitā-
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tes vai pasivitātes, bet arī tā, kā mūs saredz un akceptē citi. Mūsu
dažādās identitātes un tas, vai ar tām tiek asociēta iespēja īstenot
pašnoteikšanos, ir rezultāts visas sabiedrības kopīgajiem pūliņiem
vai to trūkumam.
Aplūkojot būtiskākās ar “brīvību” saistītās pētījuma dalībnieku
interpretācijas, vērojams, kā tās atbalso spriedzes dimensijas, kas
ir bijušas un arvien turpina būt daļa no emigrantu piedzīvotās
realitātes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Latviešu izcelsmes emigranti
atrodas simboliskā spriedzē starp vēlamo un esošo darbību, ko definē plašāks kultūras normu konteksts, kā rezultāts ir apziņa, ka
ne visu lietu mērs ir nauda, un pārdomās par ideālo rīcību, kura
īsti nav iespējama bez pietiekama ekonomiskā nodrošinājuma, lai
ko tas konkrētam indivīdam nenozīmētu. No iepriekšminētā izriet:
lai radītu labvēlīgus apstākļus pilsoniskās aktivitātes īstenošanai,

Faimja Turlaja dzīvo Latgalē, pēc tautības ir tatāriete. Viņa uzauga Sibīrijā,
un mīlestība jaunībā lika palikt Latvijā. Šobrīd kopā ar vīru Arvīdu Turlaju viņi
saimnieko Arendoles muižā (Preiļu novads).
Atbildot uz jautājumu, vai kādreiz jaunībā viņai ir bijusi interese par tatāru
identitāti, viņa 2021. gada jūlijā atbild:
Tādā izpratnē, kā jūs to domājat, visticamāk nē. Uzaugu laukos lielā ģimenē, mums
bija daudz jāstrādā. Mums nebija īsti iespēju plašāk ar savu nacionālo kultūru izpaus
ties (..) Bet savā ģimenē mēs tomēr zinājām, ka mēs esam tatāri, un arī tēvs ar māti ļoti
lepojas ar to, ka viņi tatāri un mums tas ir ieaudzināts. Mēs nekad neesam kautrējušies
no savas tautības, kaut gan dzīvojām krievu vidū. Bija tādas izpausmes, varbūt da
žiem, ka mēģināja kā “aizķert” un redzēt, kā uz to reaģējam. (..) Bet es uz to nereaģēju,
man var pateikt, jā, tu esi tā tatāriete un ar tādu negatīvu nozīmi. Jā, es tikai varu
pasmīnēt un padomāt, nu par ko jūs te runājat. Es esmu pašpietiekama tādā ziņā.
Visu interviju ar F. Turlaju skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Faimja Turlaja
no Arendoles muižas vai aktivizējot saiti https://youtu.be/vCKGDRQnw4c
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būtiskāka loma varētu būt piešķirama kontekstiem, kas cilvēkiem
neasociējas ar papildu apgrūtinājumu un enerģijas patēriņu. Ir
skaidrs, ka būt pietiekami ekonomiski nodrošinātam mums katram
nozīmē ko citu, un viens pats šis rādītājs nenoteiks to, vai pētījuma dalībnieki kļūs pilsoniski aktīvāki, sasniedzot kādu noteiktu
labklājības līmeni. Vienlaikus, piemēram, praktisks darba devēju
atbalsts īstenot kādas no konkrētām organizācijām svarīgām pilsoniskās aktivitātes formām sniegtu iespēju šādu aktivitāti savu
pienākumu klāstā tomēr iekļaut.
Krievvalodīgi emigranti no Latvijas tikmēr atrodas simboliskā
spriedzē starp divām alternatīvām identitātēm – būšanu svešiniekam/okupantam Latvijā iepretim iebraucējam/emigrantam ārvalstīs. Abas nav ideālas pozīcijas, bet nenoliedzami, ka pozitīvāka
identificēšanās un līdz ar to arī iespēja piedzīvot “brīvību” tomēr
drīzāk iespējama citu valstu sabiedrībās. Šeit ļoti būtiski aktualizēt krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju situāciju, piešķirot balsi tām
grupām, kuras joprojām turpina “maksāt par tēvu grēkiem”. Izaicinājums – kā radīt tādas formas identitāti un piederību Latvijai,
kas sabiedrībā tiktu atzīta un respektēta, vienlaikus paceļoties pāri
okupācijas mantojumam, etniskās izcelsmes nozīmei un meklējot
vairāk kopīgā nekā atšķirīgā.
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3.2. LOKĀLĀ IDENTITĀTE
LATVIJĀ

Kārķu pagasts atrodas Ziemeļlatvijā, Valkas novadā. Tā ir
skaista un gleznaina vieta, kur dzimušas un dzīvojušas daudzas izcilas personības, kas ietekmējušas un joprojām ietekmē notikumus
ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Kārķus kā savu dzīvesvietu
pirms vairāk nekā simt gadiem bija noskatījis arī Edgars Armitsteds, kura dzīslās ritēja skotu un vācbaltiešu asinis. Vairāk zināms
ir viņa brālis Georgs, kas 20. gadsimta sākumā bija Rīgas pilsētas
galva un vēsturē iegājis kā veiksmīgs pašvaldības vadītājs, kura
laikā Rīga piedzīvoja strauju izaugsmi. Mūsdienās šo laika posmu
vislabāk raksturo krāšņā jūgendstila arhitektūra. E. Armitstedu
Kārķi esot vilinājuši ar iespēju izrauties no lielpilsētas kņadas. Lai
arī šodien no pils ar 99 istabām ir pāri palikušas tikai drupas, tā
joprojām liecina par vērienu un ambīcijām, kas piemita tās īpašniekiem. Likteņa ironija, taču šajā pilī īpašnieks tā arī nepadzīvoja
un cerēto klusumu un mieru neizbaudīja, jo Pirmais pasaules karš
iepriekšējo pasaules kārtību apgrieza kājām gaisā.
Kārķēnietis Jānis Ampermanis savukārt bija viens no 38 Latvijas
Republikas proklamētājiem 1918. gada 18. novembrī. Proklamēšanas akta fotogrāfijā viņu var viegli sazīmēt – pirmo no kreisās ar
armijas zābakiem kājās. Tieši par zābakiem viņš esot bijis visvairāk
satraucies, jo tie bijuši veci un dubļaini. Steigā dodoties uz Rīgu
dibināt Latviju, viņš nebija iedomājies, ka pasākums būs tik publisks un ka bildē sanāks, ka tieši viņš ir priekšplānā. Kārķu pagastā
dzimusī un skolā gājusī Ilze Juhansone šobrīd ir Eiropas Komisijas
ģenerālsekretāre – augstākā Eiropas Savienības ierēdne. Neraugoties uz to, ka darba pienākumi spieduši par dzīvesvietu izvēlēties
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Briseli, viņa katru gadu apmeklē dzimtās vietas. Līdz ar to – Kārķos
un ar Kārķu piemēriem mēs varam pētīt un stāstīt ne tikai lokālo,
bet arī nacionālo un pat Eiropas vēsturi, kā arī spilgti iezīmēt mūsdienu realitāti, ko nevar nepieminēt. Kopš 2020. gada Kārķos vairs
nav savas skolas. Kārķu sākumskolu pievienoja Ērģemes pamatskolai, un viss mācību process ir pārcēlies uz turieni. Iemesls identisks
kā gandrīz visos gadījumos, kad izglītības reformas ietvaros tiek
veikta “skolu tīkla optimizācija” – skolā mācījās vien 19 skolēni, lai
arī vēl pirms pusgadsimta to skaits bija ap simtu. Joprojām strādā
bērnudārzs, kuru 2020. gadā apmeklēja desmit bērnu. Modernizācija un izmaksu optimizācija, sniegto pakalpojumu centralizācija
nav jauna vai noliedzama lieta. Arī pirms simt gadiem jaundibinātā Latvijas valsts uzsāka izglītības reformu, pakāpeniski pārejot
uz mazāku skaitu, bet modernākām skolām. Un arī toreiz tas skāra
Kārķus.

3.3. attēls. Laikrakstu ziņa par skolu reformu. Iekšlietu ministrijas Vēstnesis, 1931. gada 14. jūlijs.
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3.4. attēls. Informācija Valkas novada mājaslapā par protestiem Valkā un Valgā
pret dzemdību nodaļas slēgšanu Valgas pilsētas slimnīcā.
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Laikā, kad bērnu trūkuma dēļ tiek slēgta skola, neticama un drīzāk izdomāta šķiet ziņa, ka vēl 20. gadsimta 60. gados Kārķos bija
sava slimnīca ar terapijas un dzemdību nodaļām. Tās reputācija
bija laba, un dzemdēt sievietes esot braukušas pat no Valkas. Tagad tuvākā vieta ir Valmiera, jo pat Valgā Igaunijā, neraugoties uz
iedzīvotāju protestiem pilsētas Latvijas un Igaunijas pusēs, slimnīcā dzemdību nodaļa slēgta. Optimizācija notiek arī Igaunijā.
2021. gadā Kārķu pagastā ir reģistrēti 538 iedzīvotāji, 1930. gada
tautas skaitīšanā bija reģistrēts trīs reizes lielāks skaits – 1694. Tomēr emocionālā plāksnē aina nav tik bēdīga, kā to uzrāda šie statistikas dati un skolas slēgšana. Pēdējos divos gados uz dzīvi Kārķos
ir pārcēlušās vairākas ģimenes, un, kā norāda pagasta novadpētniece Sandra Pilskalna, tie ir enerģiski un labi izglītoti cilvēki. Arī
pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons intervijā atzīst, ka
nopērkamu īpašumu Kārķos šobrīd faktiski nav, lai arī interese ir
liela. Esot gan daudz tukšu māju un viensētu, bet īpašnieki tās nepārdod, un ēkas strauji ejot bojā. Līdz ar to rodas apburtais loks –
katru gadu par iespējām pārcelties uz Kārķiem interesējas vairākas
ģimenes, bet ko viņiem piedāvāt īsti nav, līdz ar to visi interesenti
līdz reālai dzīvošanai diemžēl nenonāk.26
Kārķi, kā vairums Latvijas mazo vietu, ir sakoptas, un to vadībā ir cilvēki, kas ir lieli sava pagasta vai novada patrioti, neskaita
darbā pavadītās stundas un ir gatavi strādāt gan brīvdienās, gan
atvaļinājumā – tāpat kā liela daļa vietējās kopienas pārstāvju. Tomēr, vērojot šo situāciju, māc bažas. Cik ilgi vēl? Vai šī būs pēdējā
paaudze, kas savām acīm pagastā būs redzējusi skolu, plašu ārstniecības iestādi, pastu un bibliotēku? Cik lielā mērā tehnoloģijas
spēs aizvietot to vidi, kādā cilvēki bija ieraduši dzīvot iepriekšējās
desmitgadēs un pat gadsimtos? Kādu nākotni mēs varam modelēt
Kārķiem un citām mazajām vietām? Kādi ir faktori, kuru ietekmi

26 Vairāk par šo skatīt grāmatas digitālo pielikumu, interviju ar Pēteri Pētersonu.
https://youtu.be/kklt5sJSHt8
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mēs šobrīd īsti nevaram paredzēt? Klimata pārmaiņas, ģeopolitiskā
situācija, migrācija?
Mēs neesam pirmie un noteikti nebūsim pēdējie, kas pievērš uzmanību tam, kā reālajā dzīvē izskatās tas, ko valsts ilgtermiņa un
vidēja termiņa plānos definējusi kā “policentrisku attīstību”. Pētījuma ietvaros mēs centāmies aptvert, cik spēcīga ir lokālā identitāte
un piederības izjūta un kāda ir tās loma un nozīme, domājot par

3.5. attēls. Ziņa par Baltinavas (Baļtinovas) pagastu
latgaliešu valodā. “Zemnīka Ziņas”, 1929. gada 8. maijs.

I D E N T I TĀT E U N P I E D E R Ī B A

161

nacionālo identitāti valsts līmenī, kā arī par pārnacionālo identitāti, stiprinot mūsos eiropeisku apziņu. Kāpēc tik svarīgas ir
tieši mazās vietas? Tāpēc, ka šobrīd tur notiek strauja funkcionāla
transformācija – vietējā kopiena nonāk citā situācijā, kad virkne
iepriekš ierastu lietu vairs nav pieejamas. Tā ir diametrāli atšķirīga
situācija no pilsētām, arī mazpilsētām. Cēsīm, Valmierai, Valkai un
Limbažiem tuvākajā laikā nedraud tāda funkcionāla transformācija kā mazajām vietām, pat pie būtiska iedzīvotāju skaita krituma.
Savukārt tādas vietas kā Kārķi gluži vienkārši var izzust, kā tas jau
ir noticis ar daudzām sādžām Latgales pusē. Pārmaiņām daudzās
Latvijas vietās varam izsekot arī kultūras jomā, un tās vistiešākajā
veidā ir saistītas ar demogrāfiju un sociālekonomisko realitāti.
Jauktie kori dažu desmitu gadu laikā ir kļuvuši par sieviešu koriem,
citur jau par ansambļiem. Vīru kori, kā izsakās paši diriģenti, nu
jau ir ierakstīti “sarkanajā grāmatā”.
Optimizētājiem un konsolidētājiem ir savi pretargumenti, un
nevar noliegt, ka tur ir zināms racionāls sociālekonomisks pamatojums. Koncentrējot resursus, tostarp cilvēkus, Rīgā un Pierīgā
un visas investīcijas mērķtiecīgi koncentrējot šajā vietā, tām būtu
lielāka atdeve. Labklājība, dzīves kvalitāte (ar šo domājot algu pieaugumu un kvalitatīvākus pakalpojumus) augtu daudz straujāk,
nekā mēģinot pie dzīvības uzturēt visu valsts teritoriju, ieskaitot
depopulācijas smagi skartus reģionus.
Visvairāk iedzīvotāju skaits kopš Otrā pasaules kara beigām
ir sarucis Latgalē, un apkārtējā vide ir mainījusies līdz nepazīšanai. Piemēram, 2021. gada statistika uzrāda, ka Baltinavas novadā
dzīvo 937 iedzīvotāji, bet 20. gadsimta 20.–30. gados iedzīvotāju
skaits Baltinavas pagastā pārsniedza 10 tūkstošus. Pagasta robežas ir mainījušās un nedaudz sarukušas, tomēr lietas būtību tas

3.6.attēls. Slēgtās Mazozolu skolas ēkas iekšskats (Ogres novads), 2021. gads.
Foto autors: Gatis Krūmiņš.
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nemaina – iedzīvotāju skaits ir samazinājies vairākas reizes. Sādžas jeb mazie ciemi simt gados no zemes virsas ir izzuduši, labākajā gadījumā saglabājot nosaukumus kartēs. Par Baltinavas
pagastam vēsturiski piederējušo Abriņu ciemu (šobrīd – Briežuciema pagasts) šī brīža vecākais iedzīvotājs Artēmijs Logins savos
85 gados atceras, ka agrāk šeit bijušas 30 mājas, visas pilnas ar
iedzīvotājiem. Dzīvojuši Zelči, Logini, Keiši, Gobrāni… Daži veidojuši arī spožu akadēmisku karjeru, piemēram, ģeologs Vitālijs
Zelčs.
Depopulācijas problemātikai un tās radītajām sekām pirms
desmit gadiem pievērsās arī antropoloģe Dace Dzenovska, kas šobrīd savu akadēmisko karjeru turpina Oksfordas universitātē Lielbritānijā. Problēmas uzstādījumu spilgti raksturo viņas 2012. gadā
publicētās monogrāfijas nosaukums: “Aizbraukšana un tukšums
Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām nākotnēm”. Tobrīd
nacionālā līmeņa aktualitāte bija straujais emigrācijas pieaugums
pēc 2009. gada finanšu un ekonomiskās krīzes. D. Dzenovska atbildes meklēja no kultūras un sociālās antropoloģiskās perspektīvas,
precīzi raksturojot problēmu, kā arī iezīmējot dažādu konceptuālu
pieeju nenovēršamu sadursmi: “Jāpiebilst, ka Latvijas publiskajā
telpā pretstats starp stāstu par lauku galu un stāstu par uzņēmīgiem
cilvēkiem, kuri veiksmīgi izmanto jaunās iespējas, ir viens no pašreizējo vēsturisko momentu visspēcīgāk raksturojošiem pretstatiem.
Tas daļēji atspoguļo konfliktu starp neoliberālo racionalitāti, kurā
labklājība ir atkarīga tikai un vienīgi no indivīda iekšējiem resursiem
un spējām, un sociāli ievirzītu racionalitāti, kura pievērš uzmanību
strukturālajiem apstākļiem, kas veido un ierobežo indivīda rīcībspēju.
Šis pretstats arī atspoguļo mūžseno antropoloģijas un sociālās teorijas problēmu: cik liela ir indivīda rīcībspēja attiecībā pret materiālo
un reprezentatīvo prakšu radītiem apstākļiem, kuri veido indivīdu kā
rīcībspējīgu objektu?” (Dzenovska, 2012: 26)
Savā pētījumā mēs padziļinātu uzmanību pievēršam lokālās
identitātes un piederības izjūtas fenomenam kā Latvijas pilsonisko
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sabiedrību stiprinošam elementam. Šajā grāmatas apakšnodaļā ar
konkrētiem piemēriem mēs centīsimies iezīmēt tās iespējas un izaicinājumus, kas izzīmējas, domājot par nākotni no lokālās perspektīvas.

3.2.1. Lokālā identitāte un piederības izjūta –
kā jūtas sabiedrība?
Kā jau pieminēts, arī lokālais var būt šaurāks vai plašāks. Mūsu
pētījums apliecina, ka iedzīvotāji dažādos Latvijas novados atšķirīgi izjūt kultūrvēsturiskā novada nozīmīgumu savā identitātē.
Spēcīgāk tas izpaužas Latvijas austrumos – Latgalē un Sēlijā. Vājāk – Vidzemē un Rīgā, kas ir gan Latvijas Republikas, gan Vidzemes novada galvaspilsēta. Vidzemniekiem ir ļoti spēcīga vietas
piederības izjūta, tomēr nacionālā un vēsturiskā novada (ar to domājot Vidzemi) identitāte pārklājas daudz lielākā mērā nekā Sēlijā
un Latgalē. Latgalē būt latgalim un Sēlijā sēlim ir daudz nozīmīgāk nekā Vidzemē vidzemniekam. Sēlijas gadījums ir jo īpašs – tās
identitātes atdzimšanai ievērojamu grūdienu deva tieši nesen
pieņemtais vēsturisko zemju likums, kur pirmo reizi neatkarīgās
Latvijas pastāvēšanas vēsturē novads kādā likumdošanas aktā tika
atzīts par vienlīdz nozīmīgu ar Kurzemi, Zemgali, Latgali un Vid
zemi. Šobrīd mums ar likumu ir atzīti pieci vēsturiskie novadi, kam
godprātīgi jāsadala Latvijas ģerbonī atainotās trīs zvaigznes. Tā
nu ir sanācis, ka Vidzemei un Latgalei ir katrai sava zvaigzne, bet
trešā brālīgi jāsadala Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai (vēsturiskās
Kurzemes un Zemgales hercogistes mantiniecēm). Iespējams, ka
arī Jānis Pliekšāns (Rainis), savas bērnības dzīvesvietai Tadenavai
(Sēlijā) veltīto dzejoli rakstot mūsdienās, tai būtu veltījis ne tikai
dziļi izjustus emocionālus vārdus, bet arī iedevis precīzāku vēsturisko kontekstu.
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Rainis. Tadenavas saules pērklis

Pirmie lielie notikumi,
Visus apņem Tadenava,
Tēva muiža Augšgalē,
Pilskalnē pie Ilūkstmiesta.
Latgalietis dzimis,
Zemgalietis, puslietavietis –
Trejas latvju, leišu ciltis
Kopā rokas sadevušās.
Kāda bija Tadenava?
Manas acis neaptvēra;
Pēcāk es to neredzēju,
Un vai redzēšu vairs tagad?
Citi ļaudis man to saka:
Zaļi dārzi, vecas liepas,
Zaļi iegrimusi māja,
Tā kā visas latvju muižas.
Visa sirds uz tevi laužas,
Bet es neiešu – es zinu:
Tagad savu saules pērkli
Asarām es pieraudātu.
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Šī pētījuma ietvaros 2020. gada oktobrī un decembrī notika Latvijas iedzīvotāju aptaujas,27 kurās bija iekļauta virkne jautājumu,
kas saistīti ar attieksmi pret nacionālo, lokālo identitāti un vēsturi.
Iegūto datu kopa ir pietiekama, lai izdarītu secinājumus gan par
Latvijas sabiedrības kopējo attieksmi, gan arī attieksmi specifisku
grupu (vecums, dzimums, tautība, dzīvesvieta u. c.) griezumā. Ņemot vērā tā brīža aktualitāti – Valsts prezidenta ierosināto likumdošanas iniciatīvu par “Latviešu vēsturiskajām zemēm”, aptaujā
bija uzdots jautājums par iedzīvotāju spēju sevi identificēt ar kādu
no šiem novadiem. Rezultāti apliecināja, ka lielākā daļa iedzīvotāju
to spēj. Uz jautājumu “Es spēju sevi identificēt ar kādu no Latvijas
kultūrvēsturiskajiem novadiem – Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi vai Sēliju” apstiprinoši atbildēja lielākā daļa (aptuveni divas
trešdaļas) aptaujas dalībnieku – 39,7 % pilnībā piekrita, bet 26,0 %
drīzāk piekrita šādam formulējumam. 22,2 % ar minētajiem kultūrvēsturiskajiem novadiem sevi nespēja identificēt, savukārt 12,1 %
nespēja uz šo jautājumu atbildēt. Kopumā nav konstatētas būtiskas atšķirības starp dažādām vecuma kategorijām, bet salīdzinoši
liels pārsteigums bija gados jauno respondentu (18–24 gadus veci)
atbildes – viņi apliecināja augstu spēju sevi identificēt ar kādu no
vēsturiskajiem novadiem. 44 % šīs vecuma grupas aptaujas dalībnieku pilnībā piekrita, ka spēj sevi identificēt ar kādu no pieciem
novadiem, savukārt tikai 7,1 % to pārliecinoši noliedza (pilnībā
nepiekrita). Līdz ar to bija jākonstatē, ka samērā kosmopolītiski
noskaņotajai jaunajai paaudzei, kas lielākā mērā nekā citas vecuma
grupas atrodas starptautiskajā informatīvajā telpā un vairāk patērē starptautiskos medijus (Zinātnes komunikācijas mērķa grupu
pētījums, 2021), lokālā identitāte ir ļoti būtiska. Taču – krietni vairāk latviešiem. Piemēram, vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77,3 %) no
27 2020. gada 6.–13. oktobris. 1005 respondenti – Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz
75 gadiem. Aptaujas metode – interneta aptauja (CAWI). Tehniskais izpildītājs – SKDS
pēc Vidzemes Augstskolas pasūtījuma; 2020. gada 4.–11. decembris. 1005 respondenti – Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Aptaujas metode – interneta
aptauja (CAWI). Tehniskais izpildītājs – SKDS pēc Vidzemes Augstskolas pasūtījuma.
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gados jaunajiem latviešiem (18–34 gadus veci) pilnībā vai drīzāk
piekrita, ka spēj sevi identificēt ar kādu no kultūrvēsturiskajiem
novadiem. Savukārt starp citu tautību šīs pašas vecuma grupas dalībniekiem tādu bija tikai trešā daļa (33 %). Gados jaunu cilvēku
lokālo identitāti un piederības izjūtu mēs papētījām dziļāk, ņemot
vērā, ka aptaujas rezultāts bija zināms pārsteigums. Arī intervijas
apliecināja, ka šie fenomeni ir gana spēcīgi un noturīgi un jaunieši
uz tiem spēj paskatīties plašāk, jau vērtību kategorijā. Jaunieši (ne
tikai no Latgales!) atzina, ka latgaliešu valoda ir svarīga un būtu
nepieciešama tās stiprināšana, piemēram, mediju vidē (par šo vairāk – tālāk apakšnodaļā par Latgales identitātes jautājumiem no
jauniešu skatpupunkta).
Nav pārsteigums, ka arī kopumā starp latviešiem lokālā kultūrvēsturiskā identitāte ir ievērojami spēcīgāka nekā citu tautību
pārstāvju vidū. Pilnībā vai drīzāk ar kādu no kultūrvēsturiskajiem
novadiem sevi spēja identificēt 80,2 % no latviešu tautības aptaujas dalībniekiem, savukārt no citu tautību pārstāvjiem mazāk nekā
puse (45,1 %). Citu tautību pārstāvjiem atšķirība starp dažādām
vecuma kategorijām ir lielāka nekā starp latviešiem. Tikai lielākā
daļa (54,7 %) no gados vecākajiem citu tautību aptaujas dalībniekiem (64 gadus veci un vecāki) piekrita, ka spēj sevi identificēt ar
kādu no minētajiem kultūrvēsturiskajiem novadiem.
Atšķirības starp latviešiem un citu tautību pārstāvjiem, taču
ievērojami mazākas, saglabājās arī atbildēs uz radniecīgiem jautājumiem, piemēram, “Es jūtos cieši piederīgs kādai vietai Latvijā un
ar to lepojos”. Šādam viedoklim pilnībā vai daļēji piekrita 80,9 %
latviešu un 64,9 % citu tautību pārstāvju. Ar šo var secināt, ka citu
tautību iedzīvotājiem arī ir augsta lokālās piederības izjūta, taču
viņi to retāk spēj identificēt kultūrvēsturiskā dimensijā, kas ir objektīvi, jo ievērojama viņu daļa ir PSRS okupācijas perioda imigranti vai viņu pēcnācēji, tāpēc viņu saknes Latvijā nav tik senas,
un PSRS laikā par Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem kā nozīmīgu faktoru neviens nerunāja.
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Līdzīgu ainu varam iegūt atbildēs uz ļoti radniecīgu jautājumu
(taču ar pretēju – noliedzošu apgalvojumu). Viedoklim, ka “Man nav
piederības izjūtas vietai, kurā es dzīvoju (savai dzīvesvietai),” piekrita vien 16,5 % latviešu un 20,8 % citu tautību aptaujas dalībnieku.
Jautājumā par piederību kādam no kultūrvēsturiskajiem novadiem būtiski atšķiras rīdzinieku un pārējo Latvijas iedzīvotāju
atbildes. Mazāk nekā puse rīdzinieku (48,5 %) piekrita apgalvojumam, ka spēj sevi identificēt ar kādu no kultūrvēsturiskajiem
novadiem, turpretim lielajās pilsētās spēju identificēt apliecināja
69,0 % aptaujas dalībnieku, citās pilsētās – 79,2 %, bet lauku teritorijās – 75,9 %. Daļēji šo atšķirību varētu skaidrot ar to, ka rīdzinieki Rīgu uztver kā unikālu kultūrvēsturisku fenomenu, nevis
daļu no Vidzemes. Taču tas nav vienīgais faktors, un to apliecina
rīdzinieku atbildes uz radniecīgiem jautājumiem. Piemēram, uz
jautājumu “Es jūtos cieši piederīgs kādai vietai Latvijā un ar to lepojos” apstiprinoši atbildēja 64,3 % rīdzinieku, kas ir ievērojami
mazāk nekā citās Latvijas vietās. Lielajās pilsētās apstiprinoši atbildēja 77,1 %, citās pilsētās – 85,6 %, bet lauku teritorijās – 77,5 %.
Katrs ceturtais aptaujātais rīdzinieks (24,1 %) sniedza atbildi, ka
viņam nav piederības izjūtas vietai, kur viņš dzīvo, un īpaši satraucošs šķiet apstāklis, ka šādu viedokli pauž daudzi gados jaunie
rīdzinieki (38,6 % vecuma grupā 18–24 gadi). Šeit visai droši var
izvirzīt hipotēzi, ka rīdzinieku lokālo identitāti būtiski ir iedragājusi iepriekšējā pašvaldības politiskā vadība (2009–2019), kas desmit gadu laikā neizmantoja Rīgas identitātes augsto potenciālu ne
starptautiskā, ne nacionālā, ne arī lokālā līmenī.
Nedaudz atkāpjoties no lokālās dimensijas, ir jāpiemin, ka aptauju rezultāti rāda – Latvijas vēsturi respondenti kopumā uztver
kā vērtību, kas jānodod nākamajām paaudzēm, tomēr nevar nepieminēt, ka latviešu un citu tautību pārstāvju viedokļi atšķiras.
Apgalvojumam “jaunajai paaudzei vairāk ir jāmāca Latvijas vēsture” piekrita 85,8 % latviešu (tikai 4,6 % nepiekrita!), bet starp
citu tautību pārstāvjiem atbalstītāju bija salīdzinoši mazāk –
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59,6 %. Apgalvojumam “Latvijas vēsture mani interesē” piekrita
74,6 % latviešu un 69,2 % citu tautību pārstāvju, tātad uz šo jautājumu visu tautību pārstāvji atbild samērā līdzīgi.
Vairums respondentu (63,1 %) piekrita apgalvojumam, ka
“mūsdienās Latvijas vēsture ir pārlieku politizēta”. Tam pilnībā vai
daļēji piekrita 47,3 % latviešu un 85,5 % citu tautību pārstāvju. Šim
apgalvojumam turklāt pilnībā piekrita tikai 15,7 % latviešu, bet
vairākums (55,3 %) citu tautību pārstāvju. Šis ir jautājums, kurā
latviešu un pārējo tautību pārstāvju viedoklis atšķīrās viskrasāk.

Nora Šnepste ir Preiļu 1. pamatskolas direktore, vēsturniece.
Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē N. Šnepsti.
G. Krūmiņš: Mēs šobrīd pieminējām trīs piederības: lokālo, nacionālo un eiropeisko.
Kādas ir to savstarpējās saistības, vai tās nav pretrunā viena ar otru?
N. Šnepste: Teiksim tā. Es neesmu gluži tipisks piemērs, es esmu Latgalē dzimusi
Preiļos, bet augusi es esmu Sēlijā, Ilūkstē. Un tā ir ļoti multikulturāla vieta Latvijā.
Daugavpils rajons, Ilūkste, un tāpēc manī nav šīs šaurās Latgales urrā patriotisma
sajūtas. Es kaut kā kopš savas bērnības redzu visu plašāk. Man bija jāmācās runāt
latgaliski, jo šeit dzīvo abas manas vecmammas, dzīvoja un te es pavadīju vasaras.
Un man bija pat jā, jāizjūt, nu, teiksim, tāda nedaudz, pat nu tāda nievājoša no ma
niem, nu teiksim, rotaļu biedriem attieksme. Nu viņi teica (runā latgaliski): “Beidz
pļūtīt pa baltiskam, runājam, runā latgaliski” (smejas). Tātad es runāju nepareizi.
Un patiešām, tad, kad es atgriezos uz šejieni strādāt un dzīvot, tad es mācījos latga
liski. Manī nav pretrunas. Reizē es esmu pateicīga arī liktenim, kas mani ir mētājis
ļoti daudz kur. Es esmu izaugusi Ilūkstē, es esmu strādājusi pirmos darba gadus Jel
gavas rajonā, Kalnciema vidusskolā, un tur es sajutos latgaliete patiesi. Tāpēc, ka
man visi lika saprast, ka es esmu no Latgales. Un tad es beidzot sajūtos kā Latgales
patriote (smejas). Zemgalieši man iemācīja mīlēt Latgali patiešām un saprast, ka es
nevaru atteikties no savas latgaliskās identitātes.
Visu interviju ar N. Šnepsti skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Nora Šnepste no Preiļiem vai aktivizējot saiti https://youtu.be/luV6JPfHBO8
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Lai vairotu interesi par vēsturi, augsts potenciāls ir arī intereses
par dzimtas vēsturi veicināšanai, veidojot izpratni, ka dzimtas, ģimenes vēsture ir daļa no valsts un lokālās vēstures (pat gadījumos,
ja dzīves vieta ir mainīta). Sabiedrības aptaujas dalībnieki piekrīt
apgalvojumam, ka bērnībā viņiem vecāki vai radinieki ir stāstījuši
par dzimtas vēsturi. Tam piekrīt 74,1 % vīriešu un 79,1 % sieviešu.
Apgalvojumam “es zinu, kur ir auguši mani vecāki un vecvecāki”
piekrīt 92,4 % respondentu (92,7 % latviešu un 91,0 % citu tautību
pārstāvju).
Aptaujas jautājumos nav konstatējamas ievērojamas atšķirības
atbildēs, kuras ir snieguši vīrieši un sievietes.
Galvenie secinājumi ir tādi, ka lokālā identitāte ir ļoti būtiska
jaunās paaudzes sasniegšanai. Caur lokālās dimensijas akcentēšanu jauniešu vidū var celt izpratni par nacionālās identitātes nozīmīgumu. Jauniešus visvieglāk ir sasniegt skolās, un lokālās identitātes jautājumus nepieciešams integrēt jaunajā izglītības saturā.
Arī citu tautību iedzīvotājiem ir augsta lokālās piederības izjūta, taču viņi to retāk spēj identificēt kultūrvēsturiskā dimensijā.
Citu tautību iedzīvotāju vairums (divas trešdaļas) sevi identificē
kā eiropiešus, taču uzskatāmi parāda, ka Latvijas vēsturi uztver kā
pārlieku politizētu. Viņu sasniegšanai jāizmanto Eiropas, kā arī lokālās piederības dimensijas.
Lokālā identitāte daudz spēcīgāka ir ārpus Rīgas. Šobrīd Rīgas
identitātes augstais potenciāls nav izmantots ne starptautiskā, ne
nacionālā, ne arī lokālā līmenī.

3.2.2. Jaunieši un lokālā identitāte:
Latgales piemērs
Aptaujas uzrādīja, ka jauniešiem ir spēcīgāka lokālā identitāte
un vietas piederības izjūta nekā citām sabiedrības grupām. Tas bija
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pārsteigums, tāpēc veikta padziļināta izpēte, lai noskaidrotu, cik
spēcīgi, dziļi un visaptveroši ir šie fenomeni un cik augsts ir potenciāls to vēl vairāk stiprināt un attīstīt, kā arī vai pastāv riski, politikas līmenī pārlieku akcentējot tieši šo fenomenu. Jaunieši intervēti
latviešu un krievu valodā, un šajā apakšnodaļā padziļināti analizētas atbildes, kas saņemtas no Latgales jauniešiem vai jauniešiem,
kuru izcelsme ir saistīta ar Latgali.
Latgales piemērs ir saistošs arī dažādos vēsturiskos aspektos,
turklāt runājot ne tikai par tiem gadsimtiem, kad šī vēsturiskā
novada attīstības ceļš bija atšķirīgs no pārējās Latvijas teritorijas, bet arī nesenākas vēstures kontekstā – kas un kā Latgalē
mainījās pēc Latvijas Republikas izveides, PSRS okupācijas laikā
un pēdējos 30 gados, kad atkal dzīvojam neatkarīgā valstī. Pirms
100 gadiem Latgale bija visbiezāk apdzīvotais Latvijas novads ar
visaugstāko dzimstību un lielāko gados jaunu cilvēku īpatsvaru,
taču, līdzīgi kā mūsdienās, ar sarežģītākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem. Pretēji mūsdienām, krasi atšķīrās izglītības līmenis – Latgalē 1920. gadā tikai puse iedzīvotāju prata lasīt. Tās
bija Krievijas impērijas ilgstoši īstenotas politikas sekas Latgalē
kā Vitebskas guberņas sastāvdaļā (salīdzinājumam – Vidzemē lasītprasme 1920. gadā bija 93,7 %). 20.–30. gados atšķirības starp
Latgali un pārējo Latviju strauji samazinājās – 1935. gadā Latgalē lasīt prata jau 72,9 % iedzīvotāju. Līdz ar dzīves kvalitātes
paaugstināšanos Latgalē strauji samazinājās iedzīvotāju dabiskā
pieauguma temps, kārtējo reizi apliecinot, ka vairāk naudas nenozīmē, ka būs vairāk bērnu, bet gan ka tendences ir gluži pretējas. Ja kādam Latgalē vai Rīgā pirms simt gadiem teiktu, ka reiz
Latgalē būs lielāks īpatsvars cilvēku ar augstāko izglītību nekā
Vidzemē, diezin vai to uzdrošinātos apgalvot pat lielākais Latgales patriots un sapņotājs. Tomēr jau kopš pēdējās gadsimtu mijas
tā ir realitāte. 2020. gadā starp Latgales pilngadīgajiem iedzī
votājiem augstākā izglītība ir 22,7 % iedzīvotāju, bet Vidzemē
vien 22,1 %.
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Latgales jaunieši lokālo piederību atzīst par ilgtermiņa parādību, ko nevar strauji mainīt. Vīrietis (26 gadi, dzīvo un strādā Viļānos) to komentē šādi: “Neuzskatu, ka es kā cilvēks, dzimis un audzis
Viļānos, varētu aizbraukt uz Franciju un pēc pieciem gadiem pateikt,
esmu francūzis, viss kārtībā – nē, tā tas nav. Bet lokālo dzīvesvietu no
Latvijas īsti nevar nodalīt, jo Latgale un Latvija ir viens veselums.”
Tomēr vairāki jaunieši no Latgales, kas jau kādu laiku Latgalē nedzīvo, atzīst, ka lokālās piederības izjūta vājinās, ja dzīvo cituviet.
To atzīst arī 21 gadu vecs jaunietis no Vecvārkavas ar vidējo izglītību, kurš dzīvo un strādā Rīgā. Viņš piederības izjūtu Vecvārkavai
novērtējis 10 ballu skalā ar 8, bet Latvijai – ar 9. Piederība Latvijai esot augstāka, jo vienmēr esot bijusi sajūta, ka ir bijis patriots,
izmanto sarkanbaltsarkanās lentītes uz svētkiem. Jaunietis atzīst,
ka, dzīvojot Rīgā, etnisko aspektu vairs neuzskata par būtisku, jo
“padzīvojot Rīgā, ir ļoti samazinājies iespaids, ka Latvija ir latviešu
valsts, jo pārsvarā iznāk uzturēties krievvalodīgo vidē, bet tas tā ir un
kāpēc ne – jo vairāk valodas šeit uzturas, jo labāk”. Svarīgāks esot
nevis etniskais aspekts, bet tas, ka pašiem ir sava valsts.
Intervijas apliecina, ka Latgales jauniešiem ļoti būtisks identitātes elements ir valoda, un viņi jūt, ka attieksme pret latgaliešiem
un latgaliešu valodu ir mainījusies: “Latgaliešu identitāte pēdējos
desmit gados ir augusi, ja pirms desmit gadiem rīdziniekam pateiktu,
ka tu esi no Latgales... Bet mūsdienās cilvēki to labāk saprot, jo tagad ir populārs latgalīšu reps, kultūras jomā Latgale ir kļuvusi bagātāka, un tieši to varētu darīt arī globāli – popularizēt Latvijas kultūru,
piemēram, tagad kļūst populārākas grupas “Tautumeitas”, “Auļi”.”
(22 gadus vecs vīrietis no Preiļiem, strādā un studē Rīgā, RTU.)
Tomēr latgaliešiem Rīgā ir arī cita pieredze – 21 gadu veca sieviete no Preiļiem (studē valsts koledžā galvaspilsētā) kā piemēru
min šādu gadījumu: “Latvijas kultūras vēstures pasniedzējs visai
klasei pateica, ka visi latgalieši ir parazīti un ka viņi nedod Latvijai
nekādu ieguldījumu, ka viņi tikai izsūc valsts līdzekļus, kas mani ļoti,
ļoti aizskāra.”
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Kopumā var pamanīt tendenci, ka latgaliešu valoda svarīgāka ir
tiem, kuri to prot un lieto, “par to īsti nedomā identitātes kontekstā,
bet latgaliešu valodā var plašāk izteikties un sajust sevi, tas dod brīvību un pašpārliecinātību, tas nav svarīgi no piederības viedokļa, bet
veido individuālo identitāti” (21 gadu veca sieviete no Preiļu novada,
studē Rīgā). Izskan arī viedoklis, ka latgaliešu valoda ir jāstiprina,
paplašinot lietojumu: “Jauniešiem problēma ar latgaliešu valodu ir
tā, ka mēs protam runāt, bet neprotam izteikties plaši, tā ir kļuvusi
par sadzīves valodu, jo tu domā latviski un runājot tulko automātiski
latgaliski, domu var izteikt šauri un primitīvi. Problēma ir radusies no
tā, cik runā mājās vai ar draugiem latgaliski, bet vairāk nerunā. Ja būtu
vairāk pieejami šie materiāli un raidījumi latgaliski, tad vārdu krājumu
un runas mākslu varētu attīstīt.” (26 gadus vecs vīrietis no Viļāniem.)
Iespēju kopt latgaliešu valodu arī ārpus Latgales jaunieši saredz mediju vidē: “Tas ir diezgan svarīgi, zinu daudzus latgaliešus,
kas ir Rīgā un kam nav saskarsmes ar latgaliešu valodu – man ir paveicies, es pat darbā runāju latgaliski ar diviem kolēģiem, jo viņi arī
ir no Latgales”. (22 gadus vecs vīrietis no Preiļiem, strādā un studē
Rīgā.) Jautājumi par medijiem latgaliski uzdoti arī citiem jauniešiem, kam nav saistības ar Latgali, un arī šeit saņemts atbalsts:
“Tas ir vajadzīgs, lai cilvēki neaizmirstu latgaļu valodu, jo tajā nerunā
daudzi, un lai negadītos tāpat kā ar lībiešu valodu, ka viņa tiek aizmirsta un izzūd, citi reģioni arī var mācīties, mēģināt saprast, kas ir
rakstīts.” (20 gadus vecs vidzemnieks no Pierīgas.)
Intervijas apliecināja tos rezultātus, ko sniedza aptauja: krievu
valodā runājošajiem jauniešiem lokālā identitāte kultūrvēsturisko
novadu izpratnē ir ievērojami vājāka. Krievu valodā runājoši jaunieši no Latgales nespēja sevī identificēt Latgales identitāti, īpaši
to var teikt par jauniešiem no Daugavpils. Par latgaliešu valodas
un kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu viņi izsakās pozitīvi, tomēr sevi kā daļu no tā nesaredz.
Vairākums jaunu cilvēku augstu vērtē dažādību un atšķirīgo,
un lokālu identitāti ar spilgtām pazīmēm, piemēram, savu valodu,
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viņi uzskata par lielu vērtību. Intervijas apliecina, ka spēcīga lokālā identitāte un piederības izjūta nerada konfliktu ar nacionālo
identitāti, lai arī šāds jautājuma formulējums daļu intervējamo uz
brīdi samulsina (jautājums bija formulēts šādi: novērtēt 10 ballu
skalā piederību Latgalei vai savam novadam, Latvijai un Eiropai).
Jauniešiem ar spēcīgāku lokālo identitāti bija vienlīdz stipra nacionālā identitāte, un viņi uzrādīja augstu medijpratības līmeni,
bija kritiski pret to informāciju, kas par Latviju un Eiropu dažādos
kontekstos tiek piedāvāta Kremļa kontrolētajos medijos. Jauniešu
intervijas lika secināt, ka kopumā viņu lokālā un nacionālā identitāte un piederības izjūta ir spēcīgāka nekā eiropeiskā. Intervijas
apstiprināja, ka spēcīga lokālā identitāte nekādā veidā nacionālo
identitāti neapdraud, bet gluži pretēji – to stiprina.

3.2.3. Administratīvi teritoriālā reforma un
Varakļāni: identitāšu sadursme
Lokālās identitātes kontekstā šīs grāmatas tapšanas laikā Latvijā vienā ģeogrāfiskajā lokācijā ir radusies unikāla situācija. Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaita nacionālajā līmenī ir
bijusi visai sarežģīta, un tas nav pārsteigums, jo tā paredz visai būtisku administratīvo vienību skaita samazinājumu. Pirms reformas
Latvijā bija 119 pašvaldības, reformas gaitā to skaitu bija iecerēts
samazināt vismaz trīs reizes. 2020. gada 10. jūnijā pēc sarežģītām
debatēm Saeima apstiprināja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, definējot jauno modeli ar 42 pašvaldībām – septiņām valstspilsētām un 35 novadu pašvaldību teritorijām. Kopējo
neapmierinātības līmeni raksturo fakts, ka pēc likuma pieņemšanas atklātu vēstuli ar aicinājumu valsts prezidentam likumu neizsludināt un nodot atpakaļ otrreizējai caurlūkošanai Saeimā parakstīja 46 pašvaldību vadītāji. Pēc likuma izsludināšanas Satversmes
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tiesa saņēma 21 novada domes iesniegumus, kuros tās apstrīdēja
likuma atbilstību Satversmei. Tomēr tikai vienā gadījumā strīdi
pārsniedza administratīvi teritoriālo robežu jautājumu un nonāca
arī kultūrvēsturiskajā, lokālās identitātes un piederības izjūtas
dimensijā. Jautājums bija par Varakļānu novadu. Saeima bija lēmusi, ka tas pievienojams Rēzeknes novadam pretēji Varakļānu
novada domes izteiktajai vēlmei pievienoties Madonas novadam,
par galveno argumentu izvirzot Varakļānu kultūrvēsturisko piederību Latgalei, nevis Vidzemei. Satversmes tiesa tomēr Varakļānu
prasību atzina par pamatotu, un vismaz uz kādu brīdi Varakļānu
novads ir atkal kļuvis par patstāvīgu novadu, kas nav pievienots ne
Rēzeknes, ne Madonas novadam. Tas notika 2021. gada 28. maijā,
nedēļu pirms 2021. gada 5. jūnijā visā valstī izsludinātajām pašvaldību vēlēšanām. Tajā pašā dienā Centrālā vēlēšanu komisija atcēla vēlēšanas Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā un pārcēla
uz 11. septembri. To, cik augstu vilni bija situšas emocijas Varakļānu novadā, apliecināja vēlētāju aktivitāte 2021. gada septembrī.
Varakļānu novada domes vēlēšanās piedalījās 59,43 % no novada
balsstiesīgajiem pilsoņiem. Salīdzinājumam – Rēzeknes novada
domes vēlēšanās piedalījās tikai 25,92 % balsstiesīgo. Varakļāni
sasniedza 2021. gada pašvaldību vēlēšanu aktivitātes nacionālo
rekordu (vidējā aktivitāte valstī bija 34 %). Situācija Varakļānos
šķita gana interesanta un aktuāla, lai to padziļināti izpētītu arī šīs
valsts pētījumu programmas noslēguma fāzē. Varakļānos un citās
Latvijas vietās 2021. gada jūlijā un augustā tika veiktas padziļinātas intervijas, apkopojot viedokļus par lokālo identitāti un piederības izjūtu.

Vēsturiskais konteksts: Vidzeme jeb Latgale
Kultūrvēsturiski un ģeogrāfiski Varakļāni ilgstoši bijuši daļa
no Latgales. Pēc Zviedrijas–Polijas kara, sākot no 1629. gada, pa
Aivieksti novilktā robeža divos novados sadalīja mūsdienu Latvi-
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jas teritoriju, kas atrodas ziemeļos no Daugavas. Šis gads ir arī atskaites punkts to Vidzemes un Latgales novadu dzimšanai, kādus
mēs tos pazīstam šodien, tāpat atskaites punkts gandrīz 300 gadu
ilgam periodam, kura laikā Latgale un pārējā Latvijas teritorija attīstījās pēc visai atšķirīgiem scenārijiem.
Pēc neatkarīgas Latvijas izveides Latgale un pārējā Latvija atkal saplūda vienā politiskā, sociālekonomiskā un arī kultūrtelpā,
tomēr etnogrāfiskās novadu robežas tika respektētas un netika
mainītas. Pēc Otrā pasaules kara PSRS okupācijas režīms uzsāka
mērķtiecīgu iepriekšējo laiku vērtību demontāžu, apzināti vājinot
arī lokālo kultūrvēsturisko identitāti. Identitātē balstītu piederības
izjūtu kādai konkrētai vietai, kādam novadam PSRS vara pamatoti
uztvēra kā apdraudējumu tai kultūrai un vērtībām, ko tā gribēja
uzspiest Latvijas sabiedrībai, padarot to par daļu no padomju pilsoņiem (homo sovieticus). Sabiedrība, kam vienaldzīgs Staburags,
daudz pozitīvāk uztvers plašu teritoriju applūdināšanu, jo rūpniecībai vajag vairāk elektrības, viensētu nojaukšanu, jo ērtāk taču
dzīvot daudzdzīvokļu mājās ciematos, un baznīcu nopostīšanu
vai pārbūvi par minerālmēslu noliktavām vai sporta zālēm, jo tās
taču ir nevajadzīga iepriekšējās kultūras palieka. Nevar noliegt, ka
iepriekšējais, gadu simtos tapušais administratīvi teritoriālais sadalījums dažos gadījumos visai uzskatāmi konfliktēja ar sociālekonomisko realitāti un no teritoriju pārvaldības viedokļa objektīvi
bija vērtējams kā novecojis. Piemēram, lai atrastu pretargumentus
Daugavpils un Grīvas pilsētu apvienošanai un Sēlijas austrumu
teritoriju sociālekonomiskajai integrācijai ar Daugavas ziemeļu
krastu – Daugavpili un tai pieguļošajām teritorijām –, būtu jābūt
ļoti spēcīgai gribai to pamatot ar kultūrvēsturiskā identitātē bal
stītiem argumentiem. Saprotams, ka PSRS okupācijas periodā tādus argumentus nemeklēja.
Pēc 40. gados īstenotās sovjetizācijas PSRS režīms pieķērās administratīvo robežu mainīšanai, pakāpeniski demontējot kultūrvēsturisko novadu robežas. “Lai aktīvāk veiktu tautas saimniecības
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3.7. attēls. Lēmums par atsevišķu rajonu likvidēšanu un administratīvo robežu grozīšanu. “Cīņa”,
1956. gada 4. aprīlis.

atjaunošanas darbu, pārvaldes aparātu tuvinātu iedzīvotājiem, veicinātu viņu politisko izglītošanu un labāk apmierinātu viņu kultūras
vajadzības, bija jārada jauns administratīvi teritoriālais iedalījums” –
tā jaunā kārtība un tās nepieciešamība skaidrota Latvijas padomju enciklopēdijā (Latvijas padomju enciklopēdija, 10. sējums).
1947. gadā Rēzeknes apriņķis tika sadalīts divās vienībās, izveidojot arī Viļānu apriņķi, kur nonāca arī Varakļāni. 1950. gadā notika
apjomīga administratīvi teritoriāla reforma, kuras gaitā tika izveidoti 58 rajoni, tostarp arī Varakļānu rajons, taču jau 1956. gadā Varakļānu rajons tika likvidēts, tā lielāko daļu līdz ar pašiem Varakļāniem atkal pievienojot Viļānu rajonam. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka
Madonas rajonam pievienots Barkavas ciems, respektīvi – lielākā
daļa no Latgalei kulturvēsturiski piederošā Barkavas pagasta.
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Tāds pats liktenis 1963. gadā piemeklēja arī Varakļānus, kad
kārtējā rajonu robežu pārbīdē Varakļāni nonāca Madonas rajonā,
tur sagaidot arī Latvijas neatkarības atjaunošanu. Pēc rajonu likvidēšanas 2009. gadā tika izveidots Varakļānu novads, taču tas saglabāja savu saikni ar Vidzemi kā plānošanas reģionā ietilpstoša
pašvaldība.

Novads nacionālajā dienaskārtībā
Nevar noliegt, ka gandrīz 60 gadus ilgā saistība ar Madonu un
Vidzemi ir mainījusi Varakļānu identitāti, tāpat kā blakus esošajā
Barkavā. 2020. gada vasarā lauku pētījumu ietvaros uz jautājumu,
vai Barkava ir vairāk Vidzeme vai Latgale, respondentu balsis dalījās uz pusēm. Kopumā šķita, ka vietējās kopienas lielākā daļa ar
situāciju ir saradusi un nekādu diskomfortu nejūt, tomēr nenoliedzami, ka Barkavas lokālā identitāte vairs nebija tāda kā pārējā
Latgalē.
Politiskā lēmuma pieņemšana par Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam sašķēla vietējo kopienu. Visai zīmīgi tomēr, ka
neviens no četriem 2021. gada septembra vēlēšanās startējušajiem
sarakstiem sevi nepozicionēja par labu Rēzeknes vai Madonas scenārijam, gluži pretēji – kā vērtību uzsvēra novada neatkarību, lai
arī ir skaidrs, ka jau vidējā termiņā lēmums par apvienošanos ar
kādu lielāku novadu būs jāpieņem. Varakļānu novadā vēlēšanās
gana pārliecinoši uzvarēja partijas “Latvijas attīstībai” saraksts,
iegūstot 64,7 % balsu. Priekšvēlēšanu programmā partija cita
starpā bija definējusi: “Mēs jau esam pierādījuši, ka varam līdzvērtīgi lielajām pašvaldībām cīnīties par finansējuma piesaisti un sadarboties plaša mēroga projektos.” Saraksta līderis bija Māris Justs,
kurš iepriekš bija atbalstījis Varakļānu novada pievienošanos Madonas novadam. Kad Satversmes tiesa Saeimas lēmumu par Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam atzina par neatbilstošu
Satversmei un Saeima lēma par Varakļānu novada kā atsevišķas
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vienības saglabāšanu, viņš situāciju komentēja šādi: “Pieņemot
šobrīd Saeimā īslaicīgu lēmumu, tas arī neatbilst ne administratīvi teritoriālās reformas mērķim, ne uzdevumiem. Varbūt tas ir
tāds kompromiss, kas ir tāds ielāps uz nepareiza deķa.” (skaties.lv,
2021. gada 1. jūnijs.) Dienaskārtības aktuālākā jautājuma noklusēšana priekšvēlēšanu programmās šķiet pārsteidzoša, tomēr
vienlaikus labi raksturo politisko kultūru Latvijā – sarežģītos jautājumus izņemt no dienaskārtības un nepieminēt. Tajā pašā laikā
vēlētāju izvēle bija absolūti nepārprotama: pastāvot ļoti augstai
līdzdalībai, pārliecinoši uzvarēja viens konkrēts saraksts, kura
pārstāvji izrādīja simpātijas “Madonas virzienam”.
Eļļu ugunij neapšaubāmi pielēja polemika nacionālajā līmenī
jau 2021. gada pavasarī, kad jautājumam par Varakļānu piederību
pievienojās arī starpnacionāla un pat ģeopolitiska dimensija. Bens
Latkovskis 2021. gada 1. aprīlī rakstīja: “Varakļāni ir izteikta latviešu pilsēta, kurā krievu valodu, salīdzinot ar citām Latgales pilsētām, dzird samērā reti. To pašu var teikt par visu Varakļānu novadu
(92,2 % latvieši). Līdz ar to Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes
novadam (faktiski Latgalei) būtu tikai pašsaprotama un stiprinātu
latviešu kopienas spēku visā jaunveidotajā Rēzeknes novadā un arī
Latgalē kopumā.” (NRA, 2021. gada 1. aprīlis.) Modelējot administratīvi teritoriālās reformas nākamos soļus, kur ļoti ticama ir
Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību apvienošana, Varakļāni
varētu izrādīties par “zelta kārti” un nākamajās vēlēšanās nosvērt
uzvaras svaru kausu par labu vienam vai citam politiskajam spēkam.
Nevar nepieminēt, ka Varakļānu gadījums radīja konstitucionālas krīzes riskus. Ja Saeima nebūtu respektējusi Satversmes
tiesas lēmumu un likumu atstātu negrozītu, Valsts prezidentam
neatliktu nekas cits kā rosināt Saeimas atlaišanu. Visticamāk par
Varakļānu jautājumu atkārtoti lems nākamā Saeima, jo novads kā
neatkarīga vienība pēc lieluma neatbilst ATR noteiktajiem kritērijiem.
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Identitāte – pareiza un nepareiza?
Abstrahējoties no jautājuma, kam administratīvi teritoriālās
reformas ietvarā būtu jāpievieno Varakļānu novads, no zinātniskā
viedokļa un šī pētījuma kontekstā interesanti ir analizēt argumentus, ko pretējās puses min, aizstāvot savu viedokli par labu Madonas vai Rēzeknes scenārijam, kā arī to, kā viena vai cita viedokļa
aizstāvji rīkojas konkrētās situācijās. Lai arī pirmajā mirklī neiedziļinoties varētu šķist, ka šis nav jautājums par piederību vienam
vai otram vēsturiskajam novadam (formāli tiešām viss ir kārtībā –
neatkarīgi no tā, kuram novadam tuvākā vai tālākā nākotnē Varakļānus pievienos, Latviešu vēsturisko zemju likuma kontekstā
Varakļāni ir daļa no Latgales novada) un jautājums ir tikai par “biznesu”, tomēr intervijās paustie viedokļi apliecina, ka nošķirt sadzīviski sociālekonomiskās un kultūrvēsturiskās identitātes līmeni ir
ļoti sarežģīti. Šajā gadījumā mēs varam runāt arī par divu līmeņu
lokālās piederības izjūtas fenomenu. Lokālā – piederība Varakļāniem – neapšaubāmi ir ļoti spēcīga visai Varakļānu novada kopienai (to apliecina gan jau pieminētās priekšvēlēšanu programmas,
gan arī paši vēlēšanu rezultāti, ieskaitot ļoti augsto aktivitāti), savukārt konflikts rodas par piederības izjūtu kam lielākam, kas tomēr vēl nav nacionālais līmenis. Kopienas vairākumam ir spēcīga
sociālekonomiskās piederības izjūta Madonas novadam, savukārt
kultūrvēsturiskās identitātes jautājums nebija aktuāls visas tās
desmitgades, kopš Varakļāni administratīvi ir saistīti ar Madonas
rajonu un vēlāk – ar Vidzemes plānošanas reģionu. Konflikta analīze rāda, ka sarežģītās situācijās strikti nodalīt sociālekonomiskās
un kultūrvēsturiskās dimensijas nav vienkārši, un, lai stiprinātu
argumentāciju no kultūrvēsturiskā viedokļa, tiek meklēti arī sociālekonomiski argumenti un otrādi.
Vēsturē ir ļoti daudz piemēru, kad vietējās kopienas ilgstoši,
pat gadu desmitiem un simtiem, sadzīvo ar situāciju, ko varētu
raksturot kā dažādības fenomenu. Daudzās pasaules vietās vienā
teritorijā dzīvo dažādu tautību un rasu pārstāvji, kas lieto dažādas
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valodas un piekopj atšķirīgas reliģijas, un tas nav pamats kādiem
nozīmīgiem savstarpējiem konfliktiem, kas pārsniegtu sadzīvisku
līmeni. Taču laiku pa laikam dažādās pasaules vietās uzliesmo
konflikti, kas eskalējas līdz civilai vardarbībai, etniskajām tīrīšanām un bēgļu straumēm. Kā nesenākus un ģeogrāfiski tuvākus
piemērus var minēt gan Karabahu un armēņu–azerbaidžāņu konfliktu, gan notikumus bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā. Visi šie
piemēri neapšaubāmi saistāmi ar lielākas un dziļākas dažādības
fenomenu (savstarpēju atšķirību, kas bieži ir viegli un ātri pamanāma – to var raksturot gan valoda, gan izskats, gan izturēšanās)
un arī dziļāku konfliktu, tāpēc pēc savas būtības un izpildījuma ar
Varakļānu gadījumu tiešā veidā nav salīdzināmi. Tie tomēr pieminēti, jo arī šajās konfliktsituācijās pretējo un iesaistīto pušu
argumentācijas bāze ir samēra līdzīga kā mūsu aplūkojamajā
situācijā Varakļānos. Tāpat šādos lokālos konfliktos gandrīz vienmēr
ir kādi ārējie spēlētāji, kas pauž skaidru atbalstu kādai iesaistītajai
pusei un bieži arī konkrēti un aktīvi rīkojas. Caur šādiem lokāliem
konfliktiem tiek risinātas arī cita veida attiecības, kas krietni pārsniedz lokālā konflikta robežas. Karību krīze 1962. gadā nebija tikai
jautājums par Kubas sabiedrības nosvēršanos par labu vienam vai otram pārvaldības modelim, bet gan daudz lielākā mērā attiecību kārtošana starp PSRS un ASV līdzīgi kā Afganistānā 20. gadsimta 80. gados. Arī pats konflikts un tā eskalācija samērā bieži tiek radīta no
ārpuses. Bez Krievijas Federācijas politiskās varas iejaukšanās šobrīd
karadarbības Ukrainas austrumos nebūtu un nekādas “pseidovalstis”
tur nebūtu izveidotas. Strauji sašaurinot mērogu un atgriežoties Latvijā, arī pašvaldības vadības piederība konkrētai politiskai partijai var
ietekmēt nacionāla līmeņa lēmuma pieņemšanu, kas tiešā veidā skar
pašvaldību. Līdz ar to – tādus konfliktus nevar raksturot tikai kā “iekšēju lietu”, un būtiski vērā ņemama ir dažādu ārējo faktoru ietekme.
Ar identitāti un piederību saistītu savstarpēju konfliktu gadījumos gandrīz vienmēr argumentācijas priekšplānā izvirzās jautājums par konkrētas teritorijas vēsturisku piederību: kuri ir savējie
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un kuri svešie (ienācēji)? Kuriem ir lielākas tiesības teritoriju saukt
par savējo un noteikt šīs teritorijas nākotni pēc saviem ieskatiem?
Arī Krievijas Federācijas īstenotajā Krimas okupācijā un aneksijā
tika piesaukta pussalas vēsturiska piederība Krievijai (lai arī par to
varam runāt tikai kopš 18. gadsimta beigām, bet pirms tam Krievijai vai krieviem pussalā nebija nekādas ietekmes vai teikšanas).
Krievijas impērijas mantiniece PSRS arī savu teritoriālo ekspansiju
rietumu virzienā Otrā pasaules kara laikā pamatoja ar nepieciešamību atjaunot impērijas vēsturiskās robežas, savukārt pēc Pirmā
pasaules kara neatkarību ieguvušās valstis, tostarp arī Latviju,
uzskatīja par īslaicīgu parādību, kas pie pirmās iespējas jālikvidē.
PSRS okupācijas periodā Latvijas piederība PSRS tika skaidrota no
kopīgas vēstures perspektīvas kā labākais scenārijs Latvijas teritorijai un tautai. Paralēli tam vēstures literatūrā tika radīti naratīvi
par to, kā visas Latvijas teritorijā dzīvojušās baltu ciltis maksājušas
meslus Krievzemei un pretim saņēmušas pozitīvu kulturālu un sociālu ietekmi.
Saprotams, ka pasaules un arī Latvijas mērogā Varakļānu situāciju varam raksturot kā mikrokonfliktu, tomēr tas labi raksturo, kā kopienas locekļi reaģē uz situāciju un kādus argumentus
meklē un atrod, lai stiprinātu savu pozīciju. Pētījuma gaitā Varakļānos tika veiktas intervijas, kuru uzdevums nebija “noskaidrot
patiesību” un dot slēdzienu vai rekomendācijas, kādi politiskie
lēmumi būtu jāpieņem administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Interviju mērķis bija saprast, kāda veida argumenti tiek lietoti un kā tos pasniedz. Vēlreiz akcentējam: turpmāk minētais nav
faktoloģiski pārbaudīts, tas nav uztverams vai interpretējams kā
pārbaudīti fakti. Arī mūsu pētnieku komandā viedokļi dalījās, vai
intervijās iegūtais materiāls ir publicējams, jo pastāv riski, ka to
var nepareizi interpretēt. Tomēr, apzinoties šos riskus, mēs sniedzam samērā detalizētu priekšstatu par to, kādi argumenti (kurus
faktoloģiski nevaram ne apstiprināt, ne noliegt!) izteikti, pārstāvot
dažādus viedokļus. Intervijas veiktas 2021. gada jūlijā.
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Pirmais pret Varakļānu pievienošanos Rēzeknes novadam minētais arguments bija vietējo iedzīvotāju viedoklis. Novadā tika
veikta aptauja, kurā pārliecinoši lielākā daļa aptaujas dalībnieku
nobalsoja par pievienošanos Madonas novadam (84,28 %). Šo rezultātu skaidro ar sociālekonomiskiem apsvērumiem un vēlmi nenonākt “atpalikušajā” Latgalē. Tomēr nenoliedzami argumentācijā
parādās arī virkne elementu, kas skar kultūrvēsturisko dimensiju,
visvairāk – valoda. Var identificēt (lai arī ne dominējošu) negatīvu
attieksmi pret latgaliešu valodu un bažas, ka pēc nonākšanas Latgalē skolās bērniem būs jāmācās latgaliešu valoda, kamēr citur
Latvijā bērni vairāk mācīsies svešvalodas – franču un citas valodas.
Tiek apšaubīta arī vienotas latgaliešu valodas eksistence, uzsverot,
ka tas ir tikai dialekts, ko katrā ciemā runā savādāk, turklāt ar daudziem krievu valodas elementiem. Pozitīvi tiek vērtēta Varakļānu
nonākšana Vidzemes kultūrtelpā, kas sekmējusi latviskuma saglabāšanu pretēji pārējai Latgalei. Par Latgales identitātes jautājuma
aktualizēšanu atbildīgi esot atsevišķi indivīdi (“ultralatgalieši”),
kas to darot personīgas intereses vadīti. Vidusmēra latgaliešiem,
kas pārsvarā esot miermīlīgi, šis jautājums esot samērā vienaldzīgs.
Par “atgriešanos Latgalē” kā pamata arguments tika minēts
vēsturiskais konteksts – Varakļāni pieder Latgalei. Pastāvošā situācija, kad Varakļāni ir administratīvi iekļauti Vidzemē, esot mākslīgi
radīta padomju okupācijas periodā, okupācijas varu neesot interesējusi okupētās zemes identitātes saglabāšana. Vienlaikus tika
apšaubīti aptaujas rezultāti – pašvaldība, veicot aptauju, esot izdarījusi spiedienu uz iedzīvotājiem: “Pirms aptaujas ar pašvaldības
transportu tikuši apbraukāti visi pensionāri, kuri vilināti ar saldiem
solījumiem. Pansionātā ticis apgalvots, ka, ja nobalsos par Rēzekni,
tad no nākamās dienas būs jārunā krievu valodā. Skolā teikuši, ka gadījumā, ja Varakļānus pievienos Rēzeknei, tad skolas te vairs nebūs.”
Visu šo sabiedrisko domu cenšoties virzīt daži cilvēki, “kuriem ir
mazvērtības kompleksi, kuri uzskata, ka vidzemnieka vārds tiem dos
lielāku svaru un vērtību. Dažs baidās, ko citi teiks, ja uzzinās, ka esi
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latgalietis. Ja cilvēkam ir mazvērtības kompleksi, tad, vienalga kurā
vietā dzīvojot, cilvēks jutīsies slikti.” Argumentos latgaliskā identitāte, kuras neatņemami elementi ir valoda un katoļu ticība, tika
uzsvērta kā liela vērtība, kas, ilgstoši atrodoties citā administratīvajā ietvarā, ir stipri vājinājusies. Tika meklēti argumenti arī sociālekonomiskajā dimensijā, norādot, ka Rēzekne ir lielāka pilsēta
par Madonu un iedzīvotāji pat nezinot, kādi pakalpojumi tur ir
pieejami.
Kopā savelkot abu pušu argumentus, varam atrast samērā
daudz līdzīga. Tiek minēts, ka idejas virzot neliels skaits cilvēku
savu interešu vadīti, bet lokālā kopiena ir samērā pasīva un, iespējams, domā citādi. Notiek atsaukšanās uz vēsturi – tās pozitīvu vai
gluži pretēju – negatīvu ietekmi. Liela daļa argumentu skar vērtību
dimensiju – vai Latgales identitāte ir vērtība, kas jākopj, vai gluži
pretēji – tas ir kavēklis, ko labāk ignorēt labākas nākotnes un pro
gresa vārdā. Var pamanīt, ka ir sasniegta zināma emocionāla robeža, kurā pamanāmas arī neiecietības pazīmes. Nevar noliegt, ka
šo lokālā mēroga “identitāšu sadursmi” ir veicinājis ārējs faktors –
administratīvi teritoriālā reforma un Saeimas lēmums, kas bija
pretējs ne tikai pašvaldības vadības, bet arī iedzīvotāju vairākuma
tā brīža viedoklim. Uz to norāda arī jau pieminētie 2021. gada septembra pašvaldību vēlēšanu rezultāti.
Pašā šīs grāmatas tapšanas noslēguma fāzē Varakļānu konfliktu “uz savas ādas” izbaudīja arī pētnieku komanda. 6. oktobrī
Gati Krūmiņu sociālajā medijā “Facebook” no sava profila uzrunāja
Varakļānu novada domes deputāts (ievēlēts no partijas “Latvijas
attīstībai” saraksta), uzaicinot “uz kafiju”, lai aprunātos par “raidījumu iecerēm”. Visticamāk, šī ierosme bija nākusi, pavirši iepazīstoties ar informāciju, ka tuvākajā laikā tiks pārraidīts TV raidījumu
cikls “Latviešu vēsturiskie novadi”. Konflikta kontekstā ir vērts
publiskot visu saraksti, kas labi izgaismo gan politisko kultūru,
gan arī sakāpinātas emocijas. Sarakstē amatpersonu apzīmējam ar
vārdu “deputāts”.
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Deputāts: Labvakar, Krūmiņa kungs! Uzaicinu ciemos uz kafijas tasi, Varakļānos.
Labprāt aprunātos, ne tikai es, bet vairāki pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji sais
tībā ar Jūsu raidījuma iecerēm.
Gatis Krūmiņš: Labrīt, raidījumi ir jau vasarā safilmēti un gatavi. Varakļānos bija
mani pētnieki un veica intervijas, tas ir Latgales raidījumā izmantots, sniedzot rak
sturojumu Latgalei.
Deputāts: Vai jau iepriekš sarunāti intervējamie? Tas tā, ievērojot “tradīcijas”, kā no
tiek pārsvarā no Latgales puses? Šobrīd tikai noskaidroju, kas ir noticis tātad! Ceru,
ka dezinformācijas nebūs, bet fakti un bez kāda konkrēta viedokļa dominēšanas.
Deputāts pārsūta četrus pielikumus ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.
Deputāts: Sabiedriskās apspriešanas dati, kas noslēdzās septembrī. Pievērs uzma
nību 1. diagrammai. Lai nesanāk, ka raidījumā tiek sarunātas kaut kādas nepatie
sības.
(Norādītajā 1. diagrammā ir atrodami dati, ka 95,3 % Varakļānu novada iedzīvotāju
labprātāk pievienotos Madonas novadam, ja novads būtu jāiekļauj kādā citā novadā.)

Gatis Krūmiņš: (nosauc deputāta vārdu), es augsti vērtēju ieinteresētību, varu no
mierināt – par Varakļāniem konkrēti nekas nebūs raidījumā. Publikācijās gan. Mani
kolēģi aptvēra ļoti dažādus viedokļus intervijās, un kā pētnieki mēs neviena pusē
nenostājamies, analizējam konfliktu kā tādu, abu pušu argumentus, kā arī mēģinā
jumus ietekmēt mūsu pētījumu rezultātus.
Deputāts: Man ir svarīgi, tas, ko rakstīju, lai nav sarunātu intervējamo un dezinfor
mācijas, kas caur šiem intervējamajiem tiek pasniegta! Tāda diemžēl realitāte, no
kā cieš Varakļānu sabiedrība. Un interesanti, ka ir mēģināts ietekmēt.
Skan pēc
to personu pirksta, pie kuriem nesen bijāt ciemos.
(Ar šo visticamāk domāta Gata Krūmiņa dalība konferencē “Latgales kultūrtelpas
identitātes jautājumi un tās aktuālie izaicinājumi”, kas notika 2021. gada
26. septembrī Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Deputāts: Un labprāt uzzinātu pētnieku vārdus! Paldies!
(Nesaņēmis atbildi par pētniekiem, deputāts pats atbild uz savu jautājumu.)

Nu labi, uzskatīsim Varakļānos, ka tas ir Jūsu noslēpums! Attiecīgi tad reaģēsim
NEPLā un “ReTV” vadībā. Par viedokļu ietekmēšanu Valsts mērogā!
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Atliek vien piebilst, minētais Varakļānu
novada deputāts dienu vēlāk sazinājās ar
“ReTV” amatpersonām un informēja, ka
G. Krūmiņa veidotie raidījumi ir tendenciozi.
Šādu viedokli viņš pauda pirms pirmā raidījuma parādīšanās ēterā (tātad pirms iepazī-

Tr, 19:38

Labvakar, Krūmiņa
kungs!
Uzaicinu ciemos uz
kafijas tasi, Varakļānos!

šanās ar saturu).
Tāpat turpmākajā saziņā šī valsts amatpersona vairākkārt mēģināja panākt, lai
viņam izpauž pētnieku vārdus, kas intervējuši cilvēkus Varakļānos, cerībā, ka tā varētu
identificēt tos interviju dalībniekus, kas bija
piekrituši ar saviem viedokļiem dalīties zinātniskā pētījuma ietvaros. Ņemot vērā pētījuma ētiku un izvērtējot iespējamus riskus,
šāda informācija netika sniegta.

Labprāt aprunātos, ne
tikai es, bet vairāki
pašvaldības pārstāvji
un iedzīvotāji saistībā
ar Jūsu raidījuma
iecerēm!
3.8. attēls. Varakļānu novada deputāta
un Gata Krūmiņa sarakstes fragments.

Deputāta atsūtītajos failos (kas bija pieminēti sarakstē) bija uzrādīti iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kas esot veikta atkārtoti. Šajā
gadījumā tika uzrādīts rezultāts, kurā uz jautājumu “Ja gadījumā
administratīvi teritoriālās reformas gaitā tiks lemts par Varakļānu
novada iekļaušanu piedāvātajos novados, tad iedzīvotāji vēlētos,
lai tas būtu...” par labu Madonas novadam esot nobalsojuši 95,3 %
jeb 858 aptaujas dalībnieki. Tikai 3,9 % jeb 35 dalībnieki esot nobalsojusi par labu Rēzeknes scenārijam. Šķietami ar šo tika mēģināts parādīt, ka novadā ir tikai viens viedoklis par nākotnes scenāriju un nekāds cits viedoklis vispār neeksistē, bet to mēģina radīt
kādi citi no malas, ieskaitot mediju pārstāvjus un zinātniekus.

Atšķirīgas vēsturiskās un administratīvi teritoriālās robežas –
vienojošas vai šķeļošas?
Varakļānu piemērs parāda, ka ilgstoša atrašanās cita novada
administratīvi teritoriālajā ekosistēmā var būtiski mainīt arī lokālo
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identitāti un piederības izjūtu konkrētam vēsturiskajam novadam,
ka arī to, ka sociālekonomiskās un kultūrvēsturiskās dimensijas
konflikta gadījumā kļūst grūtāk nodalīt. Visticamāk šāds jautājums
nebūtu mūsu dienaskārtībā, ja 20. gadsimta 60. gados Varakļāni
nebūtu nonākuši Madonas rajonā. Šī brīža realitāte ir tāda, ka liela
daļa Varakļānu novada iedzīvotāju jūtas citādi un dod priekšroku
saiknes saglabāšanai ar Madonu (Vidzemi), sociālekonomiskos
argumentus (lai arī, iespējams, ne vienmēr līdz galam izsvērtus)
atzīstot par vairāk būtiskiem nekā kultūrvēsturiskā identitāte (kas
vairumā gadījumu patiesībā nemaz netiek noliegta). Katrā ziņā
viens ir skaidrs – situācijas vienkāršošana un lēmumu “no augšas” pieņemšana var radīt ievērojamu sabiedrības pretestību un
konfliktsituācijas. Viennozīmīgu vērtējumu šai situācijai ir grūti
sniegt. No vienas puses, par sabiedrisku aktivitāti ir jāpriecājas, jo
tas liecina par zināmu sabiedrības briedumu un spēju mobilizēties
situācijās, kad lokālā kopiena sajūt apdraudējumu vai savu interešu ignorēšanu. Tajā pašā laikā komunikācija pēc formas un izpildījuma ir kļuvusi agresīva un neiecietīga un jau balansē uz likumu
pārkāpšanas robežas.
Līdzīgus gadījumus, kad administratīvi teritoriālās robežas ir
radījušas identitātes transformāciju, mēs varam atrast arī citur.
Lielisks piemērs ir ģimene Kaplavas pagastā (Sēlijā), kas saimnieko
lauku sētā, ir sasniegusi apbrīnojamus saimniekošanas rezultātus,
un viņu atpazīstamība sniedzas tālu pāri Sēlijas robežām. Viņiem
ir ļoti izteikta lokālās piederības izjūta, tomēr pēc identitātes viņi
sevi vairāk saista ar Latgali un nekādu iekšēju konfliktu tur nejūt.
Svarīgi, lai šādos gadījumos, velkot administratīvas un vēsturiskās
robežas, mēs šiem cilvēkiem neliekam vilties un neradām pretēju
efektu, viņu identitātes vai piederības izjūtu vājinot.28

28 Vairāk par šo skatīt raidījumu ciklu “Latviešu vēsturiskie novadi”. Latgale. https://www.
youtube.com/watch?v=kNE8iONYJKY
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3.9. attēls. Raidījumu cikla “Latvijas vēsturiskie novadi” vizualizācija. Raidījumi pieejami internetā.
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3.3. STRATĒĢISKĀS
KOMUNIKĀCIJAS LOMA
PILSONISKAS NĀCIJAS
VEIDOŠANĀ LATVIJĀ

Teorētiskā doma diferencē pilsonisku nāciju kā pilsoņu kopumu un etnisku nāciju kā vienai valodas, kultūras un vēstures telpai piederīgu kopumu. Latviešu nācija vēsturiski ir veidojusies kā
etniska nācija, tomēr etnisko jautājumu dominante un nepietiekama pilsoniskā aktivitāte Latvijas politikā periodā pēc neatkarības atjaunošanas ir veicinājusi plaisu starp valsti un sabiedrību un
etnisko sašķeltību, kas apgrūtina Latvijas attīstību dažādos aspektos. Piemēram, zemā politiskā līdzdalība nenodrošina pietiekamu
sabiedrības spiedienu, lai politiskie lēmumi tiktu pieņemti kopējam labumam; etnisko jautājumu prioritāte priekšvēlēšanu diskursā neveicina kvalitatīvu ekonomisko risinājumu piedāvājumu;
sabiedrības viedokļu polarizācija drošības politikas jautājumos apgrūtina visaptverošas valsts aizsardzības attīstību utt. Nodaļā tiek
attīstīta ideja par pilsoniskas nācijas attīstību Latvijā, kas varētu
kļūt par pamatu sabiedrības saliedētībai un valsts ilgtermiņa attīstībai. Balstoties uz teorētiskām atziņām un vēsturisko nācijas veidošanas pieredzi Latvijā, autori meklē atbildi uz jautājumu – kādā
veidā Latvijā iespējams veidot pilsonisku nāciju? Vēsturiskā pieredze rāda, ka latviešu kā etniskas nācijas ideja ir mērķtiecīgi konstruēta, kas rosina jautāt – kāpēc 21. gadsimta Latvijā to nevarētu
apzināti papildināt ar demokrātiskām vērtībām, pilsoniski aktīvu
pozīciju un citādā iekļaušanu? Stratēģiskā komunikācija var būt
viens no instrumentiem, kā veicināt pilsoniskas nācijas ideju, to
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padarot saprotamu un pievilcīgu daudzveidīgām Latvijas sabiedrību veidojošām sociālajām grupām.

Kas ir “nācija”, un kā tā veidojas?
Diskusija par pilsoniskas nācijas veidošanas iespējām Latvijā,
pirmkārt, ir jāsāk ar jēdziena “nācija” būtības plašāku skaidrojumu. Tas nav vienkārši, jo tajā savijas etniski un valstiski aspekti,
un teorētiskajā literatūrā, kā arī sabiedriski politiskajā leksikā ir
atrodami atšķirīgi redzējumi par to, kā tie kopā veido nāciju. Pat
vairāk – Konors (Connor) to sauc par terminoloģisku haosu, jo,
viņaprāt, savstarpēji saistītie jēdzieni “valsts”, “nācija”, “nacionāla valsts” un “nacionālisms” tiek lietoti dažādās, pat pretrunīgās izpratnēs un kļūdaini. Grūtības definēt jēdzienu “nācija” viņš
saista ar tā netveramību, jo nācijas pamatā ir “psiholoģiska saite,
kas vieno tautu un atšķir to no citām vissvarīgākajā veidā, tai piederīgo neapzinātā pārliecībā” (Connor, 1994: 92). Arī Kamenka
(1973: 4) uzsver, ka piederības izjūta noteiktai cilvēku grupai, kas
ir atšķirīga no citām grupām izmantotās valodas, kultūras, reliģisko tradīciju un citā veidā, ir bijusi raksturīga cilvēcei visā tās
pastāvēšanas vēsturē. Terminoloģisko sajukumu nācijas jēdziena
kontekstā Konors ilustrē šādi: “nācija parasti apzīmē valsti, kur
nacionāla valsts parasti ir multinacionāla, kur nacionālisms parasti nozīmē lojalitāti valstij un kur etniskā piederība, primordiālisms, plurālisms, tribālisms, reģionālisms, komunālisms, parokālisms un subnacionālisms parasti nozīmē lojalitāti nācijai”
(Connor, 1994: 111–112).
Sarežģīta ir arī vārda “nācija” etimoloģija, jo dažādos vēstures
periodos tas ir lietots atšķirīgās izpratnēs un kontekstos. Senajā
Romā natio apzīmēja vienā teritorijā dzimušu cilvēku grupu, kas
bija lielāka nekā ģimene un mazāka nekā klans vai tauta (Zer
natto & Mistretta, 1944: 352). Tātad pirmsākumos vārds “nācija”
apzīmēja “kopīgas asins saites” (Connor, 1994: 94). Tiesa, Romas
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impērijā natio bija svešinieki, kas nebija piederīgi Romas tautai, un
šis apzīmējums bija nicinošs, pat komisks (Zernatto & Mistretta,
1944: 352–353). Savukārt viduslaiku universitātēs ar vārdu nationes apzīmēja studentu grupas pēc to izcelsmes vietas (Kamenka,
1973: 4), un šajā laikā tam parādās papildu nozīme – tas raksturo
arī piederību noteiktai “viedokļu kopienai” (Zernatto & Mistretta,
1944: 354). Tāpat nationes apzīmēja dažādu grupu pārstāvniecību
viduslaiku baznīcas padomēs, ko Zernatto & Mistretta (1944: 358)
dēvē par “padomes nācijām “pirmsnāciju” periodā”. Etniskas nācijas sāka veidoties, sekulārai kultūrai atdaloties no baznīcas, tomēr
šis process norisinājās atšķirti no valstu attīstības gaitas, jo kultūrtelpu un valstu robežas ne vienmēr sakrita (Zernatto & Mistretta, 1944: 359–360). Tādējādi apziņa, ka “nācijas ir sabiedrības
pamata sociālās un kultūras vienības”, Eiropā attīstījās pakāpeniski no 14. līdz 18. gadsimtam (Kamenka, 1973: 7). Berlins attīsta
domu, ka ideja par “nāciju kā augstāko autoritāti, kas aizstāj baznīcu, valdnieku, likuma varu vai citu pamatvērtību avotu” radās
kā nepieciešamība dziedēt sāpi, ko radīja modernizācijas izraisītā
“tradicionālo hierarhiju un sociālās dzīves iznīcināšana” (Berlin,
1981/1999: 267–268). Nācijas mūsdienu izpratnē veidojās līdz ar
sabiedrības modernizāciju jeb, kā formulē Hobsbaums (Hobsbawm), “politikas, tehnoloģiju un sociālās transformācijas krustojumā” (Hobsbawm, 1990: 10).
Tātad nācija lielā mērā ir ideja, sociāls konstrukts. Andersons
(Anderson) nāciju definē kā “iedomātu politisku kopienu, kas ir
iedomāta kā ierobežota un suverēna” (Anderson, 1991: 6). Tā ir
iedomāta, jo tāda ir ikviena kopiena, kuras locekļi nav savstarpēji pazīstami; tā ir ierobežota, jo robežojas ar citām nācijām; tā
ir suverēna tautas suverenitātes idejas izpratnē; tā ir kopiena, jo
tās locekļi veido horizontālas biedriskas saites (Anderson, 1991:
6–7). Pouls (Poole) raksta, ka “katrai nācijai ir savs stāsts” (Poole, 1999: 16–17), tomēr iespējams izdalīt trīs elementus, kas ir
raksturīgi visām: dzimtene kā visiem nācijas piederīgajiem kopīga
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zeme; vēsture kā nācijas stāsti par traģēdijām un varoņdarbiem;
un populisms kā visu nācijai piederīgo fundamentāla vienlīdzība,
neraugoties uz ienākumu, ietekmes un sociālā statusa atšķirībām.
Andersona (1991: 44–46) skatījumā modernās nācijas priekšnoteikums bija kapitālisma un drukas tehnoloģiju attīstība, jo “drukātās valodas” veidoja nacionālo apziņu trijos aspektos: tās radīja
vienotu komunikācijas telpu “zem latīņu valodas un virs mutvārdu tautas valodām”; tās fiksēja valodu, kas veidoja senatnes
tēlu, jo deva iespēju piekļūt vēsturiskai informācijai; tās noteica
dominējošo valodas formu un padarīja maznozīmīgus atsevišķus
dialektus.
Gelners (Gellner, 1981: 775–776) nāciju veidošanos saista ar
industrializāciju kā nacionālas valsts rašanās priekšnoteikumu, ko
noteica politiskā centralizācija, pieaugošā mobilitāte gan individuālā, gan paaudžu mērogā, nepieciešamība pēc ērtas komunikācijas, kultūras atšķirību mazināšana starp dažādiem sabiedrības
segmentiem, kā arī politiskā līmenī organizētas izglītības sistēmas
veidošanās. Hrohs (Hroch) nāciju attīstībā saredz modernizācijas
izraisītas sociālas transformācijas, kur izšķiroši svarīgi bija divi
faktori: “pieaugoša subjektīva nepieciešamība pēc jauna sociālas
identifikācijas objekta, kas aizstātu tradicionālās sociālās un politiskās saites ar ciematu, feodāli vai ģildi; un objektīvs fakts, ka
transporta attīstības, tirgus paplašināšanās, industrializācijas un
pieaugošu kontaktu ar valsts iestādēm ietekmē palielinājās kontakti starp aizvien attālākiem reģioniem, kas veicināja lielāku teritoriālu un sociālu mobilitāti un sociālās komunikācijas pieaugumu” (Hrorch, 1989: 106). Turpretī Grīnfelde (Greenfeld, 1996)
piedāvā redzējumu, ka nācija ir nevis sabiedrības modernizācijas
rezultāts, bet gan tās priekšnoteikums. Tātad nācijas radās nozīmīgu un kompleksu sociālo procesu rezultātā un arī tos ietekmēja.
Tas zinātniekiem paver plašas interpretācijas iespējas un viedokļu
dažādību par nāciju attīstības periodizāciju un to noteicošajiem
faktoriem.
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Jēdziena “nācija” klasifikācijas
“Nācija” kā politiska kategorija veidojās Franču revolūcijas
laikā, kad valsts vadību pārņēma “tauta”. Tādā izpratnē nācija ir
“politiski administratīva vienība, indivīdu kopums, kas var piedalīties kopējā politiskajā dzīvē, izmantojot kopīgu valodu un fizisku
tuvumu viens otram” (Kamenka, 1973: 9–10). Tautas suverenitātes idejas ietekmē jēdzienus “nācija” un “valsts” sāka lietot kā
savstarpēji aizvietojamus (Connor, 1994: 95). Piemēram, Francijas 1789. gada Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijā noteikts, ka
“nācija iemieso visas suverenitātes principu. Neviena institūcija
vai indivīds nedrīkst izmantot autoritāti, kas neizriet tieši no nācijas” (Rosen & Wolff, 1999: 394). To, kā saplūst jēdzieni “nācija”
un “valsts”, izskaidro Ruso ar sabiedriskā līguma ideju: “Ikviens
no mums nodod savu personu un visas spējas sabiedrības rīcībā
un vispārējās gribas augstākajā vadībā; visi kopā mēs saņemam ikvienu asociācijas locekli kā no kopuma neatņemamu daļu.” (Ruso,
1918/2013: 24) Tā rezultātā rodas “publiska persona, kas [..] tagad tiek dēvēta par republiku vai politisku ķermeni, ko tā locekļi
sauc par valsti, kad tas ir pasīvs; par suverēnu, kad tas ir aktīvs;
par lielvalsti salīdzinājumā ar tiem līdzīgiem” (Ruso, 1918/2013:
24–25). Tauta ir šīs vienošanās dalībnieki, pilsoņi ir suverēnas varas dalībnieki, bet pavalstnieki ir valsts likumiem pakļautie (Ruso,
1918/2013: 25). Tomēr šis politiskais princips patur redzeslokā
arī kultūras atšķirības starp valstīm, jo “lingvistiskas un reliģiskas atšķirības nošķir nācijas un pasargā no sajaukšanās” (Kant,
1795/1999: 258–259). Plamenacs (Plamenatz) uzsver, ka Ruso,
atšķirībā no Loka un Hobsa, uzskata, ka politiskā kopiena jāveido
cilvēkiem ar līdzīgām paražām, manierēm un sociālajiem ideāliem,
bet tajā pašā laikā “viņš neapgalvo, ka cilvēkiem ar vienu kultūru
jāveido viena politiskā kopiena, lai to aizsargātu” (Plamenatz,
1973: 24–25).
Jēdzienu “nācija” sabiedriski politiskajā leksikā var lietot kā
savstarpēji aizvietojamu gan ar jēdzienu “valsts”, gan ar jēdzienu
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“tauta”. Pilsoniskas un etniskas nācijas nošķīruma kontekstā īpaši
jāpakavējas pie jēdziena “tauta”, kas var apzīmēt gan politisku, gan
etnisku cilvēku kopumu. Dažādās jēdziena “tauta” interpretācijas
iezīmē arī pilsoniskas un etniskas nācijas konceptuālu nošķīrumu.
Ruso izpratnē “tauta” ir jebkādu cilvēku kopums, kas veido valsti, turpretī Herders attīstīja ideju, ka tautu veido kultūra (Hayes,
1927: 720). Šo ideju iemieso vārds ‘Volk’ (vācu val.), kas jēdzienā
“tauta” akcentē kultūras dimensiju, jo cilvēku grupas primāri tiek
veidotas pēc “to dabiski apdzīvotajām teritorijām, kopīgas dvēseles, kopīgas valodas, kopīgām koptām vēstures tradīcijām, kas
veido atšķirīgu kultūras sabiedrību” (Hayes, 1927: 727). Viens no
faktoriem, kas ietekmēja Herdera uzskatus, bija arī Rīgā pavadītais laiks, kas “pievērsa viņa uzmanību atšķirībām starp teitoņu un
slāvu tautām un nodrošināja ar materiāliem un vēlmi pēc vēlākiem
literāriem meklējumiem tautas literatūrā, tradīcijās un reliģijā, kas
ir romantisma būtība” (Hayes, 1927: 722). Jēdziens “tauta” ‘Volk’
izpratnē attīstījās vācu romantisma tradīcijā un ir visciešāk saistīts ar Herdera devumu nacionālisma teorētiskās domas attīstībā
(Kohn, 1944/2008: 331). Tajā pašā laikā Herdera nacionālisms nebija politisks, jo viņam bija svarīgi apzināt kultūras iezīmes, kas
vāciešus padara atšķirīgus no citām tautām, bet viņš neuzskatīja,
ka “kultūras saglabāšanai un attīstībai vāciešiem vajadzētu apvienoties vienā valstī” (Plamenatz, 1973: 25).
Veilijs (Whaley, 2006: 456) norāda, ka apgaismības laikmetā
“‘Volk’ kļuva par Vācijas atbildi Francijas ‘la nation’”. Kons (Kohn,
1944/2008: 331) akcentē atšķirības starp Rietumu pasauli un Vāciju, kurā “tiesisko un racionālo “pilsonības” koncepciju aizstāja
daudz lielākā mērā neskaidrais jēdziens “tauta””. Ignatjevs (Igna
tieff, 1995: 7) norāda, ka vācu etniskais nacionālisms bija ideāls
tautām, kuru nacionālā pašapziņa sāka veidoties 19. gadsimta
Eiropas impērijās. Šī atziņa ir attiecināma arī uz Latviju, kur nācijas ideja attīstījās vācu kultūras ietekmē. Kons (1944/2008: 329–
334) diferencē nacionālismu Rietumu pasaulē – Anglijā, Francijā,
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Nīderlandē, Šveicē, ASV un Britu domīnijās – no nacionālisma,
kāds veidojās Centrālajā un Austrumeiropā un Āzijā. Viņa skatījumā nacionālisms Rietumu pasaulē radās kā politisks fenomens,
jo tas attīstījās jau izveidotu valstu teritorijās, turpretī nacionālisms ārpus Rietumu pasaules sakņojās kultūrā, jo valstu un veidojošos nāciju robežas nesakrita: “Nacionālisms Rietumos radās,
cenšoties veidot nāciju politiskajā realitātē un tagadnes cīņās bez
pārāk sentimentālas cieņas pret pagātni; nacionālisti Centrālajā
un Austrumeiropā bieži vien uz pagātnes mītu un nākotnes sapņu
pamata radīja ideālo tēvzemi, kas bija cieši saistīta ar pagātni bez
jebkādas tūlītējas saiknes ar tagadni, bet ar gaidām, ka tā kādreiz
kļūs par politisku realitāti” (Kohn, 1944/2008: 330). Šajā akadēmiskajā tradīcijā arī Levits (1998) izšķir divus nācijas ideāltipus –
valstiski orientēto valstnāciju, kuras piemērs ir Francija, un etniski
orientēto kultūrnāciju, kuras piemērs ir Vācija.
Hrohs (Hroch, 1989: 108–109) tāpat saredz divus nācijas veidošanās ceļus Eiropā: feodālas valsts transformāciju modernā valstī,
ko viņš sauc par “Francijas modeli”; un nāciju veidošanos imperiālā valstī, ko viņš sauc par “mazo nāciju” modeli. Otrajam nāciju
veidošanās tipam, kam pieder arī Latvija, raksturīgi trīs trūkumi,
kā rezultātā kapitālisma attīstība tām deva nevis nacionālo pašnoteikšanos, bet pakļautību citai etniskai grupai: to etniskā grupa
nebija valdošā šķira; tām nebija savas administratīvi teritoriālās
vienības, kas sakristu ar etniskās grupas robežām; tām nebija nepārtrauktu kultūras produktu radīšanas tradīciju savā literārā valodā (Hroch, 1989: 109). Šajās valstīs nāciju veidošanās notika kā
nacionāla kustība trīs fāzēs: A – zinātniskā fāze, ko raksturo novērojumi un apraksti par to, kas ir nācija, tās valoda, pagātne, mentalitāte, dzīvesveids; B – nacionālās aģitācijas fāze, ko raksturo
patriotu pieaugums, kuri cenšas pārliecināt savu etnisko grupu,
lai formulētu nācijas nākotnes ideju; C – masu nacionālā kustība,
kad nacionālā identitāte kļūst par īpašu vērtību (Hroch, 1989: 109;
Hroch, 1995: 284). Līdzīgi arī Smits (Smith, 1986/2005: 134–135)
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norāda, ka pastāv dažādas jēdziena “nācija” klasifikācijas, un īpaši
izceļ teritoriālas un etniskas nācijas nošķīrumu. Teritoriālai nācijai ir raksturīgas tādas iezīmes kā ģeogrāfiskās robežas, tiesiskais
ietvars – likumi un juridiskas institūcijas, pilsonība un kopīga kultūra, bet etniskas nācijas veidošanās pamatā ir tādi elementi kā
ģenealoģija, populisms, tradīcijas un dialekti, natīvisms (Smith,
1986/2005: 135–138).
Šulmans (Shulman, 2002) piedāvā niansētāku nāciju klasifikāciju, kurā etniska un kultūras nācija tiek izdalītas kā divas atsevišķas
koncepcijas līdztekus pilsoniskai nācijai. Šulmana (2002: 559) teorētisko atziņu apkopojumā pilsonisku nāciju veido tādi komponenti
kā: teritorija, pilsonība, griba un piekrišana, politiska ideoloģija, politiskas institūcijas un tiesības; kultūras nāciju: reliģija, valoda un
tradīcijas; bet etnisku nāciju: priekšteči un rase. Šulmana klasifikācijas kontekstā ir jāuzdod jautājums, cik lielā mērā etniska grupa ir
izdalāma kā atsevišķa sociāla vienība bez noteikta kultūras konteksta? Šulmans (2002: 559) šādu nošķīrumu pamato ar to, ka etniskā
asinsradniecība nāciju padara noslēgtu, turpretī kultūras iezīmes
ir iespējams apgūt un pieņemt arī svešiniekam, tādējādi kultūras
nācija ir atvērtāka nekā etniska nācija. Tomēr demokrātisku vērtību
attīstības kontekstā būtisks ir nošķīrums starp vērtībām, kas veido
pilsonisku nāciju no vienas puses, un etniskām un kultūras vērtībām no otras puses. Tāpat arī jāuzsver, ka Latvijas akadēmiskajā
tradīcijā un politiskajā diskursā plašāk tiek lietots jēdziens “politiska nācija”, nevis “pilsoniska nācija”, tomēr autoru uzskatā tie ir
jādiferencē. Kā rāda nācijas idejas vēsturiskā attīstība Latvijā, politiskas nācijas veidošanas mēģinājumi ir bijuši saistīti arī ar autoritāriem un totalitāriem režīmiem, kas nozīmē, ka jēdzienā “politiska
nācija” primāri tiek akcentēts tas, ka tā ir “neetniska”. Mūsdienu
Latvijas nācijas attīstībā tomēr ļoti svarīgs ir demokrātisko vērtību
pamats, kas ir būtisks aspekts jēdzienā “pilsoniska nācija”, tāpēc
tālāk tekstā izvērstāk tiek skaidrots pilsoniskas un etniskas nācijas
nošķīrums.
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Pilsoniska un etniska nācija
Pilsoniskas un etniskas nacionālās identitātes diferenciācijas
pamatā ir divas principiāli atšķirīgas pieejas – viens skatījums ir
tāds, ka valsts veido nāciju, bet otrs – ka nācija veido valsti (Ignatieff, 1995: 7). “Pilsoniskais nacionālisms paredz, ka nācija ir vienlīdzīgu ar tiesībām apveltītu pilsoņu kopiena, ko vieno patriotiska
pieķeršanās kopīgam politiskās prakses un vērtību kopumam”
(Ignatieff, 1995: 6). Pretēji pilsoniskam nacionālismam, kas pieļauj, ka “nacionāla piederība var būt racionāla pieķeršanās forma”,
etniskā nacionālisma skatījumā “indivīda visdziļākās piesaistes
ir mantotas, nevis izvēlētas” (Ignatieff, 1995: 7). Tātad piederība
pilsoniskai nācijai ir politiska un to, pirmkārt, nosaka pilsoniski
tikumi, bet etniskā izcelsme, kopīga kultūra un pat kopīga valoda
paliek otrajā plānā (Auer, 2000: 217). Kamenka (1973: 10) skaidro,
ka Franču revolūcijas pamata ideja bija pilsoniska, jo piederību nācijai noteica “tikai spēja piedalīties kopīgajā nākotnes darbā”. Itāļu
domātājs Madzīni attīstīja demokrātiskās vērtībās balstītu pilsoniskas nācijas ideju. Viņa koncepcija integrē universālas vērtības
un nepieciešamību pēc nācijām, jo demokrātija atsevišķā valstī
stiprina demokrātiskas vērtības globāli (Urbinati, 1996). Urbinati
(1996: 211) izdala trīs svarīgas Madzīni atziņas par nāciju: demokrātiska nācija neizslēdz kultūras elementus, tomēr tie ir pakļauti
politiskajam principam; tikai demokrātiska politiskā griba leģitimē nācijas pašnoteikšanos; un – nācijas ir daļa no cilvēces, un
to intereses nedrīkst nonākt pretrunā, tāpēc nācijas leģitimitāti
nosaka tās īstenotā starptautiskā un iekšpolitika.
Pilsonisko ideālu sasaiste ar nācijas jēdzienu mudina analizēt
nacionālismu demokrātijas attīstības kontekstā, jo, no vienas puses, nacionālas valsts rašanās ir priekšnoteikums tam, lai varētu
rasties demokrātiska iekārta (Kamenka, 1993: 15), tomēr vēstures
attīstības gaitā nacionālisms ir bijis saistīts arī ar autoritārismu.
Grīnfelde (1992: 10) uzskata, ka sākotnēji nacionālisms attīstījās kā viens no demokrātijas izpausmes veidiem tādu principu
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dēļ kā tautas suverenitāte un visu tautai piederīgo fundamentāla
vienlīdzība, tomēr laika gaitā priekšplānā izvirzījās tautas unikalitātes jautājumi, kas nacionālismu nošķir no demokrātijas. Kā
skaidro Grīnfelde (1992: 11), tautas suverenitātes ideja ir individuālistiska, jo suverenitāte pieder tautai kā indivīdu kopumam,
turpretī tautas unikalitātes ideja ir kolektīviska, jo tā interpretē
tautu kā cilvēku kopumu ar iezīmēm, kas ir atšķirīgas no citiem,
bet “kolektīvas ideoloģijas savā būtībā ir autoritāras”. Tādējādi
nacionālisma veidu klasifikācijā Grīnfelde (1992: 11) izmanto divas skalas: individuālistiski-libertāra vai kolektīviski-autoritāra;
pilsoniska vai etniska. Pilsoniskā nacionālismā piederību nācijai
nosaka pilsonība, un tas var būt gan individuālistiski-libertārs,
gan kolektīviski-autoritārs. Etniskā nacionālismā piederību nācijai
nosaka etniskā izcelsme, un šāda veida nacionālisms var būt tikai
kolektīviski-autoritārs (Greenfeld, 1992: 11). Līdzīgi arī Ignatjevs
(1995: 7) secina, ka etnisks nacionālisms ir lielākā mērā tendēts uz
autoritārismu, nevis demokrātiju.
Pilsoniskas nācijas demokrātiskie aspekti ir īpaši svarīgi multinacionālas valsts kontekstā, jo tie sniedz atbildi uz jautājumu,
kā risināt pretrunu, ka “tradicionālā demokrātijas koncepcijā
valsts ir vienas “nācijas” vai “tautas” iemiesojums, kam ir tiesības uz pašnoteikšanos, kura tiek īstenota caur tautas suverenitāti”
(Kymlicka, 2011: 287), taču faktiski lielākajā daļā valstu lielākā vai
mazākā proporcijā dzīvo arī etniskās minoritātes (Connor, 1994:
96). Jautājumi par to, kā panākt sabiedrības vienotību gan ar vēsturiskām etniskajām minoritātēm, gan ar imigrantiem, kas pārcēlušies uz dzīvi valstī relatīvi nesen, ir aktuāli daudzām valstīm
(Kymlicka, 2011). Kimlicka (Kymlicka, 2011: 285) precīzi formulē,
ka šī ir svarīga un aktuāla problēma tāpēc, ka cilvēku grupa, kas
sevi apzinās kā atsevišķu tautu nacionālā valstī, potenciāli rada
drošības riskus tautu pašnoteikšanās principa dēļ. Nacionālisma
pētnieki īpašu uzmanību etnisko minoritāšu aspektā ir pievērsuši
Centrālajai un Austrumeiropai, jo Austrumu bloka sabrukums
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norisinājās līdz ar etnonacionālu mobilizāciju. Šoplins (Schöpflin,
1991: 55–56) uzskata, ka Rietumeiropā lielā mērā ir izdevies
mazināt nacionālisma emocionālo ietekmi uz politiku, kas ir bijis iespējams gadījumos, kad pietiekami liela sabiedrības daļa ir
apņēmusies ievērot demokrātiskus valsts pārvaldes principus kā
efektīvākos savu individuālo interešu īstenošanai un kad vairākums un minoritātes atzīst, ka demokrātija ir labākais veids, kā
veidot abu pušu attiecības. Šoplins (1991: 56–57) kā risinājumu
sabiedrības vienotības panākšanai multinacionālā valstī piedāvā
pilsonisku identitāti, kas izriet no “visaptverošas leģitimējošas
ideoloģijas, kas atstāj neskartas dažādās kultūras, vienlaikus piedāvājot augstāku lojalitātes pakāpi valsts līmenī”. Šai “ideoloģijai”
ir jābūt balstītai demokrātiskās vērtībās, jo demokrātiski valsts
pārvaldes principi paredz minoritāšu, tajā skaitā etnisku, tiesību
ievērošanu (Schöpflin, 1991: 60).
Tomēr cik lielā mērā pilsoniskas un etniskas nācijas nošķīrums ir teorētiska konstrukcija un cik lielā mērā tas ir empīriski
identificējams? Smits (1993) piedāvā redzējumu, kur etniskie un
politiskie aspekti netiek strikti nodalīti. Viņa skatījumā etniskās
kopienas un nācijas ir savstarpēji saistīti, tomēr atšķirīgi jēdzieni.
Etnisko kopienu viņš definē kā “vārdā nosauktu cilvēku populāciju ar dalītiem mītiem par kopīgu izcelsmi, kopīgām vēsturiskām
atmiņām, kopīgiem kultūras elementiem, asociācijām ar īpašu
“tēvzemi” un solidaritāti noteiktā līmenī” (Smith, 1993: 130), bet
nācijas jēdziens sevī ietver arī dažādus institucionalizētus elementus, jo tā ir “vārdā nosaukta cilvēku populācija, kas apdzīvo
vēsturisku teritoriju, dala kopīgus mītus un vēsturiskas atmiņas,
ar masu sabiedrisku kultūru, kopīgu ekonomiku un likumīgajām
tiesībām un pienākumiem visiem tās biedriem” (Smith, 1993:
130). Smita (1993: 130–131) skatījumā nācija izaug no kādas pamata etniskās grupas, tomēr nacionālā identitāte var ietvert arī
citas etniskās grupas, tādējādi kļūstot pilsoniska un pārkāpjot tīri
etnisko izcelsmi.
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Nācijas jēdziens Latvijas kontekstā
Politisku un etnisku aspektu saplūšana ir raksturīga arī jēdziena
“tauta” izpratnei Latvijas konstitucionālajās tiesībās. Satversmē
jēdziens “tauta” ir lietots kā politisks, “tomēr jēdzienā vēsturiski
iestrādāts spēcīgs tautiskuma jeb kultūrelements” (Pleps, Pastars
& Plakane, 2021: 118). Bjerklunda (Björklund, 2006) pētīja, vai
Austrumeiropas etniskās nācijas koncepcija ir faktiski identificējama šo valstu sabiedrībās, un balstīja savus secinājumus uz socioloģisko aptauju datiem Latvijā, Lietuvā un Polijā. Viņa definēja
četrus kritērijus, kas raksturo pilsonisku priekšstatu par nāciju:
pilsonība, valsts valodas prasme, valsts kā dzīvesvieta un dzimšanas vieta; un divus kritērijus, kas raksturo etnisku priekšstatu
par nāciju: asins radniecība un dzimtā valoda (Björklund, 2006:
100). Pētījuma dati atklāja, ka nevar runāt par vienotu tendenci
Austrumeiropā, jo pētījumā iekļauto valstu dati atšķīrās – Polijas
sabiedrība lielākā mērā piekrita pilsoniskas nācijas kritērijiem, turpretī Latvijas sabiedrībā varēja konstatēt izteikti etnisku nacionālismu (Björklund, 2006: 100). Bjerklunda secina, ka “Latvijā vārds
“nācija” nav izprotams bez etniska satura” (Björklund, 2006: 110).
Pētījumā iegūtais Latvijas sabiedrības viedoklis rāda, ka nacionālā
piederība pamatā tiek noteikta pēc dzimtās valodas, kas pētījuma
autori rosina izdarīt secinājumu, ka Latvijā ir īpaša nācijas etniska
definīcija, kas “sakņojas idejā, ka Latvijas kultūra ir pastāvīgi apdraudēta” (Björklund, 2006: 113–114). Bjerklunda iesaka nacionālās identitātes veidošanā izmantot katrai valstij raksturīgos “īpašos vēsturiskos un sociālos apstākļus” (Björklund, 2006: 114), kas
Latvijas gadījumā nozīmētu pieturēties pie etniskā nacionālisma
principiem. Tomēr citu autoru idejas rosina domāt, ka nācijas izpratni ir iespējams mainīt vai vismaz modificēt. Piemēram, Pouls
uzsver, ka “dažādu nacionālisma saturu nosaka nevis vēsture, bet
nepārtrauktas politiskās cīņas un debates. Tās veicina ne tikai nācijas tagadnes un nākotnes izjūtu, bet arī veidus, kā tā interpretē
pagātni” (Poole, 1999: 42).
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3.10. attēls. Latviešu valoda un tās paveidi, pēc Augusta Bīlenšteina, 1860. gads.
Autors: Jūliuss Dērings.

Diskusija par to, kas ir latvietis, Latvijas politikā ir aktuāls temats. Piemēram, 2016. gadā Saeimas Juridiskajā komisijā deputāti
debatēja par “atvērtās latvietības” ideju, proti, ka “nelatvieši, kuri
ieguvuši Latvijas pilsonību, vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīgi
dzīvojuši Latvijā, prot latviešu valodu augstākajā pakāpē un jūtas
piederīgi latviešu kultūrai, varētu mainīt savu tautības ierakstu
pret ierakstu “latvietis”” (Zvirbulis, 2016). Šādi grozījumi Vārda,
uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā tika noraidīti vairāku
iemeslu dēļ, un viens no tiem bija Nacionālās apvienības kategoriskā pozīcija, “kas stingri pieturas pie asinsradniecības principa,
ka tautība nosakāma pēc senču etniskās piederības” (Zvirbulis,
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2016). Turpretī Valsts prezidents Egils Levits intervijā “Neatkarīgajai Rīta Avīzei” 2019. gadā atbalstīja “atvērtās latvietības” principu: “Latvietība ir kaut kas apzināts, tas nav iedzimts, tāpēc tas
ir jānodod tālāk caur skolu un ģimeni, lai tas neizplēnētu. Latvijā
ir daļa cilvēku, kas sevi apzinās piederīgus citai tautībai, bet viņi
ir laipni aicināti latviešu valodas un kultūras lietojumā – neviens
nav traucēts būt par poli vai krievu, arī piedaloties latviskuma kopšanā” (Daukšte, 2019). Šajā pieejā ir saskatāma pilsoniskas nācijas
koncepcija, jo latviskumu interpretē kā apzinātu izvēli, ne tikai
asinsradniecību.
Pilsoniskas nācijas ideja nav bijusi sveša Latvijas politiskajā
domā arī 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Dribins (1998) apkopojis Latvijas politisko domātāju pilsoniskā29 nacionālisma idejas.
Viņš raksta, ka Krišjānis Valdemārs ir slavējis “franču nacionālās
politikas pieredzi”, Kārlis Kundziņš ir uzsvēris, ka “dažādas etniskas tautas, dzīvojot vienā valstī, kļūstot par vienu politisku tautu”,
Miķelis Valters ir skaidrojis, ka Latvijas valststautā ir vieta arī minoritātēm, kam Latvija ir dzimtene, pilsoniskas nācijas idejas bijušas iekļautas gan Kārļa Ulmaņa pirmajā 18. novembra runā, gan
Jāņa Akurātera 1918. gada rakstā “Ceļā uz Latvijas izveidošanu”,
pilsoniskas nācijas ideju atbalstījuši arī Andrejs Frīdenbergs, Jānis Purgals, Rainis un Pauls Šīmans (Dribins, 1998: 89–90). Taču,
kā norāda Dribins (1998: 90–91), neraugoties uz to, ka Latvijas
Satversmē tika iestrādāta politiskas nācijas ideja, Latvijas politiskajā kultūrā dominēja etnonacionālisms, ko noteica “pārāk lielās
vēsturē sakņotās domstarpības starp latviešiem un minoritātēm
piederīgajiem Latvijas pilsoņiem”. Pretruna starp to, ka Latvijas
tautas jēdziens konstitucionālo tiesību izpratnē ir politiska nācija (Pleps, Pastars & Plakane, 2021: 118), bet politiskajā diskursā
dominē etnonacionālisms, ir aktuāla arī mūsdienās. Tas rosina
29 Dribins lieto jēdzienu “politiska nācija”, taču aprakstītās Latvijas domātāju idejas
atbilst “pilsoniskas nācijas” idejai, tāpēc apkopoto atziņu pārstāstā autori izmanto
jēdzienu “pilsoniska nācija”.
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formulēt dažus argumentus, atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijā
nepieciešams veidot pilsonisku nāciju.
Hrohs (1996: 43) pamatoti uzskata, ka ideja par nacionālas
sabiedrības aizstāšanu ar pilsonisku ir utopija, tāpēc pilsoniska
nācija šajā rakstā netiek saprasta kā savstarpēji izslēdzoša alternatīva etniskai nācijai, bet gan kā tās papildinājums un kā likumsakarīgs posms nācijas attīstībā. Vēsturiski etniskas nācijas attīstījās kā nacionālas valsts priekšnoteikums, turpretī pilsoniska nācija
lielā mērā ir valsts veidota. Situācijā, kad latviešu tautai etniskā
izpratnē ir sava valsts, pastāv iespēja apzināti veidot un stiprināt
pilsonisku nāciju, kuras ideja jau ir iestrāda Satversmē, jo tajā jēdziens “tauta” ir lietots pilsoniskas nācijas izpratnē, tāpēc ka “tiesības piedalīties suverenitātes īstenošanā pieder ne vien latviešiem kā latviešu tautas locekļiem, bet visiem pilntiesīgiem Latvijas
pilsoņiem neatkarīgi no viņu etniskās piederības” (Pleps, Pastars
& Plakane, 2021: 118). Tādējādi pilsoniskas nācijas veidošana šajā
rakstā tiek saprasta kā sabiedrības uzvedības maiņa ar mērķiem
padarīt demokrātiju par vienu no Latvijas sabiedrības pamatvērtībām, veicināt pilsonisko līdzdalību un pilsoniskos tikumus, kā arī
stiprināt piederības izjūtu valstij visu Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju vidū neatkarīgi no etniskās izcelsmes. Šīs idejas
nav pretrunā ar Satversmes preambulā ietverto etnisko principu,
ka Latvijas valsts ir izveidota, lai “garantētu latviešu nācijas, tās
valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem”
(Saeima, 2014).
Cauri gadsimtiem ir notikuši arī daudzveidīgi nācijas konstruēšanas mēģinājumi Latvijas vēsturē. Mēģinājumi mērķtiecīgi konstruēt nāciju sākās gandrīz vienlaikus ar nācijas koncepta ieviešanu
zinātniskajā apritē 18. gadsimta beigās. Viens no pirmajiem filozofiem, kas pievērsās nācijas idejas un nacionālisma konceptualizēšanai, bija Herders, kurš piecus gadus bija strādājis Rīgā par
skolotāju. Nenoliedzami, Herderam bija liela ietekme uz Baltijas
vāciešu intelektuālo vidi. Zināmā mērā viņš bija līdzdalīgs arī lat-
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viešu kā tautas “atklāšanā” 18. gadsimta otrajā pusē (Daija, 2013:
32). Šajā laikā pastiprinājās vietējo vācu muižnieku, mācītāju un
literātu interese par latviešu valodu, vēsturi, apdzīvotības un valodas izplatības robežām, parādījās arī apzīmējums “latvieši”.

Zemnieku nācijas konstruēšana
Dzimtbūšanas atcelšana Baltijā 1816.–1819. gadā problematizēja “iedzimto” (latviešu un igauņu) un koloniālās elites attiecības. Agrākā, apgaismības laikmetam raksturīgā izpratne par nāciju
kā konkrētam valdniekam pakļautu iedzīvotāju kopu (Daija, 2013:
186) bija jāatmet, jo dzimtbūšanas atcelšanas rezultātā daudzkārt
pieauga pilntiesīgo pavalstnieku skaits. Turklāt kvantitatīvi latvieši tolaik atradās absolūti dominējošās pozīcijās – 19. gadsimta
sākumā aptuveni 90 % mūsdienu Latvijas teritorijas iedzīvotāju
bija latvieši. Līdz tam Baltijā dominējušais nošķīrums vācieši–nevācieši (deutsch–undeutsch) sāka zaudēt savu instrumentalitāti, jo
latviešu un igauņu zemnieku brīvlaišana nozīmēja arī brīvību apgūt vācu valodu, kas draudēja likvidēt lingvistisko barjeru, radot
nopietnus draudus pilnīgai vācu elementa asimilācijai. Šim nevēlamajam scenārijam bija savs precedents – vācbaltu muižnieku
pārpoļošanās Austrumlatvijā 16.–19. gadsimtā. Tāpat bažas radīja
gaidāmā atbrīvoto zemnieku virzīšanās pa izglītības un karjeras
kāpnēm, konkurējot ar vāciešiem. Šis process būtu neizbēgams
bez jaunu sociālo barjeru radīšanas. Rezultātā 19. gadsimtā sākās
trīs jaunu nacionālo identitāšu intensīva konstruēšana: latviskās,
igauniskās un vācbaltiskās.
Sākotnēji latviskās nacionālās identitātes konstruēšanas monopols atradās vācu intelektuāļu un viņu izveidoto organizāciju –
Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu savienības (1803), Kurzemes
Literatūras un mākslas biedrības (1815) un it sevišķi Latviešu literāriskās biedrības jeb Latviešu draugu biedrības (1824) – rokās.
Tās rūpējās par latviešu izglītību, valodas kopšanu un pētīšanu,
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3.11. attēls. “Latviešu Avīžu” pirmā izdevuma titullapa, 1822. gads.
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literatūras attīstību, folkloras vākšanu u. c. Vācu kultūrpolitikas
virsmērķis bija radīt vietējo pamatiedzīvotāju apolitiskas sociālas
kopības (nācijas), kuras tiktu kulturāli nošķirtas no vāciskās telpas
un vienlaikus akceptētu savu lomu pastāvošajās varas attiecībās
Baltijā.
Šīs idejas latviešu sabiedrībai tika komunicētas ar latviešu valodā iznākošās literatūras un laikrakstu (“Latviešu Avīzes”, “Tas
Latviešu Ļaužu Draugs”) starpniecību, ko izdeva un vadīja vācu
mācītāji. Pirmā latviešu valodā iznākošā laikraksta “Latviešu Avīzes” redaktors mācītājs Kārlis Frīdrihs Vatsons vēstulē Vidzemes
ģenerālsuperintendantam Karlam Gotlībam Zontāgam rakstīja,
ka avīzes uzdevums ir “darīt latvietim viņa tautu par nāciju, viņa
skaisto valodu mīļu un dārgu, kā arī apkarot ģermanomāniju”
(Švābe, 1962: 176). “Latviešu Avīzes” 1822. gadā rakstīja: “(..) labi
būtu, ja ikkatrs [latvieši un vācieši] tā otra valodu zinātu, bet slikti
būtu, ja kāds savu tēvu cilti un valodu apzinādams to tautu gribētu
atstāt, kurā Dievs viņu licis piedzimt. Jo patiesi, kas savu tautu jeb
savu kārtu apsmādē un par to kaunas, tas pats ir smādējams cilvēks.” (Latviešu Avīzes, 1822: 28)
Šeit gan jāuzsver, ka ar “latviešu tautu” jeb latviešu nāciju saprata zemnieku kārtu – latviešu valodā runājošie zemnieki. Lepošanās ar savu tautību nozīmēja lepnumu par piederību zemnieku
kārtai. Šāds sociālās grupas patriotisms tika mērķtiecīgi propagandēts jau kopš 18. gadsimta, kad literatūrā latvieti konsekventi
attēloja kā zemnieku, kurš ir “apmierināts un laimīgs savā darbā”
(Daija, 2013: 195). Idejas par “zemnieku nācijas” radīšanu bija it kā
jau pagājušā apgaismības laikmeta apgarotas, kad tika uzsvērta sociālā lietderība un savas kārtas patriotisms (Daija, 2013: 183). Arī
izglītības sistēma un izglītības saturs bija veidots tā, lai atbalstītu
koncepciju par latviešiem kā zemnieku tautu.
Vācu mēģinājums izvirzīt zemnieku identitāti kā dominējošo
un to cieši saistīt ar etnisko un valodisko piederību, izsvītrojot politisko komponenti, bija lemts neveiksmei. Tam bija vairāki iemesli.

I D E N T I TĀT E U N P I E D E R Ī B A

207

3.12. attēls. Lejasciema un apkārtējo pagastu vecākie (Vidzeme, 19. gadsimta otrā puse).

Pirmkārt, zemniekam svarīgāko – agrāro – jautājumu 19. gadsimtā
bija iespējams atrisināt tikai ar politiskiem līdzekļiem. Otrkārt,
vācu elite nespēja pilnībā kontrolēt procesus latviešu sabiedrībā.
Tas atspoguļojās gan latviešu brāļu draudžu otrajos “ziedu laikos”
Vidzemē (pēc 1819. gada), gan “sātības biedrību” veidošanas kampaņā, gan latviešu zemnieku masveidīgajā pāriešanā pareizticībā
19. gadsimta 40. gados, gan pirmās latviešu inteliģences paaudzes
(“veclatviešu”) iekšējās diskusijās. Priekšstats par to, ka latvietis
var būt tikai zemnieks un viņam nevar būt patstāvīgu politisku
interešu, neatbilda tā laika sociālajai realitātei.
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Jāpiezīmē, ka latviskās identitātes sociālajai izpratnei bija arī
visai negaidītas ilgtermiņa sekas – latvieši 19. gadsimtā asimilēja
plašus vāciski runājošo trūcīgo iedzīvotāju slāņus. Vēl viens negaidīts ilgtermiņa rezultāts latviešu sociālās saliedētības mākslīgai
stimulēšanai bija augsnes sagatavošana demokrātisma un solidaritātes idejām, kas vēlāk, 19. gadsimta beigās, lieti kalpoja sociālisma ideoloģijas iesakņošanai latviešu jaunatnes vidū.
Jebkurā gadījumā, vācu intelektuālās elites mēģinājumu radīt
apolitisku sociālu latviešu nāciju var vērtēt kā interesantu sociālu eksperimentu. Tā atskaņas bija dzirdamas vēl 20. gadsimta
30. gados, sevišķi Kārļa Ulmaņa diktatūras laikā, kad lozungs par
latviešiem kā zemnieku tautu ieguva jaunu skanējumu. Zināmu
aktualitāti tas saglabā arī mūsdienās, lai gan reti kurš zina par tā
sākotnējās rašanās apstākļiem.

Kultūras nācija ar politiskiem mērķiem
Jaunlatviešu kustība izauga, balstoties veclatviešu uzskatos un
vāciskās kultūrtelpas idejās. Viņu proponētā nacionālā identitāte
tāpat balstījās etniskās izcelsmes, valodas un kultūras kopībā. Jaunais, ko nesa šī latviešu inteliģences paaudze un kas nostādīja to
radikālā opozīcijā vācu elitei, bija: 1) uzskats, ka latviešu identitāte
ir jākopj pašiem latviešiem, atbrīvojoties no vācu aizbildniecības;
2) latviešu identificēšanas ar zemniekiem noliegums; 3) priekšstats, ka latviešiem var būt savas politiskas intereses.
Balstoties šajos uzskatos, latviešu nacionālā elite, pirmām kārtām Tērbatas Universitātes studenti, aizsāka nācijas konstruēšanu
modernā izpratnē. Jaunlatvieši aizrāvās ar folkloras vākšanu, latviešu valodas un literatūras pilnveidošanu, latviešu apdzīvotās teritorijas nosaukuma meklēšanu (apzīmējums “Latvija” pirmo reizi
presē parādījās 1862. gadā), savstarpēju biedrošanos. Jaunlatviešu
kustības ietvaros dzima latviešu nacionālisms, kura spilgtākais pārstāvis bija Atis Kronvalds. Viņš bija studējis Berlīnes Universitātē
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un daudzas idejas patapinājis no vācu nacionālistiem. Sevišķi lielu
ietekmi uz viņu bija atstājis vācu filozofs Johans Gotlībs Fihte un
viņa darbs “Runas vācu tautai” (Reden an die deutsche Nation, 1806).
Kronvalds no viņa aizguva idejas par nāciju nevis kā dabisku veidojumu, bet garīga darba produktu, kā arī par katrai tautai piemītošu īpašu garu (mūsu gadījumā – “latviešu tautas garu”). Līdz ar to
latviešu priekšstatā par nacionālo kopību līdz ar valodu un kopīgu
izcelsmi pievienojās vēl viens elements – “tautas gars”.
Šeit jāuzsver, ka nācijas metafizisko izpratni ar uzviju kompensēja priekšstatā par tautu kā garīgas piepūles procesu ietvertais
aktīvas praktiskās rīcības potenciāls. Piederība latviešu tautai šādā
izpratnē paģērēja nevis pasīvu un zināmā mērā patērniecisku, bet
ļoti aktīvu un enerģisku darbību. “Īstam” latvietim šādā izpratnē
ir aktīvi jākopj sava valoda, jāievēro tautiskās tradīcijas, jāinteresējas par savas tautas vēsturi un jāgodā tās varoņi, jākopj kopības
apziņa un jāiepazīst dzimtā zeme. Šīs darbības neaprobežojās tikai
ar individuālu līmeni – ar šiem uzdevumiem aktīvi jānodarbojas
arī latviešu nacionālajām organizācijām.
Šajā laikā tika izveidotas pirmās latviešu biedrības, kuru vidū
īpaši izcēlās Rīgas Latviešu biedrība (RLB). RLB pretendēja uz latviešu tautas gribas paudējas un latviešu interešu pārstāves lomu.
Biedrība aktīvi iesaistījās cara administrācijai adresētu sūdzību
rakstīšanas kampaņās un reformu projektu izstrādē. No 1878. gada,
kad notika Rīgas domes pirmās vēlēšanas, RLB centās iesaistīties
arī vietējos politiskajos procesos. Pirmajā Rīgas domē tika ievēlēti
divi latviešu tautības deputāti. Vērienīgākā politiskā akcija nāca
dažus gadus vēlāk, kad 1882. gadā RLB organizētajā sūdzību vākšanas kampaņā senatora Nikolaja Manaseina revīzijas komisijai
tika iesniegtas 20 000 latviešu rakstītas petīcijas. RLB piedāvāja
revizoram arī savu reformu plānu, kur līdzās agrārajiem pārkārtojumiem tika prasīta vienlīdzība vēlēšanās, latviešu valodas statusa paaugstināšana un latviešu apdzīvoto teritoriju apvienošana
vienā administratīvā vienībā (guberņā). Jāpiezīmē, ka pilsoniski un
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nacionāli noskaņotajās aprindās šīs prasības lielā mērā saglabājās
līdz pat Pirmajam pasaules karam.
Jaunlatviešu aizsāktā tautiskā kustība ne tikai apstrīdēja vācu
elites aizbildniecību un autoritāti un meta tai politisku izaicinājumu, bet arī iesaistījās cīņā par kultūras telpu un simboliem.
“600 gadu verdzības” mīta radītāju un “senlatviešu” idealizētāju
vācieti Garlību Merķeli jaunlatvieši pagodināja ar pieminekļa uzstādīšanu, un svinīgo gājienu uz viņa kapavietu Katlakalna kapos
var uzskatīt par pirmo latviešu manifestāciju. RLB centās pārvērst
tās dibināšanas dienu – 19. februāri – par pirmajiem latviešu nacionālā mēroga svētkiem.30 RLB organizēja vispārējos latviešu
dziesmu svētkus, nacionāla mēroga zemnieku un skolotāju sapulces. Šiem pasākumiem bija ne tikai jāsaliedē latviešu sabiedrība,
bet arī jādemonstrē RLB ietekme, latviešu organizētība un simboliski kaut uz brīdi jāatkaro pilsētvide, kur līdz tam dominēja vācieši. Latviešu inteliģence centās pierādīt vāciešiem, ka latvieši ir
pilnvērtīga kultūras nācija – šajā laikā tapa gan pirmais latviešu
romāns, gan eposs, gan ārzemju autoru darbu tulkojumi latviešu
valodā. Ideju vēsturniece Misāne apraksta RLB aktivitātes šādi:
“Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija, kas tika izveidota gadu
pēc pašas biedrības nodibināšanas (līdz 1878. gadam to dēvēja
par Zinātnības komisiju), kļuva par nozīmīgāko “kultūras kultivēšanas” institucionalizēto aģentu. (..) 1883./1884. gadā izstrādātā
jaunā Komisijas programma ir hrestomātisks kultūras kultivēšanas
rīcības plāns. Tā paredzēja gan vākt folkloras, etnogrāfijas, valodas
un mitoloģijas materiālus un dibināt nacionālo muzeju, gan plašu
izglītības darbu, izdot grāmatas un attīstīt rakstu valodu.” (Misāne,
2019: 775)
Vienlaikus jaunlatvieši asi uzstājās pret latviešu pārvācošanās procesu. Sociālo lojalitāti nomainīja etniskā lojalitāte –
30 Šis nodoms gan neizdevās, jo līdz 20. gadsimta sākumam kā alternatīva pastāvēja
Kurzemē svinētie Brīvības svētki, ko parasti svinēja 30. augustā, atzīmējot dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemes guberņā.
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3.13. attēls. Rīgas Latviešu biedrības nams. No izdevuma “Rota”, 1885. gads.

pāriešana citā tautībā bija nepieņemama (uz pārkāpējiem attiecināja nicinošus apzīmējumus: “kārklu vācieši”, “puskoka
lēcēji”), lai gan daudzi no RLB runasvīriem bija precējušies ar
vācietēm un mājās runāja latviski. Saasinoties konkurencei un
pretrunām ar vācu sabiedrību, daudzi latviešu tautiskās kustības
pārstāvji nonāca slavofilu nometnē – trūkstot alternatīvām, tika
meklēti sabiedrotie cara krieviskajā administrācijā, kam līdz rusifikācijas procesa sākumam autonomajā Baltijas provincē bija visai
ierobežota ietekme. Tika apspriesta atteikšanās no latīņu alfabēta,
to aizstājot ar kirilicu; Krišjānis Valdemārs un citi jaunlatvieši veicināja latviešu zemnieku izceļošanu uz Krieviju; pirmos latviešu
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3.14. attēls. V Vispārējo latviešu dziesmu svētku plakāts, 1910. gads.
Autori: Janis Rozentāls un M. Grīnfelds.

izdotos tautasdziesmu krājumus publicēja krievu valodā vai atveidojot tekstu slāvu alfabētā u. c. Taču kopumā latviešu nacionālisms 19. gadsimtā attīstījās vāciskajā kultūras telpā valdošo ideju
ietvaros. Par etniski kulturālās nācijas izpratnes pārvarēšanu skanēja tikai atsevišķas vārgas balsis.

Rusifikācija un Krievijas nācijas veidošana
Pirmais mēģinājums Latvijas teritorijā radīt universālu politisku
nāciju saistās ar Krievijas impērijas īstenoto rusifikācijas politiku
Baltijas guberņās 19. gadsimta 80.–90. gados. Rusifikācijas mērķis
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bija vienādot etniskā un kultūras ziņā daudzveidīgo impēriju, radot
centralizētāku politiskās pārvaldes sistēmu, ieviešot krievu valodu
visās dzīves sfērās un veicinot valstij lojālu pavalstnieku kopuma
veidošanos. Šis process bija sevišķi izaicinošs Baltijā, kur vēsturiski
vācu valoda bija ieņēmusi noteicošo lomu. Tagad tā tika izspiesta
no pārvaldes, policiju, tiesu un izglītības sistēmas. Vācu izcelsmes
ierēdņus aizstāja ar krievu ierēdņiem; vācu profesoriem, kas nepārvaldīja krievu valodu, bija jāpamet Tērbatas Universitāte. Pati
Tērbata tika pārdēvēta par Jurjevu. 1889. gadā likvidēja Baltijas
provinču autonomiju Krievijas impērijas sastāvā.
Rusifikācijas ietvaros tika veicināta arī krievu literatūras un
vēstures popularizēšana. Baltijā radīja plašu t. s. “ministrijas skolu”
tīklu – šajās Izglītības ministrijas izveidotajās mācību iestādēs pēdējās klasēs mācības notika krievu valodā. Krieviskā garā tika sagatavoti latviešu skolotāji Baltijas skolotāju seminārā. Lielākā daļa
latviešu izcelsmes studentu turpmāk augstāko izglītību ieguva
Krievijas augstskolās vai arī rusificētajā Tērbatas (Jurjevas) Universitātē. Pēc slavenās grāfa Sergeja Uvarova krieviskuma formulas “patvaldība, pareizticība, tautiskums” nostiprināja Pareizticīgo
baznīcas pozīcijas Baltijā. 1884. gadā tika svinīgi atklāta Rīgas Kristus piedzimšanas pareizticīgo katedrāle. 1887.–1897. gadā Baltijā
uzcēla 67 pareizticīgo akmens baznīcas.
19. gadsimta pēdējās desmitgadēs un 20. gadsimta sākumā Baltija tika cieši iesaistīta Krievijas ekonomiskajā telpā. Baltijas ostas
modernizēja un ar dzelzceļa līnijām sajūdza ar Iekškrieviju. Latvijas rūpnīcas strādāja galvenokārt iekšējam noieta tirgum. Darbaspēka trūkuma apstākļos un arī 1905. gada revolūcijas ietekmē
Rīgā un citās rūpniecības pilsētās ieplūda liels skaits krievu tautības strādnieku. Tika veicināta arī lauku kolonizācija ar krievu zemniekiem, sevišķi Latgalē.
Krievijas varas iestādes centās izmantot katru iespēju, lai uzsvērtu Baltijas simbolisko piederību Krievijai. 1895. gadā Jelgavas latviešu biedrībai atļāva organizēt IV vispārējos dziedāšanas
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3.15. attēls. Esplanāde ar nepabeigto Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāli.
Fotogrāfija uzņemta ap 1884. gadu.

svētkus par godu simtgadei kopš Kurzemes guberņas pievienošanas
Krievijas impērijai. 1910. gadā Rīgā notika plašas svinības par godu
Vidzemes pievienošanas divsimtgadei. Rīgā viesojās cars Nikolajs II
un tika uzstādīts Pētera I piemineklis mūsdienu Brīvības pieminekļa vietā; 1913. gadā atklāja Barklaja de Tolli pieminekli u. c.
Rusifikācijas politika izraisīja asu vācu aprindu pretestību un
veicināja vācbaltiskās identitātes straujāku veidošanos. Latgalē,
kas sevišķi cieta no rusifikācijas (to pavadīja arī latīņu drukas aizliegums), veicināja latviešu nacionālo kustību (“Latgales atmodu”)
un vēlmi apvienoties ar Kurzemes un Vidzemes guberņām. Izglītības sistēmas krieviskošana stimulēja skolotāju un studentu radikalizāciju, kā arī iepazīstināja viņus ar krievu sociālistu idejām,
radot piemērotu augsni vēlākajai lieliniecisma izplatībai.
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3.16. attēls. Pētera I piemineklis Rīgā, 1910. gads. Tagad šeit atrodas Brīvības piemineklis.

Vienotas Krievijas nācijas izveidošanas eksperiments piedzīvoja neveiksmi. No vienas puses, to noteica salīdzinoši īsais laiks,
kas šim projektam bija atvēlēts – Baltijas gadījumā vien 35 gadi.
Historiogrāfijā ir izteiktas domas, ka ilgstošākā periodā rusifikācija varēja gūt panākumus un Pirmais pasaules karš izglābis latviešu tautu no pārkrievošanās (Švābe, 1962: 727). No otras puses,
rusifikācijas politikai Baltijā bija jāsaskaras ar ārkārtīgi daudziem
šķēršļiem – ar svešām reliģijām, valodām, kultūrām un politiskās
dzīves pieredzi. Ne velti tikai 16 gadus pēc Baltijas autonomijas
likvidēšanas 1905. gada revolūcijas laikā latviešu radikālākie inteliģenti izvirzīja prasību pēc Latvijas autonomijas (loģisks tālākais
solis – pilnīga politiska neatkarība).

Latviešu darba tauta
Latviešu pilsoniskās inteliģences nespēja rusifikācijas apstākļos aizstāvēt nacionālās intereses (Krievijas administrācija ignorēja latviešu reformu prasības) ievērojami iedragāja tās autoritāti
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un zināmā mērā diskreditēja tās paustās idejas. Vienlīdzība apspiestībā ar vāciešiem nebija tas, par ko bija cīnījušās iepriekšējās
latviešu inteliģences paaudzes. Pret RLB (nievājoši sauktiem par
“māmuļniekiem”) un tautisko kustību kopumā tika vērsta arvien
asāka kritika. Jaunais opozicionārais virziens ieguva apzīmējumu
“jaunstrāvnieki”. “Jaunās strāvas” un vēlāk latviešu sociāldemokrātijas pārstāvji aktīvi kritizēja nacionālistus un to idejas – izsmēja pat vispārējos dziedāšanas svētkus un tautastērpus. Latviešu
intelektuālā doma 19./20. gadsimta mijā sašķēlās divos virzienos:
nacionālajā (“jaunnacionālisti”) un internacionālajā (dažādu virzienu latviešu sociālisti).
Internacionālisma idejas 19. gadsimtā konstruētajai latviešu
nacionālajai identitātei bija nopietns izaicinājums. Etnisko, kultūras un garīgo vienotību aizēnoja internacionālisms un sociālā
solidaritāte (“Visu zemju proletārieši, savienojieties!”). Tika radīts jauns ideoloģisks konstrukts – latviešu darba tauta (arī “latviešu revolucionārā tauta”, “latviešu proletariāts”), no kuras tika
izstumti šķiriski svešie elementi (latviešu lauku un pilsētu “buržuāzija”, pilsoniskā inteliģence). 1918. gada beigās izveidotajā Padomju Latvijā “buržuāzijai” atņēma arī politiskās līdzdalības tiesības, viņus burtiski padarīja par otrās šķiras pilsoņiem. Latviešu
sociālisti sākotnēji gan organizējās pēc nacionālās piederības,
apvienojoties Latviešu sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā,
tomēr 1905. gada revolūcijas brutālās apspiešanas pieredze mudināja partiju tuvināties radikālajiem krievu biedriem un pārstrukturēt to kā autonomu teritoriālu vienību Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas sastāvā – Latvijas Sociāldemokrātijā, kas
apvienoja ne tikai latviešu, bet arī Latvijas krievu organizācijas.
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Latviešu sociālistus31 šajā laikā nodarbināja galvenokārt impērijas vai pat globāla mēroga uzdevumi – sociālistiskās revolūcijas
uzvara Krievijā, sociālisma (vai pat komunisma) radīšana pasaulē
(pasaules revolūcija). Nacionālais jautājums šajā kontekstā tika
atstumts otrajā vai pat trešajā plānā. Vairākums sociāldemokrātu
asi nosodīja latviešu pilsoniskā virziena pārstāvju centienus, piemēram, latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu Pirmā pasaules
kara laikā (to atbalstīja tikai Rainis un daži mēreni noskaņoti sociāldemokrāti).
Vienlaikus latviešu sociālisti izcēla latviešu proletariāta aug
stāku attīstības pakāpi salīdzinājumā ar citām Krievijas impērijas
tautām. Latvijas Sociāldemokrātija bija daudzskaitlīgākā un viena
no ietekmīgākajām Krievijas sociāldemokrātu partijas daļām. Latviešu lielinieku nonākšana augstākajos Padomju Krievijas amatos
pēc Oktobra apvērsuma 1917. gadā neveicināja interesi par Latvijas politisko nākotni. Tai vajadzēja palikt Krievijas sastāvdaļai ar
nosacītu autonomiju (to sauca par “Stučkas doktrīnu”). Piespiedu
kārtā pasludinātajai neatkarīgajai Latvijas Sociālistiskajai Padomju Republikai latviešu komunisti saskatīja jēgu tikai tādā gadījumā, ja tā varētu kalpot kā paraugs citu valstu proletariātam – ja
tā varētu kļūt par “paraugkomūnu”, kur agrāk par citām pasaules
zemēm būtu uzcelts komunisms.
Jāpiezīmē, ka idejiski līdzīga, kaut daudz mērenāka un draudzīgāka nacionālajam virzienam, bija latviešu mazinieku (no
1918. gada vasaras – Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas) nostāja. 1918. gada 18. novembrī valsts proklamēšanas svinīgā akta laikā nolasītajā deklarācijā sociāldemokrātu līderis Pauls

31 Izņēmums bija skaitliski nelielā “savienībnieku” grupa, kas darbojās emigrācijā un
no kuras vēlāk izauga Latvijas Revolucionāro sociālistu partija. Viens no agrīnajiem
“savienībnieku” līderiem Miķelis Valters 1903. gadā pirmo reizi publiski pauda ideju
par nepieciešamību Latvijai atdalīties no Krievijas impērijas. Šī sociālisma novirziena pārstāvji konsekventi atbalstīja autonomijas un vēlāk – Latvijas neatkarības ideju.
Revolucionārie sociālisti piedalījās arī Latvijas Republikas proklamēšanā 1918. gada
18. novembrī.
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3.17. attēls. 1. maija svētki 1919. gadā Rīgā pie Pētera I pieminekļa postamenta.

Kalniņš pauda pārliecību, ka neatkarīga Latvija ir nevis mērķis, bet
tikai līdzeklis sociālistiskas republikas brīvu tautu savienībā sasniegšanai.
Neskatoties uz internacionālisma lozungiem, etniskais faktors
sociālistiskās kustības ietvaros tomēr saglabāja savu nozīmi. Latviešu strēlnieku padomju divīzija (“sarkanie latviešu strēlnieki”)
tika organizēta pēc etniskā principa. Pētera Stučkas veidotā Padomju Latvijas valdība etniskā ziņā ir bijusi viena no vislatviskākajām Latvijas vēsturē. 1919. gada “Sarkanajam teroram” Latvijā,
kaut formāli šķiriskam, bija izteikti etniskas iezīmes – tas galvenokārt bija vērsts pret vācbaltiešiem. Padomju Latvijā nostiprināja
latviešu valodas statusu. Komunistu režīma laikā tika arī veidotas
protonacionālās kultūras iestādes. Tāpat latviešu komunisti saglabāja ciešas korporatīvas saites arī vēlāk Padomju Savienībā un aktīvi veicināja latviešu (arī latgaliešu) kultūras dzīvi.
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3.18. attēls. 1. maija svētki Rīgā 1919. gadā. Iespējams, kara flotiles kuģis.

Jāpiezīmē, ka latviešu darba tautas jeb proletariāta koncepcija
zināmā mērā atgādina vācbaltiešu 19. gadsimta sākuma “sociālās
nācijas” būvniecības mēģinājumu. Tikai šoreiz identitātes veidošanā zemnieku vietā kā prioritāra sociālās grupa (šķira) tika izvirzīti strādnieki un, kas ir sevišķi svarīgi – tika uzsvērtas tās politiskās privilēģijas un intereses.
Kā īslaicīgu un mazu popularitāti guvušu, tomēr interesantu šī
laika fenomenu var atzīmēt diametrāli pretējo Andrieva Niedras aicinājumu balstīt Latvijas nākotnes attīstību uz sīko un vidējo zemes
īpašnieku (saimnieku) šķiras pleciem. Atšķirībā no komunistiem,
kas propagandēja proletariāta diktatūru, viņš aicināja uz mazgrunt
nieku (sīko un vidējo zemes īpašnieku) diktatūru. Šīs idejas guva
niecīgu atbalstu sabiedrībā, lai gan vēlāk zināmā mērā piedzīvoja
renesansi Niedras galvenā politiskā pretinieka Kārļa Ulmaņa īstenotajā zemniecības kā latvietības nesējas propagandēšanā.
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Latvijas tauta
Latvijas Republika tika radīta kā visas sociālās un etniskās grupas iekļaujoša valsts. Latvijas priekšparlamentā – Latvijas Tautas padomē (LTP) – bija atvēlētas vietas minoritāšu pārstāvjiem.
Tāpat mazākumtautību pārstāvji tika iekļauti valdības sastāvā.
LTP sastāvā darbojās Nacionālo lietu komisija. Vēlāk minoritātes
bija pārstāvētas arī Latvijas Satversmes sapulcē un visās Saeimās.
Viens no pirmajiem LTP pieņemtajiem likumiem bija Likums par
mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā, kas garantēja minoritāšu
skolu autonomiju Latvijā. Ar Latvijas augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni – apbalvoja visu minoritāšu pārstāvjus. Saeimas deputāti uzstājoties varēja lietot arī vācu un krievu
valodu.
Kaut arī Latvijas neatkarības proklamēšanā piedalījās tikai latviešu politiskās partijas (LTP platformas apspriešanā piedalījās arī
ebreji), latviešu politiķiem jau pirms neatkarības pasludināšanas
bija skaidrs, ka nākotnes Latvija nevar būt tikai latviešu valsts.
LTP programmā bija garantētas nacionālo minoritāšu tiesības.
Pretstatā Pētera Stučkas un Andrieva Niedras režīmu pieejai, LTP
un Kārļa Ulmaņa vadītā Pagaidu valdība iestājās par plašu visu
Latvijas Republikā dzīvojošo etnisko un sociālo grupu iekļaušanu
vienotā kopībā. Šī pieeja konceptuāli atspoguļojās Latvijas Satver
smes tekstā izmantotajā Latvijas tautas jēdzienā.
Doma par latviešu pilsonisko nāciju (Latvijas valsts tautu) radās īsi pirms neatkarīgas Latvijas Republikas izveidošanas (Misāne, 2019: 797–798). Lielā mērā tas bija skaidrojams ar sarežģīto
ārpolitisko un iekšpolitisko situāciju – nepieciešamību jaunās
valsts veidošanā iesaistīt minoritāšu pārstāvjus, kā arī rast kopīgu
valodu starp pilsoniskajām un sociālistiskajām politiskajām partijām. Tieši Latvijas tauta tika deklarēta par jaunās valsts suverēnās
varas avotu. 1919. gada 23. augustā pieņemtajā pilsonības likumā
Latvijas Republikas pilsonība tika piešķirta ikvienam iedzīvotājam,
kurš pirms 1914. gada 1. augusta bija dzimis vai skaitījās piederīgs
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Latvijas teritorijai. Līdz ar to, veidojoties Latvijas pilsoņu kopumam, nenotika diskriminācija pēc etniskām, sociālām vai kādām
citām pazīmēm. Turpmākajos gados pilsonības likums tika grozīts,
ievērojami atvieglojot pilsonības iegūšanu.
Mērķtiecīga Latvijas pilsoniskās nācijas konstruēšana, neskatoties uz labajiem nodomiem, 20. gadsimta 20.–30. gados nenotika. Tolaik Latvijas Republikā neatradās politiska spēka, kas to
izvirzītu par mērķi un lobētu attiecīgu valstisku politiku. Latviešu
nacionālās inteliģences pirmskara priekšstatu ietekme izrādījās
spēcīgāka par Satversmē formulēto pilsoniskās nācijas ideālu. Piemēram, jaundibinātās Latvijas nacionālās kultūras iestādes, par ko
bija sapņots gadu desmitiem ilgi, bija uzsvērti latviskas. Piemēram, dibinot Latvijas Augstskolu (vēlāk – Latvijas Universitāte),
tika apspriests jautājums par mācību valodu, un, pretēji iepriekšējai tradīcijai un izglītības kvalitātes apsvērumiem, izlēma par latviešu valodu kā mācību valodu.
Arī no minoritāšu puses nebija vērojams īpašs entuziasms kopīgas pilsoniskās nācijas veidošanā. Vācbaltiešu iekļaušanai traucēja agrārā reforma (muižnieku zemju atņemšana un sadalīšana
jaunsaimniecībās) un vēstures (tajā skaitā pavisam nesenās) sāpīgie punkti. Tāpat attiecībās ar citām minoritātēm dažkārt tika apšaubīta to lojalitāte Latvijas Republikai, daudzi to pārstāvji idejiski
dzīvoja vai nu zaudētajā Krievijas impērijā, vai vēl neuzbūvētajā
demokrātiskajā Krievijā.

Vadonības nācijas eksperiments
“Latviska Latvija” īsajā Kārļa Ulmaņa diktatūras periodā (1934–
1940) kļuva par vienu no pastāvošā režīma ideoloģijas pamatprincipiem (Stranga, 2018: 440). Nacionālisms patiesībā kalpoja tikai

3.19. attēls. Priekšvēlēšanu plakāts, 20. gadsimta 20.–30. gadi. Autors: Rihards Zariņš.
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3.20. attēls. Pļaujas svētki Kokneses pagastā, 1935. gads.

kā instruments galvenā – vadonības – principa stiprināšanai. Pārāk vienkāršoti tādēļ būtu uzskatīt, ka Ulmaņa perioda nacionālisms būtu bijis absolūtu etnisks un latviskošanas mērķis – mazākumtautību izslēgšana no Latvijas nācijas koncepta, atstājot tikai
latviešus kā dominējošo etnisko grupu. Piemēram, latviešu nacionālisti, kas iebilda pret vadonības principu, tika vajāti. Ulmanis
ieņēma nācijas tēva lomu, bet Latvijas Republikas Satversmes darbība, kurā Latvijas tauta bija suverēnās varas avots, tika apturēta.
Notika arī oficiālo amatpersonu mēģinājumi definēt “latviskumu”. Piemēram, izglītības ministrs Jūlijs Auškāps aprakstīja
latviešu mentalitāti šādi: “Latvietim ir svešs anarhisms, nihi-
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3.21. attēls. Pļaujas svētki Kokneses pagastā, 1935. gads.

lisms, bezdarbība, sapņainība, fatālisms, bravūra, skaļums, svešas
ietekmes u. tml.” (Stranga, 2018: 441) Līdz ar to ne visus latviešus varētu uzskatīt par “īstiem” vai “tīriem”, vai “ideoloģiski pareiziem” latviešiem. No otras puses, formāli nebija ierobežojumu
mazākumtautību pārstāvju ieplūšanai latvietībā. To pat veicināja,
par ko, piemēram, liecina masveidīgā uzvārdu latviskošana vai
mazākumtautību pārstāvju pierakstīšana latviešiem tautas skaitīšanas laikā. Etniskajām minoritātēm atgādināja, ka “latviska Latvija” ir ne tikai latviešu, bet arī viņu, mazākumtautību pārstāvju,
valsts (formula “Latvijas saule spīd pār visiem”) (Zelče, 2007: 331;
Stranga, 2018: 446).
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Ulmaņa režīma ideologu izpratnē latviešu nācijai (“tautai”)
bija jābūt vienotai un saliedētai, tās locekļiem – pilnīgi vienlīdzīgiem (Zelče, 2007: 330). Teorētiski tam vajadzēja nozīmēt arī
sociālo atšķirību nivelēšanos. Tomēr, kā tas mēdz parasti notikt,
vienlīdzības apstākļos kādi kļūst vienlīdzīgāki par citiem. Ulmaņa
režīms īpaši izcēla zemniekus kā tautas spēka, morāles un tikumības avotu. Ulmaņa formulējumā tas skanēja šādi: “Zemniekam
būt – tas ir tikpat kā kalpot tautai un tēvijai. (..) Zemniekam valstī
dota augstākā sūtība, viņš – mūsu neatkarības un patstāvības ķīla,
viņš – mūžīgā spēka avots.” (Kalve, 1940: 121) Paradoksālā kārtā ar
šādiem lozungiem notika negribēta atgriešanās pie 19. gadsimta
sākuma vācbaltiešu muižnieku un mācītāju radītās formulas par
latviešiem kā “zemnieku tautu”.
Jaunās, vadonim personīgi un arī kopumā vadonības principam
lojālas politiskās nācijas konstruēšanu pavadīja augošas subsīdijas
lauksaimniekiem, kā arī plaša būvniecības programma un nebeidzami tautas svētki, vienotības akcijas, Kārļa Ulmaņa izbraucieni
un citi pasākumi laukos. Ieguldījumi sasniedza grandiozus mērogus, kas kavēja Latvijas ekonomikas atgūšanos no smagās saimnieciskās krīzes, kur Latvija bija nonākusi 1929.–1933. gadā. Vienlaikus tika ierobežotas mazākumtautību tiesības, un šī latviskošanas
neglītā puse sasniedza savu kulmināciju 1939.–1940. gadā, kad
vācbaltiešu kopiena gandrīz pilnā sastāvā repatriējās uz Vāciju.
Šis process iezīmēja demokrātiskajā periodā radītā Latvijas tautas
koncepta faktisko galu. Ulmaņa konstruētajā vērtību sistēmā brīvības vietā kā svarīgākas tika izvirzītas vienotība un pakļaušanās
vadoņa gribai. Tas izrādījās liktenīgi gan Latvijas neatkarībai, gan
pašam Ulmanim.

Padomju tauta
Šķiriski etniskā “Latviešu darba tautas” (arī “latviešu darbatautas”) koncepcija piedzīvoja jaunu reinkarnāciju padomju periodā.
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Tāpat kā 1919. gadā, no latviešu tautas (runājot par to padomju
periodā, domāta tikai “latviešu darba tauta”) tika izslēgtas šķiriski antagoniskās sociālās grupas (“buržuāzija”), kam piekarināja
tautas nodevēju vai apspiedēju birkas. Tieši sociālais faktors tika
uzskatīts par svarīgāko, etniskais un valodiskais apsekts bija sekundārs. Tomēr latviešu darba tauta bija tikai viena no vairāk nekā
simt Padomju Savienības tautām un tautībām. Padomju Savienības integrējošais faktors bija tās politiskā nācija – padomju tauta.
Šis jēdziens parādījās jau 20. gadsimta 20. gados, tomēr noteicošā
loma padomju nācijas koncepcijas formulēšanā bija Josifam Staļinam, kas definēja četras nācijas pazīmes: kopīga valoda, teritorija,
ekonomika un kultūra. (Сталин, 1949: 333) No šīs definīcijas izrietēja krievu valodas uzspiešana, vietējās politiskās autonomijas
iznīcināšana, mākslīgu ekonomisko ķēžu radīšana un padomju kultūras dominance. Vietējo “nacionālo” interešu saskaņošanu ar vissavienības interesēm teorētiski vajadzēja garantēt demokrātiskā
centrālisma principa ievērošanai. Realitātē tas nebija iespējams –
nepastāvot demokrātiskām vēlēšanām, “demokrātiskais centrālisms” nozīmēja vienas partijas (komunistiskās partijas) diktatūru.
Mēģinājumu konstruēt jaunu politisko nāciju – padomju
tautu – var uzskatīt par jaunu rusifikācijas mēģinājumu. Salīdzinot ar 19. gadsimta politiku, tā notika mērenākā formā, meklējot
zināmu kompromisu ar jau pastāvošajām vietējām nacionālajām
identitātēm. Tam varēja būt daudz iemeslu – gan atmiņas par
cara politikas izgāšanos, gan nesenā nacionālo partizānu kustības
pieredze, gan vajadzība iesaistīties propagandas karā ar Rietumu
trimdas kopienām, gan pārliecība par sociālistiskās sistēmas pārākumu un iespēju nivelēt nacionālo faktoru. No vienas puses,
tika saglabāta latviešu valoda (atņemot tai oficiālās valsts valodas
statusu), uzturēta vietējā nomenklatūra, prese, radio un televīzija,
izglītība vietējā valodā utt. Šajā ziņā daudz vairāk cieta Latvijas
minoritātes, kam tika atņemta iespēja iegūt izglītību dzimtajā valodā un attīstīt savu kultūras dzīvi.
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3.22. attēls. Dziesmu diena Durbes estrādē, 1952. gads. Foto autors: F. Bērziņš

No otras puses, padomju režīms īstenoja brutālu simbolu
maiņu, agrāko nacionālo rituālu un tradīciju aizliegšanu, pakāpenisku teritorijas etniskā sastāva maiņu, krievu valodas lomas palielināšanu, nepārtrauktu iedzīvotāju ideoloģisko apstrādi. Visur
un vienmēr uzsvēra Krievijas un krievu tautas vadošo un progresīvo lomu. Bleiere, rakstot par padomju izglītības sistēmu, norāda:
“Pirmkārt, uzsvars tika likts uz to, ka noteicošā ir nevis lokālā, Latvijas perspektīva, bet gan sociālistiskās Dzimtenes – PSRS kopīgās
intereses. Savukārt Krievija bija PSRS organizējošais centrs. Tas
īpaši izpaudās ģeogrāfijas un PSRS vēstures mācīšanā.” (Bleiere,
2013: 125)
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Pēc padomju ideoloģijas postulātiem, padomju tauta bija viens
no galvenajiem PSRS sasniegumiem, tā bija jauna tipa sociāli šķiriska kopība. Tika apgalvots, ka PSRS ir radušās jaunas, sociālistiska tipa nacionālās attiecības, ko raksturo nacionālo kultūru
savstarpēja bagātināšanās un tuvināšanās (padomju tauta – vienlaikus daudznacionāla un starpnacionāla kopība). Šīs politikas
uzdevums bija panākt padomju tautas sociāli šķirisko un nacionālo monolītismu. Ceļš uz komunismu teorētiski nozīmēja arī nacionālo saplūsmi un beznacionālas (internacionālas) sabiedrības
izveidošanos. Kultūrai bija jākļūst sociālistiskai pēc satura, nacionālai pēc formas un internacionālai pēc gara. 20. gadsimta 60.–
70. gados tika deklarēta nacionālā jautājuma pilnīga atrisināšana
Padomju Savienībā, uzsverot nepieciešamību turpināt republiku
titulnāciju un PSRS daudzo tautību tālāko uzplaukumu, bet vienlaikus – tuvināšanos, kas nākotnē nestu pilnīgu nacionālo vienību
(Фадеичева, n. d.).
Nācija, pēc Staļina priekšrakstiem, bez kopīgas valodas nav
iedomājama, tādēļ PSRS mērķtiecīgi veicināja divvalodību – paralēlu saziņu dzimtajā (nacionālajā) un krievu (starpnacionālās
saziņas) valodā. Tāpat uzskatīja, ka vienotas nācijas izveidošanai ir jānotiek, lai izlīdzinātu republiku ekonomisko attīstību. Ar
to bija cieši saistīti migrācijas procesi un bieži vien – ekonomiski
neattaisnotās investīcijas infrastruktūrā un lielo rūpniecības uzņēmumu izvietošanā. Savukārt kultūrai bija jābūt pēc satura internacionālai, bet pēc formas nacionālai. To dēvēja par sociālistiski
nacionālo kultūru vai sociālistisko nāciju kultūru. Protams, šādos
apstākļos pilnvērtīgi attīstīt nacionālo kultūru nebija iespējams.
PSRS formāli nepastāvēja šķiru sabiedrība. Dažādās sociālās
grupas (inteliģence, strādnieki, nomenklatūra) neuzskatīja par
antagoniskām, lai gan realitātē veidojās dziļa nevienlīdzība un
noslāņošanās, partijas nomenklatūrai iegūstot neproporcionālas
privilēģijas. Līdzīgi kā padomju ekonomika vai bruņotie spēki, arī
padomju tautas koncepts izrādījās pilnīgi butaforisks. Pārbūves
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3.23. attēls. Plakāts “Slava Ļeņinam, slava Staļinam, slava lielajam oktobrim!”, 1952. gads.
Foto autors: Boriss Rešetņikovs

laikā, kad parādījās iespēja paust alternatīvus viedokļus, milzīgās
pretrunas starp propagandas saukļiem un realitāti kļuva acīmredzamas. Latviešu darba tautai sociāli tuvo, bet etniski svešo imigrantu ieplūšana republikā, tāpat divvalodības uzspiešana radīja
papildu sociālo spriedzi. Valodas, kultūras un etniskā tuvība ar
trimdas latviešiem izrādījās daudz svarīgāka par piederību noteiktai sociāli ideoloģiskai kopībai. Neskatoties uz milzīgajiem resursiem, ko gadu desmitu garumā PSRS bija ieguldījusi padomju
tautas identitātes radīšanā un nostiprināšanā, tā izrādījās gandrīz
tikpat neveiksmīga kā pirmais rusifikācijas mēģinājums Krievijas
impērijas laikā 19. gadsimta beigās. Padomju Savienība saira tieši
pa nacionālo republiku dalījuma līnijām, lai gan padomiskās kultūras un identitātes pēdas ir redzamas vēl joprojām un tiek aktīvi
izmantotas informācijas telpā.
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PSRS sabrukumu lielā mērā veicināja gan pilsoniska, gan etnonacionāla mobilizācija, tomēr, kā rāda Bjerklundas pētījums
(Björklund, 2006), Latvijas sabiedriskajā domā pēc neatkarības atjaunošanas izteiktāks ir etnonacionālisms. Etniskas nācijas ideja
ir saskatāma arī tajā, kā Latvijas konstitucionālo tiesību eksperti
skaidro Satversmes preambulā lietoto jēdzienu “latviešu nācija”.
Pleps, Pastars un Plakane (2021: 119) raksta, ka tas ir viens no elementiem, kas kopā ar citu etnisko un nacionālo kopienu piederīgajiem pilsoņiem veido “Latvijas tautu”. Tā kā mazākumtautības
ir nošķirtas kā atsevišķs Latvijas tautu veidojošs elements, var secināt, ka “latviešu nācija” ir etnonacionālais vairākums. Latvijas
sabiedrībai raksturīgā etniskā sašķeltība tomēr ir mudinājusi atsevišķus zinātniekus un politiskos darbiniekus piedāvāt politiskas
nācijas ideju kā risinājumu sabiedrības saliedēšanai. Piemēram,
Hanovs (2003) rakstīja, ka politiskā nācija varētu būt mehānisms,
kas veicina etnisko integrāciju. Tāpat bijusī Saeimas deputāte Irina
Cvetkova (Saeima, 2013) ir runājusi par nepieciešamību Latvijā
veidot politisku nāciju. Viņas skatījumā Latvijā vēl tikai “jātiek radītai vienotai vērtību pamatsistēmai, kuru pieņem sabiedrības vairākums neatkarīgi no etniskās piederības” (Saeima, 2013). Autori
piedāvā, ka tās ir demokrātiskas vērtības, ko sevī iemieso pilsoniskas nācijas jēdziens, tāpēc tālāk tekstā ir izklāstīti apsvērumi, kā
Latvijā būtu iespējams veidot pilsonisku nāciju, izmantojot stratēģisko komunikāciju.

Stratēģiskās komunikācijas būtība
Kāpēc iespēja attīstīt pilsonisku nāciju Latvijā tiek saistīta ar
stratēģiskās komunikācijas koncepciju? Tāpēc, ka stratēģiskā komunikācija ir instruments, ar kura palīdzību var formulēt idejas un
darīt tās skaidras un saprotamas sabiedrībai, lai ietekmētu tās uzskatus un uzvedību. Stratēģiskās komunikācijas pamata uzdevums
ir “ietekmēt”, nevis “informēt”, kas ir būtiski, ņemot vērā vēsturiski
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neveiksmīgo politiskas nācijas veidošanas pieredzi Latvijā. Pilsonisko vērtību un tikumu iedzīvināšana Latvijas sabiedrībā prasa
fundamentālas ilgtermiņa pārmaiņas sabiedrības izpratnē un uzskatos par politiku, kā arī politiskajā uzvedībā, tāpēc šim nolūkam
var izmantot stratēģiskās komunikācijas teorētiķu formulētās
atziņas. Piemēram, Farvels (Farwell, 2012: XVI -XVII) norāda,
ka izcils vēsturisks stratēģiskās komunikācijas piemērs ir ASV
Neatkarības deklarācija, kas tika rakstīta ar mērķi veidot nāciju,
balstītu apgaismības laikmeta idejās par visu cilvēku vienlīdzību,
cilvēktiesībām, demokrātiskiem valsts pārvaldes principiem u. c.:
“Tas bija skaidri uzrakstīts, labi pārdomāts dokuments, kas identificēja mērķauditorijas un izmantoja valodas un ideju spēku, lai
ietekmētu attieksmes un uzskatus. Tas apņēmīgi veidoja uzvedību.” (Farwell, 2012: XVII)
Stratēģiskās komunikācijas koncepcijai ir dažādas definīcijas,
tomēr tās visas caurvij ideja, ka komunikācija ir vadības funkcija, kas tiek izmantota organizācijas stratēģisko, tātad – ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Piemēram, organizāciju komunikācijas
kontekstā Halahans u. c. raksta, ka “stratēģiskā komunikācija ir
informatīva, pārliecinoša, diskursīva un attiecības veidojoša komunikācija, ja to izmanto organizācijas misijas sasniegšanas kontekstā” (Hallahan et al., 2007: 17). Farvels (Farwell), rakstot par
stratēģiskās komunikācijas lietojumu drošības politikā, to definē
kā “vārdu, darbību, attēlu vai simbolu lietojumu, lai veicinātu intereses, politikas vai sasniegtu mērķus, veidojot mērķauditoriju
uzvedību, ietekmējot to attieksmes un uzskatus” (Farwell, 2012:
XVII -XIX). Līdzīgu definīciju formulējis arī Stavridis: “Stratēģiskās komunikācijas mērķis ir nodrošināt auditorijas ar patiesu un
savlaicīgu informāciju, kas tās ietekmēs, lai atbalstītu komunikatora mērķus.” (Stavridis, 2007: 4) NATO stratēģiskās komunikācijas
definīcijā likts akcents uz alianses stratēģisko mērķu un uzdevumu
sasniegšanai labvēlīgas informācijas vides veidošanu, izmantojot
komunikācijas instrumentus (NATO, 2020: 122). Savukārt Teitams
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(Tatham) piedāvā ļoti detalizētu, uz nozīmīgākajiem komunikācijas procesa elementiem fokusētu definīciju: “Stratēģiskā komunikācija ir ilgstošu un saskaņotu aktivitāšu sistemātiskas sērijas, kas
stratēģiskā, operatīvā un taktiskā līmenī veido sapratni par mērķa
auditorijām, identificē efektīvus komunikācijas kanālus, kā arī izstrādā un veicina idejas un viedokļus, kas tiek izplatīti caur šiem
kanāliem, lai sekmētu un stiprinātu noteiktus uzvedības tipus.”
(Tatham, 2008: 3)
Teorētiķu piedāvātie stratēģiskās komunikācijas procesa elementi lielās līnijās sakrīt ar vispārpieņemtiem komunikācijas kampaņu plānošanas principiem: problēmas formulēšana un mērķu
noteikšana; plānošana un komunikācijas kampaņas īstenošana,
kas sevī ietver mērķauditoriju identificēšanu un izpēti, vēstījumu
un radošo risinājumu izstrādi, piemērotāko komunikācijas kanālu
un komunikatoru izvēli pieejamā finansējuma robežās; kampaņas
rezultātu izvērtēšana un jaunu mērķu izvirzīšana, ja tas nepieciešams. Tomēr stratēģiskās komunikācijas gadījumā svarīgs ir ilgtermiņa redzējums, kā arī fokuss uz mērķauditoriju uzvedības ietek
mēšanu, tāpēc šajos teorētiskajos modeļos ir būtiskas nianses.
Piemēram, viens no svarīgākajiem aspektiem Farvela (2012: 144)
stratēģiskās komunikācijas kā ietekmes kampaņas priekšrakstos ir
tas, ka kampaņas stratēģija var sevī ietvert arī militāras, politiskas,
ekonomiskas un diplomātiskas darbības. Tas uzskatāmi parāda,
ka stratēģiskā komunikācija izmanto ne tikai tradicionālus komunikācijas instrumentus, kuru pamata funkcija ir informēt, bet arī
dažādus varas instrumentus, politikas un rīcībpolitikas, kā arī citu
veidu aktivitātes, jo kampaņas īstenotāja darbi parasti ir iedarbīgāki nekā vārdi.
Šādā ievirzē stratēģiskās komunikācijas jēdzienu definēja arī
Latvijas zinātnieku kolektīvs, kas izvērtēja valdības un institūciju
Covid-19 komunikācijas efektivitāti valsts pētījumu programmā
par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā: “Stratēģiskā komunikācija ir rīcību kopums, kas veicina ilgtermiņa mērķu
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sasniegšanu. Pamatā tas ir darbs ar sabiedrību kā mērķauditoriju,
ietekmējot sabiedrības kopējās, kā arī atsevišķu tās grupu attiek
smes un rīcības, nepieciešamības gadījumā cenšoties tās koriģēt
vai ietekmēt.” (Rīgas Stradiņa universitāte, Vidzemes Augstskola,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020: 22) Fokuss uz mērķauditorijas pamatīgu un detalizētu izpēti likts arī Teitama pieejā. Viņš
uzsver, ka stratēģisko komunikāciju no citiem komunikācijas veidiem atšķir daudz izsmalcinātāka auditoriju un vēstījumu izpēte,
kā arī sapratne, ka komunikācija ir dinamisks process, jo auditorijas uztver un interpretē komunikatora vēstījumus atbilstoši saviem
uzskatiem un pārliecībām attiecīgās informatīvās vides kontekstā
(Tatham, 2008: 28). Kā stratēģiskās komunikācijas pieeju varētu
izmantot pilsoniskas nācijas veidošanā Latvijā?

Pilsoniskas nācijas stratēģiskā komunikācija
Piederību pilsoniskai nācijai nosaka pilsonība, tomēr pilsoņu
kopums kā tāds vēl nedod pamatu runāt par pilsoniskas nācijas
esamību. Demokrātiskās vērtībās balstīta pilsoniska nācija var pastāvēt tikai tad, ja pilsoņiem piemīt zināšanas, prasmes un motivācija apvienoties un sadarboties kopīgam mērķim. Atbildīga pilsoniskā līdzdalība prasa indivīda ieguldījumu kopējam labumam,
izglītojoties un interesējoties par sociāli politiskām norisēm un
veltot savu laiku, zināšanas, nereti arī materiālos resursus darbam
sabiedrības labā. Tātad pilsoniska nācija veidojas tad, ja tautā ir attīstīti pilsoniskie tikumi, kas ir mērķtiecīgi jāmāca un jāieaudzina.
Ideja par pilsoniskas nācijas attīstību Latvijā ir ieskicēta atbilstoši
dažiem svarīgākajiem stratēģiskās komunikācijas plānošanas elementiem: mērķis; primārās mērķauditorijas; vēstījumi un komunikatori; komunikācijas kanāli (Farwell, 2012: 144).
Stratēģiskās komunikācijas kampaņas pirmais solis ir definēt
mērķus, radīt skaidru redzējumu par to, kāds rezultāts ir jāsasniedz. Pilsonisku nāciju raksturo sabiedrība, kas praktizē pilso-
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niskus tikumus, tāpēc ir nepieciešams mazliet izvērstāks skaidrojums par to, kas ir pilsoniski tikumi. Pilsonisko tikumu ideāls
paredz sabiedriskā labuma prioritāti pār privātajām interesēm.
Jāuzsver, ka pilsonisko ideju kontekstā sabiedriskais jeb kopējais
labums ir politisks, jo tā ir politiska iekārta, kas balstīta uz tādiem
principiem kā fundamentālas brīvības, visu pilsoņu tiesiska vienlīdzība, likuma vara, valsts varas dalīšana u. c. Tie ir principi, kas
katram individuāli nodrošina labākos iespējamos apstākļus savu
privāto interešu īstenošanai, taču šādas politiskas iekārtas pastāvēšanai ir nepieciešama pilsoņu aktīva līdzdalība. Piemēram, Audi,
attīstot pilsonisko tikumu liberālo teoriju, uzsver, ka demokrātijas dzīvotspēja un veiksme ir atkarīga no tā, lai iespējami lielāka
daļa pilsoņu, tajā skaitā valstī pastāvīgi dzīvojoši nepilsoņi, “kaut
ko ieguldītu savām kopienām un atbildīgi piedalītos politiskajos
procesos” (Audi 1998: 149).
Projekta “Skola 2030” izstrādātajā vispārējās izglītības saturā
ir iekļauti tādi pilsoniskie tikumi kā solidaritāte, taisnīgums, tolerance un citi (Laganovskis, 2019), kas liecina par valsts pārvaldē
pieaugošu izpratni par demokrātisku vērtību nozīmi un praktisku
rīcību, lai tās iedzīvinātu Latvijas sabiedrībā. Tomēr pilsonisku tikumu trūkums ir bijusi Latvijas sabiedrības ilgtermiņa problēma.
Piemēram, pastāv zemāka uzticēšanās politiskajām institūcijām
nekā vidēji Eiropas Savienībā; ir zemāks politisko partiju biedru
skaits nekā citās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā; augsts valsts ekspluatācijas līmenis salīdzinājumā ar citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, salīdzinoši
zemāki pilsoniskās izglītības rezultātu rādītāji Baltijas jūras reģiona valstu vidū, vēlme pēc “stingrās rokas” un neticība savām
spējām ietekmēt politiskos procesus, ko uzrāda socioloģiskās aptaujas (Bērziņa, 2018).
Tātad pilsoniskas nācijas attīstībai Latvija nepietiek tikai ar
pilnveidotu vispārējās izglītības saturu, bet ir nepieciešama plašākas sabiedrības uzskatu un uzvedības pārveide. Lai to paveiktu,
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pirmais solis ir detalizēti formulēt un dokumentēt Latvijas sabiedrības pilsonisko ideālu dažādās mērķauditorijās, kas ir pamata
vēstījums pilsoniskas nācijas stratēģiskajā komunikācijā. Piemēram, Deiviss (Davis, 1998: 355–356) valsts amatpersonām formulē
trīs pilsoniskos tikumus: 1) objektīva administrācija – koruptīvu
darbību un interešu konflikta nepieļaušana; 2) efektivitāte – tādi
normatīvie akti un procedūras, kas veicina pilsoņu iekļaušanu, ir
vienkāršas un finansiāli izdevīgas; 3) demokrātija – pieņemt lēmumus atbilstoši pilsoņu interesēm, vajadzībām un uzskatiem.
Precīzi un konkrēti formulēti pilsoniski tikumīgi politiskās uzvedības principi sabiedrībai dotu skaidru atskaites sistēmu par
to, kāda uzvedība ir pieņemama vai nepieņemama demokrātiskā
sabiedrībā. Pilsoniskas nācijas ideāls ir jāformulē kā dokuments,
kur diskutēts un integrēts Latvijas daudzveidīgo sociālo grupu redzējums un tām svarīgie akcenti pilsoniski tikumiskā uzvedībā,
lai tādējādi tas kalpotu par vienojošu vērtību pamatu Latvijas pilsoniskajai nācijai.
Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem pilsoniskas nācijas attīstībā ir pārliecināt Latvijas tradicionāli politiski pasīvo sabiedrību
par pilsoniskās līdzdalības nozīmi. Tas prasa padziļinātu izpēti un
izpratni par faktoriem, kas cilvēkus attur no aktīvas pilsoniskās un
politiskās līdzdalības, un par veidiem, kā to varētu veicināt. Šajā
ziņā vērtīga ir Berta (Burtt, 1993:2) atziņa, ka arī Rietumu demokrātijās ir problemātiski pārliecināt pilsoņus darboties sabiedriskajam labumam, atstājot privātās intereses otrajā plānā. Analizējot šo problēmu, viņš formulē trīs laba pilsoņa psihes ideāltipus,
ko var interpretēt arī kā pilsonisko tikumu veicināšanas veidus:
vēlmju audzināšana – personiska piepildījuma un gandarījuma gūšana, kalpojot sabiedrībai; interešu pielāgošana – racionāls personīgo ieguvumu aprēķins; un piespiešana pildīt pienākumu – racionāla sapratne, ka kalpot valstij ir pienākums (Burtt, 1990: 24-26).
Berts (1990: 38) secina, ka fokuss uz personīgo ieguvumu racio-
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nālu aprēķinu ir efektīvākais veids, kā veicināt pilsonisko tikumu
praktizēšanu komercializētā sabiedrībā. Tomēr katrā sabiedrībā ir
atšķirīgs sociāli politiskais konteksts, tāpēc viens no ļoti svarīgiem
soļiem pilsoniskas nācijas stratēģiskajā komunikācijā ir izpētīt un
saprast, kādi būtu efektīvākie laba pilsoņa uzvedības stimuli Latvijas sabiedrībā.
Kad ir skaidri definētas pilsoniskās nācijas vērtības un pilsoniskie tikumi, kā arī gūta izpratne, kas dažādās Latvijas sabiedrības
sociālajās grupās kavē un veicina pilsonisko tikumu praktizēšanu,
var mērķtiecīgi sākt šo principu īstenošanu praksē. Konkrētus risinājumus iespējams formulēt tikai pēc tam, kad izpildīti pirmie
divi soļi, tomēr neatkarīgi no tā ir skaidrs, ka viens no fundamentāliem priekšnoteikumiem pilsoniskās līdzdalības veicināšanai ir
zināšanas par pilsoņa tiesībām un pienākumiem demokrātiskā
valsts iekārtā. Līdz ar to izglītības joma neapšaubāmi ir prioritāra,
jo pilsoniskās izglītības uzdevums ir iemācīt šīs pamata prasmes
un zināšanas. Tāpēc var pilnībā piekrist zinātniekiem, kuri apgalvo, ka pilsoniskajai izglītībai skolu programmās ir jāpiešķir
tikpat liela nozīme kā matemātikai un dabaszinātnēm (Sherrod,
Flanagan & Youniss, 2010: 270). Pilsoniskā izglītība ir jāīsteno arī
pieaugušo vidū. Viena no prioritārajām mērķauditorijām ir skolotāji, kas šīs zināšanas tālāk nodod bērniem un jauniešiem, tāpat
pilsonisko tikumu būtība un nozīme ir jāskaidro politisko partiju
un nevalstisko organizāciju aktīvistiem, žurnālistiem, politiķiem,
ierēdņiem, māksliniekiem un citām sociālajām grupām, kuru darbība tiešā vai netiešā veidā ietekmē Latvijas attīstību.
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3.4. EIROPAS VĒRTĪBAS
UN LATVIJA PASTĀVĪGOS
TRANSFORMĀCIJAS UN
DIFŪZIJAS APSTĀKĻOS

3.24. attēls. Latvijas uzraksts uz Eiropas Savienības karoga fona robežkontroles punktā Ainažos,
2007. gads. Foto autore: Lita Krone (LETA).
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[Eiropas] Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām,
kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību,
tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības
dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance,
taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda
sieviešu un vīriešu līdztiesība.
(Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija,
2007, 2. pants)

Gandrīz divas desmitgades ir pagājušas Latvijai Eiropas Savienības sastāvā. Aizvadītie 17 gadi savienības dalībvalsts statusā ir
ilgāks laika posms nekā tas, kuru Latvija pēc savas neatkarības atgūšanas pavadīja cerībā uz dalību savienībā un ceļā uz to. Laika
gaitā Latvijas kā dalībvalsts statuss daudzējādā ziņā jau kļuvis par
pašsaprotamu – ir izaugusi jauna paaudze, kas nemaz nav piedzīvojusi vai arī neatceras situāciju pirms Eiropas Savienības.
Latvijas institucionālā un politiskā eiropeizācija, lai gan nepietiekami, tomēr ir analizēta. Vēl mazāk uzmanības pētniecībā
ir veltīts eiropeizācijas sociālpolitiskajiem un sabiedriskajiem aspektiem. Cik eiropeiska bija un tagad ir Latvija? Vai Latvijas sabiedrības vērtības ir eiropeizējušās? Un vai vispār var runāt par
vienotu vērtību sistēmu, kādā atrodas Latvijas sabiedrība un vēl jo
vairāk – visa Eiropas Savienība pastāvīgos vērtību transformācijas
un difūzijas apstākļos?

Latvijas un tās sabiedrības eiropeizācijas būtiskākie pagrieziena
punkti trīs desmitgažu laikā
Par vienu no galvenajiem Latvijas ārpolitikas virzieniem pēc
neatkarības atgūšanas 1991. gadā kļuva virzība uz integrāciju Eiro
atlantiskajās institūcijās jeb “atgriešanās Eiropā”. 1995. gadā Latvija formāli par savu mērķi nosprauda dalību Eiropas Savienībā un
Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO).
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3.25. attēls. Balsošanas zīme referendumā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā,
2003. gads.

Lai gan tālākais ceļš uz abām organizācijām var šķist pašsaprotams, tomēr tā nebūt nebija. Vēl līdz pat 1994. gadam Latvijas teritorijā atradās bijušās Padomju Savienības jeb Krievijas Federācijas
karaspēks. Krievija nebija entuziastiski noskaņota uz savu bruņoto
spēku vešanu mājās. Tās pārvaldītā Skrundas radiolokācijas stacija turpināja darboties līdz pat 1998. gadam. Savukārt pastāvīgi
sarežģītās attiecības ar Krieviju un tā sauktais krievvalodīgo jautājums raisīja problēmas arī Latvijas eiroatlantiskās integrācijas
centienos. Latvija saņēma regulāru kritiku no starptautiskajām
organizācijām un Rietumvalstīm, turklāt pastāvot šim problēmjautājumam, par Eiropas Padomes dalībvalsti Latvija kļuva vien
1995. gadā.
Arī mijiedarbība ar Eiropas Savienību nebija vienkārša. Iestāšanās sarunas sākās 2000. gadā un tās noslēdzās 2002. gadā. Sarunu laikā Latvijai bija jāpielāgojas Eiropas Savienības likumdošanai. Cita starpā Latvijai nācās pieņemt sāpīgus kompromisus
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lauksaimniecības, zivkopības un citās nozarēs. Daļa Latvijas iedzī
votāju brīvās pārvietošanās iespējas izmantoja, lai pārceltos uz
dzīvi pārtikušākās Savienības valstīs. Šie bija vieni no apstākļiem,
kas iezīmēja, ka dalībai Eiropas Savienībā ir gan priekšrocības, gan
arī trūkumi.
Mazāk nekā desmitgades laikā pēc formālā mērķa nospraušanas, 2004. gadā, Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti.
Tomēr integrācija Savienībā ar to nesākās un nebeidzās. Pēc iestāšanās integrācijas process turpinājās. 2004. gadā Latvija ievēlēja
savus pirmos Eiropas Parlamenta deputātus, 2007. gadā tā kļuva
par Šengenas zonas dalībvalsti, 2014. gadā Eiropas Savienības vienotā valūta eiro aizstāja nacionālo naudas vienību latu. Savukārt

3.26. attēls. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka Latvijas prezidentūras laikā
Eiropas Savienības Padomē, 2015. gads. Avots: Eiropas Ārējās darbības dienests.
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Sandra Pilskalne ir Kārķu pagasta iedzīvotāja, vietējā novadpētniece un
sabiedriskās dzīves organizētāja. Kopš 2021. gada arī Valkas novada domes
deputāte. Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē S. Pilskalni.
Gatis Krūmiņš: Vai tev ir arī kādas sajūtas, asociācijas, domājot par tādu plašāku
identitāti ārpus Latvijas robežām, piemēram, par Eiropu?
S. Pilskalne: Nu, protams, es to ļoti novērtēju, ka mēs esam Eiropā, viennozīmīgi.
Bet es domāju, ka jaunā paaudze to izjūt vēl vairāk, šo piederību Eiropai. Es, pro
tams, neesmu tik daudz arī varbūt ceļojusi, bet esmu bijusi arī Briselē un Vācijā, un
Zviedrijā, un vairākās šajās te Eiropas valstīs. Bet par sevi es varu sacīt tā, ka man
bija tāda netīša saruna ar Arti Pabriku, kad šeit mums bija Meža dienas, un tāda
sadzīviska saruna pie galda, un es viņam kaut ko, ne intervijas veidā, bet vienkārši
sarunas gaitā kaut ko vaicāju tā…nu kā viņš tā no Eiropas skatoties, kā nu šite kaut
kas attīstās un kaut kas tamlīdzīgs bija tas jautājums, ja. Un viņš man saka tā: bet
jūs jau ar esat Eiropā! Un tad es sapratu, jā, ka es laikam tajā mirklī, ka, pirmkārt,
nepareizu uzdevu jautājumu, un otrkārt, ka nav līdz, nu līdz sirds dziļumiem to ne
apzinos, nu tā tas ir.
Visu interviju ar S. Pilskalni skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Sandra Pilskalne no Kārķiem vai aktivizējot saiti https://youtu.be/hV--5bcPU4M

2015. gadā Latvija pirmo reizi pildīja Eiropas Savienības Padomes
prezidējošās valsts funkcijas. Šie ir tikai spilgtākie un, iespējams,
vairāk analizētie mirkļi Latvijas eirointegrācijas procesā.
Vienlaikus ar institucionālo integrāciju virknē sektoru eiropeizācijai ir bijusi pakļauta arī Latvijas sabiedrība – sākot no iespējām
brīvāk pārvietoties, tostarp mācīties un strādāt citās dalībvalstīs,
līdz Eiropas Savienības likumdošanas ietekmei uz situāciju Latvijā. Ceļā uz savienību motivējoši faktori un saukļi bija “atgriešanās Eiropā”, vēlme “dzīvot kā Eiropā”, saņemt “Eiropas līmeņa
algas”. Folklorizējās dziņas pēc “ceļojumiem uz Eiropu” un “eiroremonta”. 2004. gadā Latvija formāli kļuva par daļu no mūsdienu
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“eiropeiskuma” pamatiemiesojuma – Eiropas Savienības. Tomēr
sabiedrības apziņā un vērtībās pēkšņas izmaiņas ir maz iespējamas. Kā to trāpīgi formulējis vācu izcelsmes zinātnieks un politiķis
Ralfs Dārendorfs, sešos mēnešos iespējams formāli izmainīt valsts
politisko sistēmu, sešos gados – ekonomisko sistēmu, savukārt sabiedrības izmainīšanai nepieciešami 60 gadi (Dahrendorf, 1990).
Pēc šīs skalas Latvija atrodas vien pārveides procesa pusceļā no
totalitāras sistēmas veidota sabiedrības modeļa.
Svarīgi atzīmēt, ka arī pati Eiropas Savienība nekad nav bijusi statiska. Kopš pagājušā gadsimta vidus jeb sešu dalībvalstu
Eiropas Ogļu un tērauda kopienas tā ir nogājusi garu ceļu. Tā ir
piedzīvojusi funkcionālu un ģeogrāfisku transformāciju, ietverot
aizvien vairāk un dažādāku dalībvalstu un darbību. Ģeogrāfiski tā
būtiski izpletās 2004. gadā, kad līdz ar Latviju to papildināja vēl
deviņas citas jaunas valstis. Kopš tā brīža savienību ir papildinājušas vēl trīs dalībvalstis. Vēl vairākas citas valstis joprojām tiecas uz dalību savienībā kandidātvalsts statusā vai kā potenciālās
kandidātvalstis. Tikmēr 2020. gadā pirmo reizi vēsturē kāda valsts
savienību atstāja.
Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gadā, padziļināja Eiro
pas Savienības integrāciju un līdz ar to arī Latvijas iesaisti vienotās
Eiropas projektā. Pieauga Eiropas Parlamenta loma likumdošanas
procesā. Tika formalizēta Eiropadomes loma un ieviests pastāvīgs tās vadītājs. Tika izveidots augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos amats un līdz ar to arī Eiropas Ārējās
darbības dienests. ES tiešākā kompetencē nonāca vēl citas jomas.
Padziļinājās sadarbība jau iepriekš aptvertajās jomās. Eiropas inte
grācijas process un jaunu kompetenču deleģēšana pārnacionālām
struktūrām un kolektīviem lēmumu pieņemšanas mehānismiem ir
turpinājusies arī pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Vienlaikus
līgums pasvītroja savienības mērķi – veicināt mieru un tās tautu
labklājību, kā arī stiprināt vērtību kopumu – cilvēka cieņu, brīvību,
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības.
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3.27. attēls: Latvijas divu eiro monēta. Avots: Latvijas Banka.

Savā pastāvēšanas laikā Eiropas Savienība ir pārdzīvojusi virkni
citu teju vai eksistenciālu krīžu. Vairākas tādas ir notikušas laikā,
kad Latvija jau bija savienības dalībvalsts. Globālā finanšu un ekonomiskā krīze un eirozonas krīze pēc tās raisīja jautājumus par
eiro un eirozonas pastāvēšanu līdzšinējā formā. Migrantu krīze
2015.–2016. gadā raisīja asas un emocionālas debates par migrācijas ietekmi uz dalībvalstu etnisko un reliģisko sastāvu, kā arī ekonomiku. Citu blakusefektu starpā migrācijas krīze veicināja jaunu
politiskā populisma vilni un vērtību pārdomu procesu. Iepriekš
šķita, ka savienības ģeogrāfiskajai un funkcionālajai evolūcijai ir
tikai viens ceļš – paplašināties un izplesties, bet 2016. gada referendums Apvienotajā Karalistē par izstāšanos no savienības radīja
pirmo precedentu par ģeogrāfisku sašaurināšanos. Apvienotās Karalistes aiziešanas process turklāt ir prasījis vairākus gadus, un pat
pēc nominālās izstāšanās saglabājas līdz galam neatrisināti jautājumi (piemēram, Ziemeļīrijas atrašanās starp Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības tiesisko regulējumu). Visbeidzot globālā
Covid-19 pandēmija no 2020. gada izmainīja faktiski ikviena eiropieša dzīvi un radīja jautājumus par Eiropas Savienības nākotni.
Dalībvalstis sākotnēji savā kontrolē pārņēma atbildi uz krīzi, tostarp slēdzot līdz tam brīvās robežas savienības iekšienē un nosakot citus savstarpēji nesaskaņotus ierobežojumus.
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3.28. attēls. Eiropas Savienības dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības programmas Tautas attīstības indeksā (HDI), 2019. gads
(punkti) (United Nations Development Programme, 2021a).
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Šīs un citas krīzes Eiropas Savienība ir pārvarējusi un no tām
iznākusi vēl spēcīgāka un vairāk integrēta. Tomēr vienlaikus arī
Eiropas Savienība kļuvusi dažādāka. Vēl vairāk vietā šķiet tās
moto “Vienoti dažādībā” ar uzsvaru uz tā otro vārdu, proti, dažādību.
To, cik veiksmīgi Latvija līdz šim ir eiropeizējusies, apskata
virkne reitingu un statistikas datu. Lai gan nemateriālus faktorus mērīt ir grūtāk, arī šādi pētījumi tiek veikti. Tāpat kā lielā
daļā materiālo faktoru mērījumu, arī nemateriālo un daļēji nemateriālo faktoru vērtējumā Latvijas situācija raksturojuma pēc
pa pusei pilnas un pa pusei tukšas glāzes principa. No ēnas puses raugoties, Latvija virknē rādītāju atrodas Eiropas Savienības
valstu apakšgalā. No gaišākās puses skatoties, Eiropas Savienības
dalībvalstu rādītāji parasti ir vieni no augstākajiem visā pasaulē.
Būtiskāk gan, ka lielā daļā šādu rādītāju Latvijas progress ir bijis visai iespaidīgs – līdz ar Lietuvu un jo īpaši Igauniju tā parasti
apsteidz pārējās valstis, kas iepriekš atradās Padomju Savienības
sastāvā. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas veidotajā Tautas attīstības indeksā Latvija ierindojas Eiropas Savienības valstu
lejasgalā, atpaliekot no Lietuvas un Igaunijas. Ar “ļoti augstu tautas attīstības līmeni” Latvija tomēr apsteidz dažas citas savienības
valstis. Trīs desmitgažu laikā Latvijas rādītājs ir uzlabojies par teju
vienu piektdaļu (United Nations Development Programme, 2021a;
2021b) (3.28. attēls).
Līdzīga situācija vērojama “Freedom House” veidotajā Pasaules
brīvības indeksā, kur analizēts politisko tiesību un pilsonisko brīvību statuss. Latvija šajā reitingā tiek novērtēta kā brīva. Vēl 1992.
un 1993. gadā Latvija šajā vērtējumā tika uzskatīta vien par daļēji
brīvu. Tikmēr Latvijas austrumu kaimiņvalstis Krievija un Baltkrievija joprojām uzskata par nebrīvām valstīm (Freedom House,
2021a; 2021b) (3.29. attēls).
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3.29. attēls. Eiropas Savienības dalībvalstīs “Freedom House” veidotajā Pasaules brīvības indeksā (punkti) (Freedom House, 2021a).
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Eiropeizācijas teorētiskie aspekti
Eiropeizācija ir viens no centrālajiem Eiropas integrācijas
teorētiskajiem konceptiem ar vairāku desmitgadu senu vēsturi.
Koncepts palīdz izprast un izskaidrot, kā Eiropas līmeņa vērtības,
normas un principi ietekmē valstis un arī to sabiedrības.
Lai gan eiropeizācijas koncepts un tā skaidrotais empīrisko fenomenu kopums ir salīdzinoši vienkāršs, jo dziļāk mežā – jo vairāk
malkas. Eiropeizācijai ir vismaz četras izpausmes formas. Pazīstamākā ir jau iezīmētā Eiropas līmeņa ietekme uz valstīm virzienā
no augšas uz leju jeb lejupielāde. Pretējais process jeb augšupielāde ir vērtību, normu un principu pārnešana no valstīm uz Eiropas
līmeni. Otrā no formām jau labi iezīmē to, ka Eiropas līmeņa vērtību, normu un principu kopums nav akmenī kalts un tas pastāvīgi
mainās, valstīm un to sabiedrībām ietekmējot Eiropas līmeni un
caur to arī atpakaļ citas valstis un sabiedrības.
Bez divām eiropeizācijas pamatformām ir vēl divas – horizontālā
un cirkulārā. Trešā jeb horizontālā pieeja ir savstarpējs harmonizācijas process vispirms starp dalībvalstīm. Tātad tas ir process ne obligāti ar Eiropas Savienības institūciju piedalīšanos, lai gan tās var
būt klātesošas (gan ar sekundāru nozīmi). Savukārt ceturtā forma –
cirkulārā eiropeizācija – ir vienlaicīga augšupielādes un lejupielādes
procesu un tajā ietverto eiropeizācijas aģentu mijiedarbība. Tā nav ne
tīra Eiropas līmeņa lejupielāde, ne augšupielāde. Šī procesa laikā lejupielādes un augšupielādes rezultāti mainās un ietekmē viens otru.
Eiropeizācijas procesu izdošanos nosaka divi pamata kritēriji –
kondicionalitāte un socializācijas spējas. Ar pirmo saprot iespēju
eiropeizācijas aģentam jeb eiropeizētājam izvirzīt pozitīvus vai
negatīvus nosacījumus. Pozitīvais nosacījums būtu tieša vai netieša atlīdzība vai atzinība par izvirzīto prasību izpildi. Negatīvais
nosacījums būtu sankcijas vai sods par izvirzīto prasību neizpildi. Savukārt ar otro kritēriju, socializāciju, saprot eiropeizācijas
aģentu iespējas ar dažādām pārliecināšanas stratēģijām likt kādu
aģentu pieņemt vērtības, normas un vai principus.
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Eiropeizācijas process ir pastāvīgs un nebeidzas ar kādas valsts
iestāšanos Eiropas Savienībā. Vērtības, normas un principi turpina
attīstīties. Dalībvalstīm un to sabiedrībām ir jāturpina pielāgoties.
Līdzīgi notiek arī pretējais process, kura ietvaros pārmaiņas dalībvalstīs noved pie pārmaiņām Eiropas līmenī. Šie procesi turklāt
neaprobežojas vien ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Arī
savienības kandidātvalstis un partnervalstis, it īpaši citas Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstis, virknē jomu atrodas Eiropas Savienības ietekmes zonā un tām ir jāpielāgojas savienības evolucionējošajām prasībām. Eiropeizācijas vai, precīzāk sakot, starptautiskās socializācijas procesus turklāt iespējams attiecināt ne vien
uz Eiropas Savienību, bet arī citām pārnacionālām organizācijām
Eiropā un arī uz citiem reģioniem un citiem integrācijas projektiem. Eiropā vēl starp citiem eiropeizācijas procesu mijiedarbības
piemēriem atzīmējama Eiropas Padome.

Sandra Pilskalne ir Kārķu pagasta iedzīvotāja, vietējā novadpētniece un
sabiedriskās dzīves organizētāja. Kopš 2021. gada arī Valkas novada domes
deputāte. Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē S. Pilskalni.
Gatis Krūmiņš: Kā tu domā, vai Ilzei Juhansonei ir kāda piederības sajūta Kārķiem
saglabājusies?
S. Pilskalne: Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo viņa šeit gāja skoliņā līdz trešajai klasī
tei, un tie ir tie pirmie paši pamatiņi un arī tas, zinot, ka viņa cenšas iespēju robežās
gandrīz katru gadu uz šejieni atbraukt un atvest savus vecākus, tad pilnīgi noteikti.
Un mums jau bija pirms kāda laika saruna, ka viņi atkal šeit viesosies kādā lielākā
pasākumā. Bet nu diemžēl pandēmija šobrīd ir pārtraukusi tās lietas, bet mēs ļoti
ceram sagaidīt.
Visu interviju ar S. Pilskalni skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā: grāmatas
“Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Sandra Pilskalne no Kārķiem vai
aktivizējot saiti https://youtu.be/hV--5bcPU4M
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Visbeidzot, arī eiropeizācijas saturiskais tvērums ir ļoti plašs.
Tā dalībnieki ir ne vien valstu institūcijas, politiskās partijas un
tās pārstāvošie indivīdi, bet arī uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un cilvēki, kas tās pārstāv. Tāpat eiropeizācja
attiecināma ne vien uz materiāliem, bet arī nemateriāliem faktoriem, tostarp vērtībām. Tās izmērīt ir ievērojami grūtāk nekā tiesību aktu formālo vai pat funkcionālo pārņemšanu.
Plašāk par eiropeizācijas teorētiskajiem aspektiem ar uzsvaru
uz privāto aģentu lomu tajos lasiet projekta ietvaros tapušajās zinātniskajās publikācijās (Bukovskis, 2021a*; 2021b*).

Politisko partiju eiropeizācija
Starp vairākiem eiropeizācijai pakļautajiem subjektiem Latvijā
ir politiskās partijas. Lai gan Latvijā nav tā saukto masu partiju un
sabiedrības politiskā aktivitāte ir salīdzinoši zema, tomēr politisko
partiju eiropeizācijai ir būtiska nozīme. Ietekmīgākās politiskās
partijas ne vien veido valsts ikdienu, bet arī ietekmē valstī un sabiedrībā valdošo vērtību kopumu.
Lai gan ne vienīgais, tomēr redzamākais Latvijas politisko partiju eiropeizācijas mehānisms ir to mijiedarbība ar Eiropas Parlamentu un tā politiskajām grupām. Pirmie Eiropas Parlamenta
deputāti no Latvijas tika ievēlēti 2004. gadā. Kopumā Latvijā notikušas jau četras Eiropas Parlamenta vēlēšanas – 2004., 2009.,
2014. un 2019. gadā. Līdz ar to deputāti no Latvijas darbojušies
Eiropas Parlamentā jau gandrīz divas desmitgades. Par to, cik liela
ietekme un nozīme ir (vai nav) Eiropas Parlamentam un Latvijas
deputātiem tajā, diskutēts ir gana daudz. Tomēr mazāk pētīts, kā
Eiropas Parlaments un tā politiskās grupas ir ietekmējušas Latvijas
politiskās partijas, to vērtību sistēmas un līdz ar to – sabiedrības
vērtības.
Tā kā katrā Eiropas Parlamenta sasaukumā no Latvijas ievē
lēti bijuši vien astoņi līdz deviņi deputāti, lielākoties tikai pa vie-
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3.30. attēls. Eiropas Parlamenta vēlēšanas iecirknī Rīgā, 2009. gads. Foto autore: Lita Krone (LETA).

nam vai diviem no saraksta, mijiedarbības telpa starp Latvijas
partijām un Eiropas Parlamentu ir bijusi salīdzinoši šaura. Tikai
viens no deputātiem līdz šim bijis Eiropas Parlamenta loceklis
kopš 2014. gada. Vēl tikai divi pārstāvji no Latvijas spējuši Eiro
pas Parlamentā darboties visos četros līdzšinējos sasaukumos ar
pārtraukumiem. Protams, nevar nepieminēt arī to, ka gandrīz divu
desmitgažu laikā neviens Eiropas Parlamentā pārstāvētais Latvijas
politiskais spēks nav pastāvējis vienā un tajā pašā formā – notikušas apvienošanās, šķelšanās, nosaukumu maiņas, līderu maiņas un
pat ideoloģiski pagriezieni. Arī Eiropas Parlamenta deputāti mainījuši savu politisko piederību gan Latvijā, gan arī starp Eiropas
Parlamenta politiskajām grupām.
Latvijas vēlētāju aktivitāte pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir bijusi neliela, to šajā ziņā starp citām Eiropas Savienības
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dalībvalstīm ierindojot lejasgalā, tostarp atpaliekot arī no Lietuvas
un Igaunijas. Proti, 2014. un 2019. gada vēlēšanās vien aptuveni
trīs no desmit balsstiesīgajiem vēlētājiem devās nodot savu balsi.
Tas vienlaikus ir arī visumā precīzs Latvijas sabiedrības politiskās
un pilsoniskās aktivitātes indikators (European Parliament, 2019)
(3. grafiks).
Neskatoties uz relatīvi šaurajiem mijiedarbības laukiem ar
Eiropas Parlamentu un pastāvīgajiem transformācijas procesiem,
Latvijas politisko partiju eiropeizācijas process caur Eiropas Parlamentu ir bijis aktīvs. Pirmkārt, jau politisko partiju vēlēšanu
programmas un līdz ar to vismaz to deklarētie mērķi ir ieguvuši
izteiktākas Eiropas līmeņa aprises. Lai gan Saeimas vēlēšanu pro
grammās uzmanība Eiropas Savienībai ir bijusi neliela un tā lielākoties aplūkota no partiju elektorāta interešu skatupunkta,
Eiropas Savienības jautājumi nacionālā līmenī ir pakāpeniski
saņēmuši vairāk uzmanības. Eiropas Parlamenta vēlēšanu programmās partiju uzmanība Eiropas līmeņa jautājumiem ir kļuvusi
izteiktāka. No vienas puses, arī šeit dominē partiju elektorāta intereses – tas, kā Eiropas Savienības rīki un resursi būtu jāizmanto šo
interešu īstenošanai ekonomiskajos, kā arī nacionālās identitātes
un ģeopolitiskajos jautājumos. Vienlaikus no vēlēšanām uz vēlēšanām palielinājusies partiju uzmanība Eiropas Savienības nākotnes
redzējumam savas ideoloģiskās platformas ietvaros.
Lai gan politisko partiju programmas un līdz ar to arī rīcības
virzieni saturiski ir kļuvuši eiropeiskāki, principiālos un ideoloģiskos jautājumos politiskās partijas drīzāk ir nostiprinājušās savās
pozīcijās kā nacionālā, tā arī Eiropas līmenī. Sociāli liberāli vai
konservatīvi orientētie politiskie spēki ir iekļāvušies attiecīgi liberāli vai konservatīvi orientētās Eiropas Parlamenta politiskajās
grupās. Citiem vārdiem, principiāli svarīgos jautājumos Eiropas
Parlamenta politiskās grupas nav mainījušas Latvijas politisko
partiju nostājas, bet drīzāk – politiskās partijas ir ieguvušas papildu iedrošinājumu no citu valstu eiroparlamentāriešiem ar
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3.31. attēls. Eiropas Savienības dalībvalstu vēlētāju aktivitāte 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās (procenti nobalsojušo no
balsstiesīgajiem) (European Parliament, 2019).
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līdzīgiem viedokļiem. Tas nereti palīdzējis nostiprināt šādu pozīciju leģitimitāti sava elektorāta priekšā (jo tādu viedokli pārstāv
arī vesela Eiropas Parlamenta politiskā grupa, līdz ar to – citu dalībvalstu politiskās partijas).
Viens no interesantākajiem Latvijas politisko spēku eiropeizācijas piemēriem ir Latvijas Krievu savienība. Savā mijiedarbībā
ar Eiropas Parlamentu tās pirmsākumos šis politiskais spēks, toreiz vēl kā PCTVL (“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”), dažādos veidos izcēla Eiropas Savienības negatīvās puses un piedēvēja
savienībai vainu virknē problēmjautājumu. Šobrīd šis politiskais
spēks vismaz nomināli Eiropas Savienību ir pieņēmis un daudzējādā ziņā izmanto tās instrumentus savu mērķu īstenošanā. Šis
politiskais spēks, piemēram, vēlas redzēt Eiropas Savienību kā reģionu savienību – kur reģioni, citas autonomas vienības un lingvistiskās grupas būtu ietekmīgākas (šādi acīmredzot cerot stiprinot krievvalodīgo intereses un krievvalodīgo apdzīvoto teritoriju
lomu savienībā). Ne mazāk būtiski, ka Eiropas Parlaments faktiski
ir nodrošinājis šī politiskā spēka pastāvēšanu. Lai gan kā PCTVL
vai Latvijas Krievu savienība tas nav pārstāvēts Saeimā jau veselus četrus sasaukumus, Eiropas Parlamentā tā pārstāvji darbojas
pastāvīgi jau kopš 2004. gada. Tas dod šim politiskajam spēkam
gan papildu politisko, gan finansiālo kapitālu. Ja ne Eiropas Parlaments un tā piedāvātās iespējas, tad, iespējams, šāda politiskā
partija vairs nepastāvētu.
Plašāk par Latvijas politisko partiju eiropeizāciju mijiedarbībā ar Eiropas Parlamenta politiskajām grupām lasiet šī projekta
ietvaros tapušajā zinātniskajā publikācijā (Andžāns, Bukovskis, &
Sprūds, 2021).

Jauniešu pilsoniskā un politiskā aktivitāte
Eiropas Savienība nozīmīgu lomu pievērš dažādu sabiedrības
grupu pilsoniskajai un politiskajai aktivitātei, un tā tiecas uz akti-
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3.32. attēls. Eiropas dienas pasākums Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, 2019. gads.
Foto autors: Ilmārs Znotiņš.

vitātes veicināšanu. Viena no centrālajām grupām ir jaunieši, kam
veltīta arī īpaša Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģija.
Svarīgi atzīmēt, ka jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kam nav vai
arī ir tikai ierobežotas atmiņas par to, kā bija pirms integrācijas
(un tās evolūcijas) Eiropas Savienībā – pastāvīga robežkontrole,
vīzu režīms, ierobežotas iespējas mācīties un strādāt citās savienības valstīs un līdzīgi (nemaz nerunājot par Latvijas nebrīves laiku
līdz Padomju Savienības sabrukumam). Līdz ar to jaunieši ir vai nu
dzimuši, vai pamatā auguši Eiropas Savienības un tās piedāvāto
iespēju laikā. No vienas puses, tas dod cerību par tālāku Latvijas
sabiedrības eiropeizāciju. No otras puses, jaunieši ir auguši vidē,
ko pamatā veidojušas iepriekšējās paaudzes un tajās dominējošās vērtības. Tāpat jaunieši pašreizējo situāciju un tās piedāvātās
iespējas pieņem kā pašsaprotamas.
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Latvijā trīsdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte joprojām atrodas attīstības stadijā.
Šajā ziņā jauniešu pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātes līmenis
nav izņēmums. Jauniešu iesaiste Latvijā ir relatīvi jauns fenomens.
Proti, iepriekšējām paaudzēm totalitārās sistēmās ietvaros nebija
brīvas izteiksmes iespēju, līdz ar to jauniešu pilsoniskās un politiskās aktivitātes tradīcijas veidojušās faktiski no nulles. Politiskā
aktivitāte kā tāda Latvijā un citviet turklāt nereti saistās ar negatīvām asociācijām (piemēram, politika ir “netīra”).
Kaut arī jauniešu pilsoniskā un politiskā aktivitāte Latvijā pakāpeniski nostiprinās un paplašinās, liela daļa jauniešu nepiedalās
gandrīz nekādās sabiedriskās aktivitātēs. Tikai neliela daļa iesais
tās politiskās organizācijās un politiskās aktivitātēs (jāatzīmē gan,
ka daļai politisko partiju ir aktīvas jauniešu nodaļas). Arī jauniešu
piedalīšanās vēlēšanās balsojot un kandidējot ir salīdzinoši ierobežota – jauniešu skaits starp kandidātiem vēlēšanās ir mazāks
nekā jauniešu daļa Latvijas sabiedrībā kopumā. Jaunieši, kas izvēlas pretendēt uz vēlētiem amatiem, kā iemeslu mēdz minēt iespēju veicināt pārmaiņas un cīnīties par savai paaudzei svarīgiem
jautājumiem. Interesanti, ka politiski aktīvo jauniešu interešu loks
mēdz būt ne tik daudz lokāls, cik globāls – no klimata pārmaiņām
un videi draudzīgām pieejām līdz dažādībā balstīta sabiedrības
modeļa veicināšanai. Jaunieši līdz ar to ienes jaunus uzsvarus politiskajā darba kārtībā.
Latvija jaunatnes pilsoniskās un politiskās aktivitātes ziņā nav
unikāla. Ne velti Eiropas Savienība veido atsevišķu pieeju jauniešu uzrunāšanai. Kā rāda situācija Latvijā, jaunatne ne vienmēr
ir sasniedzama un motivējama ar tādiem pašiem rīkiem kā citas
sabiedrības grupas. Arī jautājumos par pašu Eiropas Savienību saziņā ar jauniešiem nepieciešami atšķirīgi instrumenti, tostarp mijiedarbība caur savas un citu paaudžu viedokļu līderiem, kā arī ar
politiku nesaistītiem viedokļu līderiem, piemēram, sportistiem un
kultūras darbiniekiem.
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Skaidrs, ka arī nākotnē Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā
būs jādomā par īpašu pieeju jauniešiem un viņu pilsoniskās un
politiskās aktivitātes veicināšanu, jo šodienas jaunieši ir rītdienas
lēmumu pieņēmēji un īstenotāji. Ar aktīvāku pieeju Eiropas un
Latvijas līmenī iespējams mazināt arī plaisas, ko radīja pilsoniskās un politiskās aktivitātes liegums pirms neatkarības atjaunošanas.
Plašāk par Latvijas jauniešu pilsonisko un politisko aktivitāti
un to saikni ar Eiropas Savienības instrumentiem lasiet projekta
ietvaros tapušajās zinātniskajās publikācijās (Bikava, Metla-Rozentāle, & Daugulis, 2020; Graudiņa, 2021*).

Digitalizācija un politiskā un pilsoniskā aktivitāte
Viena no pēdējo desmitgažu ietekmīgākajām pārmaiņām pasaulē ir bijusi digitalizācija. Tā ir fundamentāli ietekmējusi teju ikvienu dzīves jomu teju ikvienā pasaules malā, jo īpaši digitāli attīstītajā Eiropas Savienībā. Cita starpā digitalizācija ir ietekmējusi arī
politisko un pilsoniskās sabiedrības vidi, kā arī abu mijiedarbību.
Politiskās kampaņas un politiķu mijiedarbība ar sabiedrību ir daļēji pārcēlusies uz virtuālo vidi. No otras puses, virtuālā vide ļāvusi
daudz straujāk izplatīties naida runai un viltus ziņām. Īpašu paātrinājumu ne vien privātajai, bet arī profesionālajai ikdienas saziņai
digitālā formātā deva Covid-19 pandēmija. Virtuālajā vidē nonāca
vēl vairāk valsts un privātā sektora piedāvāto pakalpojumu.
Lai gan informācijas tehnoloģiju nozare Latvijā ir labi attīstīta
un Latvija mēdz pamatoti lepoties ar vienu no augstākajiem datu
pārraides ātrumiem pasaulē, tomēr vieta progresam saglabājas.
Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā,
kur vērtēti savienojamības, cilvēkkapitāla, interneta lietošanas,
digitālo tehnoloģiju integrācijas un digitālo publisko pakalpojumu
aspekti, Latvija atrodas uz leju no vidējā rādītāja. Par problemātiskāko šeit ir novērtēts cilvēkkapitāls. Tas atspoguļo iedzīvotāju
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3.33. attēls. Eiropas Savienības digitālā Covid-19 sertifikāta paraugs, 2021. gads.
Avots: “Latvijas Vēstnesis”.

digitālās prasmes, kas ir pamatā arī digitālajai pilsoniskajai un politiskajai līdzdalībai (European Commission, 2021) (4. grafiks).
Pēdējo gadu laikā ir attīstījusies arī tiešā politiskā līdzdalība
ar digitālo rīku palīdzību. Konference par Eiropas nākotni iedzī
votājiem dod iespēju digitālā formā izteikt savu viedokli par Eiropas Savienības nākotni dažādās perspektīvās. Savienības līmenī ir
izveidota arī Eiropas pilsoņu iniciatīva Eiropas Savienības iedzī
votājiem svarīgu jautājumu izvirzīšanai savienības politiskajā
darba kārtībā. Savukārt dalībvalstīs darbojas vēl citas iniciatīvu
platformas. Latvijā šāds piemērs ir platforma “ManaBalss.lv” parakstu vākšanai un to nodošanai politiķiem par dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Kamēr iepriekš minētā platforma Latvijā ir guvusi diezgan lielu
popularitāti un caur to līdz Saeimai nonākusi virkne iniciatīvu, tikmēr tālāki spilgti soļi pagaidām sperti netiek. Lai gan ierosinājumi
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3.34. attēls. Eiropas Savienības dalībvalstu rādītāji Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības kopējā indeksā (svērtie punkti)
(European Commission, 2021).
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par vēlēšanu procesa tālāku digitalizāciju un interneta vēlēšanu
ieviešanu ir bijuši, šajā ziņā Latvija un citas Eiropas Savienības dalībvalstis atšķiras no Igaunijas. Latvijas ziemeļu kaimiņvalstī jau
gandrīz divas desmitgades vēlēšanās un referendumos iespējams
nobalsot internetā (vēlēšanās gandrīz puse vēlētāju savu balsi
atdod ar interneta starpniecību (e-estonia, 2021)). Šis un citi digitalizācijas piemēri ne vien pozitīvi ietekmējuši Igaunijas starptautisko tēlu, bet arī ļāvuši sabiedrības locekļiem vienkāršāk piedalīties politiskajos procesos.
Atšķirībā no Igaunijas Latvijā debatēs par interneta vēlēšanām
virsroku guvusi piesardzība un bažas par potenciāliem drošības
riskiem. Neskatoties uz to, interesanti, ka sabiedrības viedoklis gan
pirms globālās pandēmijas, gan tās laikā vēlēšanu procesa digitalizāciju ir atbalstījis. Šī projekta ietvaros veikts sabiedriskās domas
pētījums parāda, ka vairākums iedzīvotāju varētu atbalstīt interneta vēlēšanas. Šāds viedoklis ir izplatīts dažādu sabiedrības grupu
vidū. Visvairāk atbalstošs ir jaunāka gadagājuma cilvēku viedoklis.
Tālākas digitalizācijas jautājumi savu aktualitāti nezaudēs arī
turpmāk. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas laikā vēl straujāk notikušo fiziskās un virtuālās pasaules saplūšanu, var prognozēt, ka
virzība šajā virzienā Latvijā un citviet tikai turpināsies. Lai gan šim
procesam ir savi, nebūt ne nesvarīgi riski, tomēr tālāka pilsoniskās
un politiskās līdzdalības digitalizācija piedāvā virkni priekšrocību,
tostarp vienkāršāku un ērtāku diasporas un jauniešu iesaistīšanos.
Plašāk par digitālo demokrātiju Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, tostarp arī sabiedriskās domas par interneta vēlēšanām pētījuma datiem, projekta ietvaros tapušajā zinātniskajā publikācijā
(Vargulis, 2021*).

Seksuālās minoritātes
Seksuālo minoritāšu jautājums Latvijā ir bijis viens no sabiedrību polarizējošākajiem jautājumiem gadiem ilgi – jau vismaz kopš
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pirmā Rīgas praida 2005. gadā, tātad aptuveni gadu pēc Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir izsaucis plašu rezonansi un asu reakciju būtiskā daļā sabiedrības.

3.35. attēls. Protesta akcija pret Rīgas praidu, 2006. gads.
Foto autore: Agnese Gulbe (LETA)
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Seksuālo minoritāšu jautājums ticis nesaraujami asociēts ar
Eiropas Savienību un eiropeizācijas procesiem. Kamēr daļa sabiedrības to uzskata par nevajadzīgu “Rietumu liberāļu” ievazājumu,
citi attieksmi šajā jautājumā saista ar sabiedrības iecietības un
eiropeiskuma līmeni. Vēl citi savukārt to redz kā vienu no šķautnēm sacensībā starp sociāli liberālu un konservatīvu eiropeiskuma
vīziju. (Ne velti starp savienības deklarētajām vērtībām ir cilvēka
cieņa, brīvība, vienlīdzība un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu
tiesības.) Debatēs par liberālismu un konservatīvismu aizvien izteiktāk pozicionējas arī Latvijas politiskās partijas, šo aspektu aizvien vairāk iznesot politisko un sabiedrisko debašu priekšplānā.
Virkne pētījumu un aptauju rāda, ka Latvijas sabiedrība līdz
ar citām postpadomju telpas valstīm ir viena no neiecietīgākajām
Eiropā kā pret seksuālajām minoritātēm, tā arī pret transpersonām. Piemēram, “Rainbow Europe” reitingā, kas apskata LGBTI
vienlīdzības un sociālā klimata jautājumus, starp visām Eiropas
Savienības valstīm Latvija apsteidz vien Poliju (ILGA-Europe –
the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association, 2021) (5. grafiks).
Šādu attieksmi iezīmē arī incidenti un sabiedrībā joprojām
nerimstošās diskusijas par tādiem jautājumiem kā Dzīvesbiedru
likumprojekts (2019. gads) un nesenais Satversmes tiesas spriedums par bērna piedzimšanas atvaļinājumiem viendzimuma pāriem (2020. gads). Kopš aptuveni 2016. gada, kad Latvija parakstīja
tā dēvēto Stambulas konvenciju jeb Eiropas Padomes Konvenciju
par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu
un apkarošanu, problēmjautājumiem pievienojies arī dzimtes jēdziens (dzimte – no angļu valodas ‘gender’ iepretim Latvijas likumdošanā lietotajam dzimums – no angļu valodas ‘sex’).
Šī Latvijas 2016. gadā parakstītā, bet līdz šim neratificētā konvencija kļuva par pamatu spraigām diskusijām. Konvencijā ietvertā
dzimtes definīcija daļai politisko spēku, interešu grupu un līdz ar to
arī daļai sabiedrības raisa iebildumus.
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3.37. attēls. Eiropas Savienības valstis “ILGA-Europe Rainbow Europe” 2021. gada reitingā (procenti) (ILGA-Europe – the European Region of the
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 2021).
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Konvencijas ratifikācijas debašu procesā bija novērojami divi
oponējoši viedokļu bloki, kuru dalījums saistāms arī ar ideoloģisko
piederību sociāli liberālām vai konservatīvām politiskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām. Konvencijas ratifikāciju atbalstošās balsis pauda tādus vēstījumus kā Latvijas atbildību starptautiskās sabiedrības priekšā, novēršot personas dzimumā balstītu
vardarbību. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība solidarizēties ar
lielāko daļu Eiropas Savienības dalībvalstu konvencijas ratifikācijā
un līdz ar to – raizes par Latvijas reputāciju. No pretējās puses izskanēja viedokļi, ka papildu pasākumi vardarbības novēršanai pret
sievietēm un ģimenēs Latvijā nav nepieciešami. Tomēr izteiktāki
bija jautājumi par konvencijas potenciālajām slēptajām sekām
nākotnē. Proti, tas, ka konvencijas ratifikācija ir vien nelielas sabiedrības daļas (jeb radikālo feministu un seksuālo minoritāšu kopienas) interesēs. Arī tas, ka konvencija paver ceļu uz Latvijas tradicionālā sabiedrības modeļa iznīcību. Citiem vārdiem, konvencijā
ietvertā dzimtes definīcija neesot savietojama ne ar Satversmi, ne
arī ar latvisko dzīvesziņu un kristietības pamatvērtībām.
Šīs debates aizvien vairāk parādīja Latvijas politisko partiju,
nevalstisko organizāciju un līdz ar to arī sabiedrības vērtību ideoloģizāciju sociālā liberālisma un konservatīvisma pretnostatījuma
gultnē. Vienlaikus šīs debates Latvijā izgaismoja arī jautājumu par
reliģijas un reliģisko vērtību lomu Latvijas politikā un sabiedrībā.
Svarīgi atzīmēt, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla. Līdzīgas debates dažādās intensitātes pakāpēs Stambulas konvencija ir izraisījusi arī citviet Eiropas Savienībā. Līdz ar izvēli neratificēt šo
konvenciju Latvija sevi ierindoja starp Eiropas Savienības valstīm,
kuru sabiedrībā joprojām plaši pausts atbalsts sociāli konservatīvajām vērtībām un kuras šo konvenciju nav ratificējušas (Bulgārija,
Čehija, Lietuva, Slovākija un Ungārija).
Negatīva attieksme jautājumā par seksuālajām minoritātēm
lielākajā daļā Latvijas sabiedrības saglabājas joprojām. Pētījumi un
aptaujas tomēr rāda, ka sabiedrība pakāpeniski kļūst ja ne atbal-
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stošāka, tad vismaz atvērtāka un iecietīgāka. Šajā ziņā par liberālākiem kopumā uzskatāmi jauni cilvēki un tie sabiedrības locekļi,
kas sevi neidentificē kā piederīgus kādai reliģiskai konfesijai vai
neuzskata sevi par ticīgiem kopumā. Latvijā izteikti konservatīvāka attieksme pret seksuālajām minoritātēm novērojama arī sabiedrības daļā, kas identificē sevi kā krievi un/vai krievvalodīgie.
Par simbolisku indikatoru, ko tomēr nevajadzētu pārvērtēt, var atzīmēt faktu, ka 2021. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē divi valdības
ministri ir atklāti homoseksuāli.
Plašāk par attieksmi Latvijā pret seksuālajām minoritātēm un
transpersonām, tostarp sabiedriskās domas datiem, kā arī Stambulas konvencijas raisītajām dilemmām un debatēm lasiet projekta
ietvaros tapušajās zinātniskajās publikācijās (Vizgunova-Vikmane
& Graudiņa, 2020; Vizgunova-Vikmane, 2021*).

Latvija starp interesēm un vērtībām attiecībās ar autoritārām
kaimiņvalstīm
Latvija atguva neatkarību pirms trīsdesmit gadiem. Šajā laikā
par neatkarīgām kļuva vēl 14 valstis, kas atradās Padomju Savienības sastāvā. Kamēr trīs Baltijas valstis virzījās pa eiroatlantiskās
integrācijas un demokratizācijas ceļu, citas meklēja ciešākas saiknes ar Krieviju un demokratizējās ar vājām vai arī gandrīz nekādām
sekmēm. Šajā ziņā īpaši jāatzīmē Latvijas kaimiņvalsts Baltkrievija, ko jau ilgstoši dēvē par Eiropas pēdējo diktatūru. Baltkrievija
turklāt piedāvā labu piemēru tam, kādā politiskā un ekonomiskā
situācijā kāda līdzīga Eiropas valsts var nonākt, neejot eiropeizācijas ceļu.
Latvijas attiecības ar Baltkrieviju pēc neatkarības atgūšanas lielākoties bija pragmatiskas un pamatā balstījās ekonomiskos apsvērumos. Zināms atkusnis abu valstu attiecībās veidojās
2019. gada nogalē un 2020. gada sākumā, kad Minskā ar Baltkrievijas prezidentu (dēvētu par Eiropas pēdējo diktatoru) tikās attiecīgi
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3.38. attēls. Protesta akcija pie Baltkrievijas vēstniecības Rīgā, 2020. gads.
Foto autore: Zane Bitere (LETA).

Latvijas ārlietu ministrs un premjerministrs. 2021. gada pirmajā
pusē abu valstu galvaspilsētām bija paredzēts kopīgi rīkot pasaules
meistarsacīkstes hokejā. Situācija strauji mainījās pēc 2020. gada
augusta prezidenta vēlēšanām un vardarbības pēc tām. Latvija
neatzina vēlēšanu rezultātu, par nevēlamām personām noteica
virkni Baltkrievijas amatpersonu un veicināja Eiropas Savienības
līmeņa sankciju noteikšanu. Hokeja čempionāta laikā, kas notika
tikai Rīgā, galvaspilsētas vadītājs ārlietu ministra klātbūtnē turklāt aizstāja oficiālo Baltkrievijas karogu ar Baltkrievijas opozīcijas
izmantoto balti sarkano karogu. Tam sekoja gandrīz visu Latvijas
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diplomātu izraidīšana no Baltkrievijas un simetriska Latvijas puses atbilde. 2021. gada vasarā Baltkrievija sāka pāri Latvijas robežai sūtīt citu valstu migrantus, kas Latvijas politiķus rosināja lietot
tādus terminus kā hibrīduzbrukums vai pat hibrīdkarš.
Baltkrievijas krīze izraisīja fundamentālu dilemmu un uzlika
pārbaudījumu gan Latvijas valsts institūcijām, gan sabiedrībai –
starp interesēm un vērtībām. Vai Latvijas institūcijas un sabiedrība ir gatava aizstāvēt tādas Eiropas Savienības pamatvērtības kā
demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības kaimiņvalstīs pat tad, ja
rodas ekonomiski zaudējumi un jauni apdraudējumi?
Valsts institūciju reakcija, tostarp “u” veida pagrieziens no interesēm uz vērtībām attiecībās ar Baltkrieviju ir plaši apspriests.
Ievērojami mazāk uzmanības līdz šim pievērsts Latvijas sabiedrības nostājai un ietekmei Baltkrievijas jautājumā. Sabiedrības viedoklis ļauj izdarīt secinājumus ne vien par starpvalstu attiecībām,
bet arī par pašu Latvijas pilsoniskās sabiedrības stāvokli. Latvijas
diaspora un citu valstu pilsoņi Padomju Savienības laikā protestos
ārvalstīs iestājās par Baltijas valstu brīvību. Šobrīd, kad Latvija ir
nostiprinājusi savu brīvību, loģiska būtu arī tās stiprināšana citviet, jo īpaši tuvajās kaimiņvalstīs. Plašāk par Latvijas pilsoniskās
sabiedrības organizāciju aktivitāti Baltkrievijas 2020. gada krīzes
kontekstā lasiet projekta ietvaros tapušajā zinātniskajā publikācijā
(Livdanska, 2021*).

Nākotnes vērtību virzieni:
sociāli liberālāka Latvija neliberālākā Eiropas Savienībā?
Lielāko daļu savas atjaunotās neatkarības trīsdesmit gadu Latvija ir pavadījusi Eiropas Savienības sastāvā. Pēc nedaudz mazāk
nekā trīsdesmit gadiem – 2050. gada 9. maijā – apritēs gadsimt
kopš Šūmaņa deklarācijas, ko uzskata par pēckara Eiropas integrācijas procesa ierosmes stūrakmeni. Kāda (un vai) būs Eiropas Savienība pēc trim desmitgadēm?
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Raugoties no Eiropas integrācijas perspektīvas, viens no negatīvākajiem scenārijiem būtu pakāpeniska Eiropas Savienības
fragmentācija vai pat dezintegrācija. Tas izpaustos kā vēl citu
dalībvalstu izstāšanās no Savienības un/vai dalībvalstu aiziešana
no dalības atsevišķās savienības darbības jomās un projektos (piemēram, aizejot no eirozonas vai Šengenas zonas). Viens no pozitīvākajiem scenārijiem būtu pašreiz sasniegtā integrācijas līmeņa
saglabāšanās un padziļināšanās. Tas izpaustos kā ģeogrāfiska un
funkcionāla izplešanās, arī kā dalībvalstu un to sabiedrību plašāka
un dziļāka mijiedarbība un sinhronizācija. Piemēram, savienība
paplašinātos vēl tālāk Balkānos, un savienībai būtu plašākas pilnvaras kopējā ārpolitikā un aizsardzības politikā.
Neatkarīgi no tālākās attīstības scenārija savienības ietvaros ir
sagaidāmas pastāvīgas debates par vērtībām. Tuvākajos gados nozīmīgākās debates paredzamas par sociālā liberālisma un sociālā
konservatīvisma pamatpostulātiem un to izpausmi ikdienas dzīvē.
Īpaši aktīvas diskusijas sagaidāmas par kristietības un tās pamatvērtību lomu, par islāma vietu un tā savietojamību ar Eiropas Savienības vērtībām, par attieksmi pret “jaunajiem” un “vecajiem”
imigrantiem (no jauna ieradušās un pašreizējās etnoreliģiskās minoritātes), kā arī par seksuālo minoritāšu tiesībām un brīvībām.
Šādas diskusijas norisināsies arī Latvijas sabiedrībā. To akcenti
būs atšķirīgi no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tajās lielāka loma būs vērtībām, kas korelē ar “jaunajiem imigrantiem” un
reliģisko daudzveidību (daļā dalībvalstu spēkā pieņemsies debates
par koloniālās pagātnes mantojumu un atbildību pret bijušo koloniju iedzīvotājiem, šādi ietekmējot arī attieksmi pret migrāciju).
Visticamāk, turpināsies Latvijas sabiedrības sekularizācija. Tomēr
ne obligāti tas novedīs pie tā saukto tradicionālo vērtību lomas
mazināšanās. Visdrīzāk Latvijas sabiedrība pakāpeniski kļūs sociāli liberālāka, atvērtāka un iecietīgāka, jo īpaši seksuālo minoritāšu un imigrācijas jautājumos. Tikmēr (vēl pagaidām) tā sauktās
vecās Eiropas Savienības dalībvalstis, visticamāk, kļūs nedaudz
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sociāli konservatīvākas, jo īpaši imigrācijas jautājumos un etnoreliģiskās dažādības jautājumos. Eiropas līmeņa debates ietekmēs
situāciju Latvijā. Savukārt Latvijas nostāja un tās grupēšanās ar
citām Eiropas Savienības valstīm aizvien vairāk ietekmēs situāciju
arī citās savienības dalībvalstīs.

Nora Šnepste ir Preiļu 1. pamatskolas direktore, vēsturniece.
Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē N. Šnepsti.
G. Krūmiņš: Vai valstiskai piederībai ir kāda nozīme?
N. Šnepste: Manā paaudzē man liekas, ka ļoti liela. Tādēļ, ka mēs izaugām vienā
formā…formācijā, sabiedriskajā formācijā un kļuvām pieauguši pārejas posmā. Un
tad mums bija ļoti no svara tas, ka mēs piedzīvojam to, ka mums veidojas atkal sava
valsts Latvija. Mēs tāpat cerībās pat nevarējām iedomāties, ka mēs bijām, teiksim,
astoņpadsmitgadīgi, deviņpadsmitgadīgi, ka mums būs kādreiz sava valsts. Un tāpēc
tieši manai paaudzei ir ļoti nozīmīga Latvijas valsts piederība, jo tā ir milzīga vērtība.
Vismaz man tā šķiet, runājot ar cilvēkiem no manas paaudzes. (..), Man bija kaut kādi
divdesmit seši gadi, kad man piedzima dēls, tas bija 87. gads, un tas jau bija atmodas
laiks, un 91. gadā tu esi pilnbriedā tāds jauns cilvēks, kad viss ir priekšā, un tanī brīdī
tev uzdāvina savu valsti. Man, kurai likās, ka es nekad neredzēšu Parīzi, nevaru, neva
rēšu nomirt mierīgi, ja. Tāds teiciens bija toreiz – redzēt Parīzi un mirt, – (smejas) stu
diju laikos. Un mēs zinām, ka mēs nekad tur nenokļūsim, vienkārši nu nenokļūsim. Bet
tad pēkšņi mēs kļuvām, ienācām Eiropā. Latvija ir mūsu valsts, un mēs esam Eiropas
pilsoņi, tāpēc man Latvijas piederība ir ļoti nozīmīga.
Visu interviju ar N. Šnepsti skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Nora Šnepste no Preiļiem
vai aktivizējot saiti https://youtu.be/luV6JPfHBO8
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Vēsturiski un arī mūsdienās pilsoniskā līdz
dalība ir pakļauta pārmaiņām, kas ietekmē
dažādus indivīda dzīves notikumus. Tas,
kādā veidā indivīds iesaistās sabiedriskajās
norisēs, ir atkarīgs no personas pilsoņa tie
sībām un pienākumiem. Tie izriet no laika,
kurā viņš dzīvo, kā arī no vērtībām konkrē
tajā valstī un sabiedrībā.
Nodaļā ir iekļauti individuāla līmeņa fak
toru un sociāldemogrāfisko raksturojumu
nozīmīguma skaidrojumi, tāpat pētījuma
gaitā gūtie secinājumi par politiskās paš
efektivitātes lomu pilsoniskajā līdzdalībā.

Nodaļas autori ir
Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone,
Anna Broka, Jānis Buholcs,
Feliciana Rajevska, Armands Astukevičs,
Katrīne Kūkoja, Intars Birziņš.
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4
Īss nodaļas apraksts:

4.1. PILSONISKĀ
LĪDZDALĪBA UN
SABIEDRĪBA
Līdzdalības demokrātija ir mehānisms, kas veicina aktīvu un
organizētu indivīda spēju piedalīties savas dzīves, politiskajās un
sociālajās norisēs. Politikas zinātne makro līmenī indivīda līdz
dalību vērtē, analizējot pilsonisko uzvedību – viņa savstarpējo
mijiedarbību ar valsti, varas attiecības un pilsoniskās sabiedrības
funkcionēšanu (skat. Arrow, 1963; Elster, 1993; 2009; Sen, 1999,
Held, 2006 u. c.).
Mainoties laikam, mainās arī mūsu izpratne, kas ir līdzdalība.
Arī pagātni mēs visbiežāk vērtējam no mūsdienu (aktuālās) uztveres un vērtību paradigmas. ASV demokrātija ilgstoši sadzīvoja ar
verdzību, šobrīd Rietumu demokrātijas asi kritizē tās valstis, kur
neievēro sieviešu tiesības, lai arī salīdzinoši nesen, vēl 20. gadsimta sākumā, nekur pasaulē sievietēm nebija vēlēšanu tiesību.
Latvijas iedzīvotāji vēl samērā nesen dzīvoja sabiedrību pārvaldošā
modelī, kur līdzdalība tika pieprasīta tikai noteiktos gadījumos kā
formalitāte. PSRS iedzīvotāji periodiski devās pie vēlēšanu urnām,
taču šim procesam nebija nekā kopīga ar to demokrātiju, ko mēs
Latvijā pazīstam mūsdienās. Politiskā vara no iedzīvotājiem periodiski paģērēja līdzdalību masu pasākumos (piemēram, Pirmā
maija svētku parādēs), kuru galvenais mērķis bija demonstrēt sabiedrības lojalitāti pastāvošajam režīmam. Līdzīgā kategorijā varam ierindot Komunistiskās sestdienas talkas. Tajā pašā laikā kā
kultūras līdzdalības elementu no iepriekšējiem laikiem izdevās
saglabāt dziesmu svētkus, un šīs tradīcijas stimulēšanai nebija vajadzīga kāda politiskās varas intervence. Šie daži minētie piemēri
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apliecina, ka līdzdalību kā fenomenu ir skārušas salīdzinoši nesenas dinamiskas pārmaiņas, un nav šaubu, ka arī nākotnē mūsdienu
sabiedrību vērtēs un analizēs no pavisam citiem skatupunktiem.

4.1.1. Pilsoniskās, politiskās un sociālās
līdzdalības tiesības
Angļu sociologs T. H. Maršals (Marshall), pilsonības teorijas
pamatlicējs, atzīmē, ka pilsoniskās tiesības sevī ietver pilsonības
(no angļu val. – ‘civil’), politiskās un sociālās tiesības. Pilsonības
tiesības ir saistītas ar personas brīvību, piemēram, runas brīvību,
īpašuma tiesībām, ekonomisko brīvību (nodarbinātību) un taisnīgumu. Politiskās tiesības dod iespēju realizēt politisko varu ar
aktīvas līdzdalības iespējām un tikt ievēlētam. Savukārt sociālās
tiesības ir nodrošināmas tādā ekonomiskās labklājības līmenī, kas
paredz zināmu nodrošinājumu pamatvajadzību līmenī un iespējas
realizēties civilizētā sabiedrībā. Minētās pilsonības tiesības mūsdienu laikmeta griežos ir salīdzinoši veiksmīgi nostiprinātas Rietumu sabiedrības demokrātijas un liberālās ekonomikas vērtībās.
Salīdzinoši grūtāk ir bijis nostiprināt politiskās tiesības, ņemot vērā
samērā nesen dažādām sabiedrības grupām (sievietēm, personām
bez valstiskās piederības u. c.) piešķirtās tiesības balsot vēlēšanās
un tikt ievēlētam. Tamdēļ ne vienmēr liekama vienlīdzības zīme
starp pilsonības un politiskām tiesībām. Visbeidzot arī sociālās tiesības nav viennozīmīgas savās izpausmēs, jo arīdzan nav pielīdzināmas pilsonības tiesībām. Sociālās tiesības vēsturiski ir saistītas
ar pilsonisko izglītību, sabiedrības sociālo veselumu un civilizāciju.
Vienlaikus jāatzīmē, ka sociālo tiesību pašmērķis nav ienākumu
izlīdzināšana, bet gan noteikta iztikas līmeņa attīstība, samazinot vispārējos sociālekonomiskos riskus un nedrošību, kā arī radot
vienlīdzīgākas iespējas tiem, kas ir vairāk pakļauti dažādām dzīves
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grūtībām (bezdarbam, slimībai, vecumam, ģimenes lielumam u. c.).
Nav viena universāla principa, kādā veidā šīs tiesības un pienākumi
sabiedrībā ir pārdalīti vai ar kādiem nosacījumiem nodrošināti
dažādās valstīs. Labklājības valsts pamatprincipi tomēr paredz,
ka pilsoniskā sabiedrībā ir institūcijas, kas aizsargā pilsoniskās,
politiskās un sociālās tiesības un kalpo par ideālu, iepretī kuram
var novērtēt pilsonisko līdzdalību. Maršals uzsver, ka piešķirtā pilsoniskās līdzdalības vienlīdzība “ir daudz nozīmīgāka nekā ienākumu vienlīdzība” (Marshall, 1949, 10, pēc Pierson, Castles, 2006,
30–36), tādējādi dodot ikvienam indivīdam iespēju sevi realizēt.
Mūsdienās pilsoniskā līdzdalība ar no tās izrietošiem pienākumiem un tiesībām ir saistīta ar piederību noteiktai valstij un
ar valsts piešķirtām demokrātiskas sabiedrības tiesībām, kas nostiprinātas virknē valsts nacionālo un starptautisko tiesību aktu,
piemēram, ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā (10. dec. 1948),
Eiropas hartā, ANO Starptautiskajā paktā par pilsoņu un politiskajām tiesībām (spēkā ar 14.07.1992.) un citos.
Līdz ar dzelzs priekškara krišanu 1989. gadā un ar jauno Eiropas valstu demokratizācijas procesiem aizsākās jauns pilsoniskās
līdzdalības periods. Latvijā straujās pārmaiņas un transformācijas
ietekmēja ikvienu indivīdu un sabiedrību kopumā (Rozenvalds,
2014; Rajevska, 2018; “Transformācijas līkločos”). Tolaik prognozēja, ka Rietumu demokrātija, kas balstīta liberālajās vērtībās un
indivīda tiesībās, nostiprināsies institucionāli arī jaunajās demokrātijās, bet liberālās demokrātijas modelis būs labākais modelis.
Realitātē mēs redzam, ka Rietumu demokrātija līdzās jaunajām
demokrātijām Eiropas kopienā pilsoniskās līdzdalības izpausmēs
ir trausla un apdraudēta (Fukujama, pēc Rozenvalda, 2014). Jau
iepriekšējās ekonomiskās krīzes apstākļos demokrātiskajos režīmos bija novērojama zināma destabilizācija, politiskā polarizācija,
populārāki kļuva radikālāki politiskie spēki (Rozenvalds, 2014: 8).
Jāņem vērā arī tas, ka vēsturiskais fons vēl šodien ietekmē Latvijas
pilsoniskos procesus. Latvijā lielu daļu savas valstiskās pastāvē-
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šanas laika ir bijušas tādas politikās sistēmas, kas ir ierobežojušas
pilsoniskās sabiedrības attīstību, vai nu liekot šķēršļus noteiktām
aktivitātēm (piemēram, brīvai viedokļa paušanai), vai arī bijušas
formālas un sabiedrības intereses nepārstāvošas (piemēram, mudinot iesaistīšanos organizācijās, kuru galvenā funkcija ir pastāvošās ideoloģijas leģitimizācija). Arī kopumā bijušajās padomju sabiedrībās līdzdalība politikā (piemēram, piedaloties vēlēšanās vai
protestos) ir zemāka nekā Rietumos (Bernhagen & Marsh, 2007).
Pašlaik jau ir apjaušamas arī Covid-19 pandēmijas sociālekonomiskās sekas un vienlaikus – vērtību sadursme cīņā par indivīda brīvību un demokrātiskas sabiedrības pilsonisko pienākumu
apziņu. Saskaņā ar VPP pētījuma aptaujas datiem (2020. gada oktobrī), lielākā daļa respondentu (67,2 %) tautas veselību uzskata
par vienu no Latvijas ilgtermiņa attīstības svarīgām jomām. Reālā
rīcībā attiecībā uz vakcināciju pret Covid-19, kas apdraud Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību, esam līdzās citām Austrumei
ropas dalībvalstīm un būtiski atpaliekam no mūsu Skandināvijas
kaimiņiem. 2021. gada jūlija vidū vakcinējušies bija tikai 39,8 %
(ES/ EEZ – 63,4 %) iedzīvotāju, kamēr septembrī tie bija 52,6 %
(ES/EEZ – 77,8 %) (European Centre for Disease Prevention and
Control, 2021 October 17). Atbildīgu pilsonisko līdzdalību un kopīgu rīcību sabiedrības interesēs neietekmē ne strauji pieaugošais
iedzīvotāju mirstības temps, ne slimnīcu pārslodze un ārkārtējās
situācijas izsludināšana 11. oktobrī, ierobežojot dažādas sadzīves
jomas un veselības pakalpojumu saņemšanu. Tuvākajā un tālākajā nākotnē zemais politiskās uzticības līmenis kombinācijā ar
dezinformāciju sabiedrībā izmaksās Latvijai stipri dārgi. Kuras un
vai demokrātiskās vērtības uzvarēs un kā šīs pārmaiņas ietekmēs
mūsu sabiedrību, ir viens no aktuāliem jautājumiem nākotnes sabiedrības attīstības procesā.
Politikas filozofijas kritiskās un racionālās teorijas pārstāvji uzsver, ka valsts visbiežāk pārstāv “stipro sabiedrības” daļu dažādās
institucionālās vides kombinācijās, vienlaikus atbalstot arī “vājo
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sabiedrības daļu” (atsaucoties uz Habermas pēc Bächtiger et al.,
2007). Pilsoniskās līdzdalības diskurss ir mainījies līdz ar pieaugošo
publiskās (valsts) pārvaldes līdzdalību un pakalpojumu attīstību, kā
arī neoliberālisma paradigmu ar uzsvaru uz aktīvām citām pilso
niskās līdzdalības formām un spējināšanas pieejām (pēc Barnes
et al. 2007). Varas līdzsvars starp piešķirtajām tiesībām un pienākumiem ir tieši saistīts ar iespējām, ko izmanto dažādas sabiedrības grupas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai veidotos stipra un taisnīga
sabiedrība, kas krīzes apstākļos ir spējīga mobilizēties un turēties
pie sabiedrībā noteiktajām demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās
līdzdalības formām. Savukārt tas, cik lielā mērā varas līdzsvars tiek
īstenots, ir atkarīgs no līdzdalības demokrātijas prakses. Sabiedrības un individuālā drošumspēja ir zema, ja ir augsts nevienlīdzības,
nabadzības līmenis un zems uzticības līmenis valsts pārvaldes un
politiskām struktūrām. Valstī, kur ir augsts nevienlīdzības līmenis
un zems uzticības līmenis, ir arī augsts sociālās izstumtības līmenis,
ierobežojot mazaizsargāto sabiedrības grupu iespējas līdzdarboties
un realizēt savas ekonomiskās, sociālās vai politiskās tiesības. Tas
vēlreiz apliecina nepieciešamību aizsargāt ne vien pilsoniskās vai
politiskās tiesības, bet arī stiprināt sociālās pilsoniskās tiesības.
Jaunajā Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (NAP 2027) iespēju
vienlīdzība un sociālā iekļaušana pirmo reizi ir izvirzītas par atsevišķa rīcības virziena mērķi. Rīcības virziena sasniedzamie rādītāji
ir nabadzības samazināšana līdz 21,5 %, tostarp pensijas vecuma
iedzīvotāju vidū līdz 52 %, vienlaikus palielinot trūcīgāko iedzī
votāju ienākumus un samazinot personu īpatsvaru, kas dzīvo ar minimāliem ienākumiem (8,5 % 2027. gadā). Tāpat plānots paplašināt
sabiedrībā balstīto pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvināto
pakalpojumu pieejamību (audžuģimeņu, aizbildņu). Visbeidzot, ir
plānots turpināt attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu nodrošināšanā ieviest sociālās inovācijas, palielinot sociālā
darba speciālistu skaitu, veicinot pakalpojumu sniedzēju motivāciju un ceļot profesionālās kompetences (NAP 2027, 25.–29. lpp.).
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Nora Šnepste ir Preiļu 1. pamatskolas direktore, vēsturniece.
Iveta Auniņa 2021. gada jūlijā intervē N. Šnepsti.
Iveta Auniņa: Un ko jums tas nozīmē, ko jums nozīmē būt latgalietei, būt šeit Preiļu
iedzīvotājai vietējā kopienā, kas ir tās emocijas?
Nora Šņepste: Emocijas (smejas). Es savu iespēju robežās, savā profesijā es daru…
nu dodu sabiedrisku labumu vietējai kopienai izglītības jautājumos. Man liekas, ka
tas man tīri labi sanāk (smejas). Es uzskatu, ka man ir talants ievākt informāciju un
nodot īstajiem, kam tā ir vajadzīga. Un vēl man patīk šeit dzīvot tāpēc, ka šeit ir in
teresanti cilvēki man blakus. Un, ja viņu šeit nav, tad es vienkārši aizbraucu uz Rīgu
vai vēl kaut kur citur. Tanī ziņā. Un es dziedu korī, šeit, man tas patīk. Es sadarbojos
ar man interesantiem cilvēkiem, veidojot, nu lūk, kaut vai šādus vēstures projek
tus savas profesijas ietvaros. Man ir arī iespēja bijusi realizēties šeit arī manā tādā
profesionālo interešu jomā. Man ir tāds jautājums kā holokausta izglītība, kurai, ar
kuru es aizraujos jau kopš divtūkstošo gadu sākuma. Un arī tajā, šajā lauciņā es
veiksmīgi sevi realizēju sadarbībā ar vietējo muzeju. Un arī plašāk. Man šeit ir labi,
komfortabli, teiksim, tīri emocionāli es šeit jūtos labi.
Visu interviju ar N. Šnepsti skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Nora Šnepste no Preiļiem
vai aktivizējot saiti https://youtu.be/luV6JPfHBO8

4.1.2. Pilsoniskās līdzdalības uzvedības
daudzveidība
Vērtējot sabiedrības un indivīda uzvedību vai līdzdalības
praksi, pilsonisko līdzdalību autori definē kā sociālās līdzdalības,
psiholoģiskās un pat morālās līdzdalības uzvedības formu dažādos
kontekstos – politiskajā, pilsoniskajā (no angļu val. ‘civic’). Tomēr
autori ir vienisprātis, ka politiskā līdzdalība ir visas līdzdalības aktivitātes, kas vērstas pret politisko varu un ekonomisko eliti jeb
pie varas esošajiem (Ekman & Amnå, 2012, 286–287). Brodijs u. c.
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(Brodie et al., 2009) apzināti izvairās no termina “politisks” lietošanas, jo uzskata, ka jebkura līdzdalības forma ir politiska un pēc
līdzdalības izpausmes to var uztvert plašāk. Bergers (Berger, 2011,
26) kritizē šo praksi, jo tāda pieeja veido konceptuālu neskaidrību,
kas neļauj visiem vienoti identificēt demokrātiskas sabiedrības
problēmas un risinājumus. Ja jebkas var būt politisks, tad līdzdalības skaidrošanā politiskums zaudē nozīmi. Bergers tādēļ aicina
paturēt terminu “politiskā iesaistīšanās” (no angļu val. ‘political
engagement’) un konceptualizēt politisko līdzdalību ar iespējami
skaidrām robežām. Piemēram, ja valsts ierobežo smēķēšanu, tad
indivīds, kas izrāda neiecietību par kaimiņa smēķēšanu dzīvojamās mājas trepju telpā, automātiski nepadara to par politiskās
līdzdalības formu. Bergera ieskatā personīgs var būt politisks, bet
tikai brīdī, kad indivīds savu negatīvo pieredzi izmanto, lai risinātu problēmu plašākā mērogā ar publisko institūciju starpniecību
politisko procesu ietvaros, piemēram, iniciējot izmaiņas normatīvajā regulējumā. Pārējās rīcības ir apolitiskas vai pirmspolitiskas
(stāvoklis pirms politiskās līdzdalības). Lai arī ir bijušas diskusijas, tomēr politisko līdzdalību lielākoties saprot ar tiešu vai netiešu ietekmi un aktīvu līdzdalību politiskajos procesos (Ekman &
Amnå, 2012, 286–287; Berger, 2011). Indivīda līmenī tās visbiežāk
ir aktivitātes, kas tieši vai netieši ietekmē valsts pārvaldes amatpersonu darbību un lēmumu pieņemšanas procesu vai iznākumu
(Verba & Nie, 1972; Ekman & Amnå, 2012). Aktivitātes var notikt
gan klātienē, gan attālināti (tiešsaistē). Politiskā iesaistīšanās nozīmē, piemēram, balsošanu vēlēšanās, vēršanos pie publiskās pārvaldes pārstāvja, mītiņu vai demonstrāciju, publiskās pārvaldes
sanāksmju apmeklēšanu, petīciju izplatīšanu vai iesaistīšanos citā
veidā ar mērķi ietekmēt valsts pārvaldes amatpersonu lēmumus
un politikas rezultātus (Verba et al., 1995; Ekman & Amnå, 2012;
Barrett & Brunton-Smith, 2014; Barrett & Zani, 2014; Berger,
2011, 5). Piemēram, kontaktējoties ar publiskajām institūcijām vai
piedaloties protesta akcijā, indivīda mērķis ir ietekmēt kādu po-
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litisko lēmumu virzību, savukārt piedaloties vēlēšanās, mērķis ir
ietekmēt publiskās pārvaldes pārstāvju sastāvu.
Var nošķirt formālos jeb tradicionālos un netradicionālos, neformālos politiskās līdzdalības veidus. Formālā līdzdalība ir dalība
vēlēšanās, būšana par leģitīmas politiskas organizācijas vai partijas
biedru, ziedošana politiskām partijām un aktīva saziņa ar politiķiem
vai valsts pārvaldes pārstāvjiem. Neformālā politiskā līdzdalība ir
tās aktivitātes, kas var notikt ārpus varas tiešās līdzdalības struktūrām (politiskām), piemēram, petīciju parakstīšana, dalība demonstrācijās un streikos, sociālo kustību un kampaņu organizēšana. Pie
nelikumīgiem neformālas līdzdalības veidiem pieskaitāmas visu
veidu nelikumīgas kampaņas, grautiņi vai cita veida izpausmes formas, kas vērstas pret noteiktiem politiskiem notikumiem vai indivīdiem. Mūsdienās tradicionālās jeb formālās politiskās līdzdalības
formas dēvē par institucionālo līdzdalību, jo tām ir identificējama
saikne ar valsts pārvaldes institūcijām, t. i., saziņa ar vēlētu valsts
pārstāvi. Savukārt neinstitucionālas jeb neformālas politiskās līdzdalības formas ir saistītas ar demonstrācijām vai politisko patērniecību,32 kas nav tieši saistītas ar valsts pārvaldes institūcijām (Barrett & Brunton-Smith, 2014; Barrett & Zani, 2014; Ekman & Amnå,
2012; Yamamoto et al., 2015: 883; Hooghe & Marien, 2013: 133).
Sabiedrības un indivīda līmenī Adlera un Godžina (Adler & Goggin, 2005,:241) pilsonisko līdzdalību raksturo kā veidu, “kādā aktīvs
pilsonis piedalās kopienas dzīvē, lai uzlabotu citu apstākļus vai palīdzētu veidot kopienas nākotni” (pēc Ekman & Amnå, 2012: 285).
Sabiedrības pilsoniskā aktivitāte tiek apzīmēta arī ar “pilsonisko
iesaistīšanos” (no angļu val. ‘civic engagement’), kas var būt saistīta
gan ar dalību vispārējās vēlēšanās, gan ar sabiedriskām aktivitātēm – ziedošanu labdarībai un pat politiskajām diskusijām draugu
32 Politiskā patērniecībā sabiedrība iesaistās tad, kad politisku vai ētisku apsvērumu vadīti cilvēki pērk vai atsakās pirkt noteiktas preces, lai tādējādi paustu savu atbalstu vai
bažas par kādu valsts pārvaldes vai komercdarbības praksi. Piemēram, patērētāji var
neizvēlēties apģērbu, kas izgatavots no dzīvnieku ādas, lai tādējādi paustu savu pretestību pret dzīvnieku audzēšanu un nogalināšanu apģērba dēļ.
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lokā (Ekman & Amnå 2012: 285). Nav vairs šaubu, ka pilsoniskā
aktivitāte nav saistāma tikai ar pilsonību (valsts pilsoņa vai valsts
piederīgā statusu), bet joprojām diskusija ir par to, vai indivīda
līmenī sociālā līdzdalība (no angļu val. ‘social participation’ vai
‘engagement’), piemēram, dalība kopienas organizācijās vai ziedošana labdarībai, ir pilsoniskā iesaistīšanās (Barrett & Brunton-Smith, 2014; Barrett & Zani, 2014) vai pilsoniskā līdzdalība
(Ekman & Amnå, 2012), kas var transformēties arī politiskās līdzdalības formā. Pilsonisko iesaistīšanos var analizēt divos līmeņos:
(1) vertikālā, kad personai vai personu grupai ir mērķis ietekmēt
politiskos lēmumus un viņi kontaktējas ar publiskajām institūcijām un pie varas esošajiem, un (2) horizontālā, kad personas
mērķis ir kopienas labklājība, un iesaistīšanās aprobežojas ar kopienas līmeni, piemēram, strādājot brīvprātīgo darbu (Barrett &
Zani, 2014). Pilsoniskās līdzdalības analīzē pētnieki ir vienisprātis,
ka tiešās un pārstāvnieciskās demokrātijas politiskās līdzdalības
forma zaudē savu nozīmi, kamēr strauji pieaug netiešās un neformālās demokrātiskās līdzdalības formas. Politisko un pilsonisko
līdzdalību vai iesaistīšanos ir salīdzinoši viegli definēt un klasificēt, turpretī daudz grūtāk ir klasificēt indivīda sociālo, morālo un
psiholoģisko līdzdalības uzvedības formu, kas savās izpausmēs var
būt ļoti daudzšķautnaina un mainīga.
Indivīda uzvedības līmenī Š. Armnsteina (Armnstein, 1969:
216–224) līdzdalības modeli iedala astoņās līdzdalības pakāpēs,
kas ir noteiktas dažādās organizācijas formās. Pirmie divi līmeņi
(manipulatīvais un terapeitiskais) ir viszemākie, jo neveicina pilsonisko līdzdalību un ir vērsti uz personas vienvirziena izglītošanu
vai pamācošu rīcību, lai sasniegtu sabiedrības atbalstu. Informēšana ir trešais līmenis, tas atzīts par pirmo soli, kas ir būtisks līdzdalības leģitimēšanā. Visbiežāk tas ir vienvirziena komunikācijas
process, un šajā posmā trūkst atgriezeniskās saites. Konsultēšana
ir ceturtais leģitimitātes solis, kas balstās uz sabiedrības vajadzību
izvērtēšanu un sabiedrības viedokli, nosakot kopīgu sabiedrisko
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domu. Tas joprojām tikai daļēji paver iespējas aktīvi iesaistīties
un līdzdarboties. [Priekšlikumu] iesniegšana (no angļu val. ‘placation’) ir sabiedrības viedokļa definēšana un attiecīgu priekšlikumu
iesniegšana lēmumu pieņēmējiem. Pie varas esošiem šeit joprojām
ir tiesības pieņemt gala lēmumu, vai iesniegto priekšlikumu ņemt
vērā un leģitimēt. Pēdējie trīs posmi (partnerība, deleģējums, pilsoniskā kontrole) ir uzskatāmi par aktīvām pilsoniskās līdzdalības
formām. Partnerības gadījumā tas paredz viedokļu apmaiņu un sarunas starp pilsoņiem un varas pārstāvjiem. Deleģējuma gadījumā
pilsoņiem ir noteiktas varas pozīcijas pārvaldē, un viņi var iesaistīties arī lēmumu pieņemšanas procesā. Visbeidzot pilsoniskās kontroles posmā pārstāvētai organizācijai ir tieša ietekme uz rezultātu
un finansiālu neatkarību bez nepieciešamības atskaitīties par savu
darbību varas iestādēm dažādos līmeņos.
Pilsoniskā sabiedrība (no angļu val. ‘civic society’) un sabiedrības
līdzdalība demokrātiskā procesā Latvijā analizēta demokrātijas audita (DA)33 ietvaros J. Rozenvalds norāda, ka nozīme ir ne tikai normatīvam ietvaram, bet arī demokrātijas praksei. 2005.–2014. gada
pilsoniskās līdzdalības novērtējumā ietilpst tādi indikatori kā (a)
politiskā līdzdalība; (b) decentralizācija; (c) politiskā kultūra un
demokrātija; (e) plašsaziņas līdzekļi (Demokrātijas audits, III daļa,
2014). Viens no secinājumiem, raksturojot Latvijas demokrātiskās
sabiedrības vērtības un līdzdalību, kā J. Rozenvalds atzīmē, – politiskā līdzdalībā vērojamas “elektorālā autoritārisma režīma” pazīmes, kad vēlēšanas notiek, bet varas sadalījums nemainās, varas sistēmā ir opozīcija, bet tā reāli neizmanto savas tiesības uz
varu, turklāt ārējā pilsoniskā sabiedrība ir vāja un sadrumstalota.
Realitātē politiskā vara ietekmē sabiedrību, bet tās izpausmes ne
vienmēr ir demokrātiskās vērtībās balstītas rīcības (piem., ģimenes
politikā, minoritāšu tiesību un sociālo tiesību jautājumos).
33 Pēc starpvaldību organizācijas “The International Institute for Democracy and Electoral Assistance” (International IDEA, Stokholmā) veiktās un atbalstītās demokrātijas
novērtējuma metodoloģijas jau no 1995. gada.
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I. Ijabs DA 2014. gada pilsoniskās līdzdalības analīzes politiskās kultūras un demokrātijas novērtējumā atzīmē brīvprātīgo
asociāciju, pilsoņu grupu un sociālo kustību lomu un neatkarību
no valsts. Mūsdienu Latvijā iesaistīšanās institucionalizētās līdzdalības formās (piemēram, dalībā nevalstiskajās organizācijās
un politiskajās partijās) ir zema (Ijabs, 2014). Periodā no 2016.
līdz 2019. gadam nevalstisko organizāciju (NVO) skaits Latvijā
gan ir audzis salīdzinoši strauji, 2019. gadā darbojās vairāk nekā
23,8 tūkstoši sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu,
no kuriem aptuveni 12,5 % bija organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu. Tomēr par aktīvām un reāli strādājošām uzskatāmas
aptuveni 18 tūkstoši organizāciju (“Lursoft” dati par 2019. gadu;
VID, 2018. gads, pēc Zonberga u. c., 2019). Kopš veiktā DA situācija nav mainījusies, un joprojām organizāciju vislielākais skaits ir
Rīgā un Rīgas reģionā (61 %), bet pārējos reģionos lielākais ir Kurzemē (13 %), Vidzemē (8,8 %), Latgalē (8,6 %) un Zemgalē (8,4 %).
Vērtējot pēc iedzīvotāju blīvuma, vislielākais organizāciju skaits
uz 1000 iedzīvotājiem ir Saldū, Ozolniekos un Salacgrīvas novados, atstājot Rīgu tikai 8. vietā. Salīdzinoši zems blīvums ir Latgales reģionā – Zilupes, Viļānu, Varakļānu novadā, un Kurzemes
reģionā – Auces novadā. Visbiežāk norādītās organizāciju darbības jomas ir: (1) sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība,
(2) operācijas ar nekustamo īpašumu un (3) izglītība. Sabiedriskā
labuma organizācijas visbiežāk darbojas arī sporta, izglītības un
kultūras jomās. Jāatzīmē, ka sabiedriskā labuma organizācijas arī
norāda, ka darbojas labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības, kultūras veicināšanas un sociālās palīdzības jomās (Zonberga
u. c., 2019).
Covid-19 situācijas izvērtējums saistībā ar sociālās aizsardzības
sistēmu parādīja, ka pandēmijas laikā arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanā nevalstiskais sektors sniedza nozīmīgus sociālos pakalpojumus, tādējādi pierādot sevi kā nozīmīgu sociālās līdzdalības
tiesību veicinātāju (Broka & Mihailova, 2021; Rajevska, Rajevska,
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Faimja Turlaja dzīvo Latgalē, pēc tautības ir tatāriete. Viņa uzauga Sibīrijā,
un mīlestība jaunībā lika palikt Latvijā. Šobrīd kopā ar vīru Arvīdu Turlaju
viņi saimnieko Arendoles muižā (Preiļu novads) un periodiski aktīvi iesaistās
sabiedriskajos procesos, pārstāvot savas un lokālās kopienas intereses.
Atbildot uz jautājumiem, kas to liek (motivē) darīt, 2021. gada jūlijā viņa atbild:
Jā. Kas man liek darīt? Jo nu es gribu uzlabot kaut ko, ja es redzu, ka es varu ietek
mēt un uzlabot. (..) Mans vīrs ir vēsturnieks, viņš ļoti cītīgi arī pēta to vēsturi. Arī nu
šitos vietas nosaukumus, kā tas bija pareizs vārds… Nu lūk, un viņam ļoti nepatika,
teiksim, ka tika pārsaukta Sīnupe par Zilupe vai vai Ūdrāja par Rītupe. (..) Pēkšņi
Vārkavas novadā ir avīze Ozolupe. Tātad viņi Dubno nu tīri no krievu valodas paņē
muši pārtulkojuši par Ozolupe, ja. Dubna, kaut gan latgaliski dziļa upe, ja. Nu lūk, un
viņš gribēja saglabāt to, toponīms laikam saucas, Arendoles muižas nosaukums kā
Arendoles muiža, lai nav Muižas iela 3, bet konkrēti māja Arendoles muiža. Un mēs
bijām pret to adreses maiņu, mēs prasījām, kāpēc tika adrese mainīta un ciemats
ir ielikts. Rakstījām, protams, oficiālā vēstulē, un Vārkavas juristi mums atbildēja:
“Lūk, ir pants tāds un tāds, kur ir paredzēts, ka dome, novada dome var pieņemt
lēmumu veidot ciematus, nosaukt ielas.” Bet labi, pants ir minēts, bet mēs skatā
mies uz to pantu un ceļam augšā, apakšā, kas zem tā panta, vēl pirms tā panta,
ja. Viņiem nav nemaz tādu tiesību bez sabiedriskas apspriešanas sākt to darīt. A
sabiedriskā apspriešana nav bijusi. Līdz ar to, protams, ka tas man aizņem laiku
izpētīt likumdošanu konkrētā jomā, jo es nevaru paturēt visu likumdošanu galvā,
un to mēs arī iesniedzām, un tad to ciemata statusu noņēma. Adresi mums atgrieza
atpakaļ, mēs esam Arendoles muiža.
Visu interviju ar F. Turlaju skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Faimja Turlaja no Arendoles muižas vai aktivizējot saiti https://youtu.be/vCKGDRQnw4c

2021; Bela u. c., 2021). Piemēram, sociālo pakalpojumu jomā pieaugot pašvaldību un valsts deleģējumiem, finansējums nāk arī no
saimnieciskās darbības. Iepriekšējā DA tika minēts publiskais un
starptautiskais finansējums kā NVO sektora uzturēšanai būtisks,
bet 2019. gada novērtējumā jau redzama zināma finansējuma
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diversifikācija. Vislielākais ienākums ir no saņemtiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Jāpiekrīt, ka līdz ar iestāšanās procesiem
ES un NATO organizācijām ir pieejams plašs finansējuma klāsts.
Izglītības nozarē ir bijis iespējams piesaistīt biedru naudu, piemēram, Latvijas Starptautiskajā skolā un Rīgas Starptautiskajā skolā
(Rozenvalds, 2014; Zonberga u. c., 2019). Viens no iepriekš norādītajiem vājiem punktiem ir bijusi nepietiekama caurskatāmība
vietējā finansējuma pārdalē vietējo iniciatīvu vai vajadzību atbalstam. Arī jaunākajā pārskatā var redzēt, ka NVO izdevumu struktūrā
vislielākais finansējuma izlietojums ir minēts pie “citi izdevumi”,
kā arī, vērtējot finansējuma izlietojumu pa jomām, vislielākais finansējums ir bijis sabiedriskā labuma darbībai sportā un labdarībā.
Salīdzinoši mazāka daļa ir bijusi pieejama trūcīgu un sociāli maz
aizsargātu personu grupām, pilsoniskās sabiedrības un veselības
veicināšanai (Zonberga u. c., 2019). Tieši vietējais finansējums ir
nozīmīgs vietējo vajadzību atbalstam, tādēļ veicināma ir pieejamo
resursu caurskatāmība resursu pārdalē un piešķirtā finansējuma
novērtējums dažādu grupu vajadzībām.

4.1.3. Formālā un neformālā līdzdalība
Pastāv atšķirība starp institucionālām līdzdalības formām,
kas ir saistītas ar esošā publiskā sektora struktūrām (aģentūrām),
un brīvprātīgu līdzdalību vai indivīda līmenī pausto solidaritāti
(piem., “ziedot.lv” u. c.). Ziedotāju aktivitāte liecina, ka sabiedrība
ir gatava iesaistīties un līdzdarboties, kā arī ir sociāli solidāra.
Iedzīvotāju vidū aizvien vērojama pieaugoša interese par dažādām tiešās demokrātijas ietekmes formām – referendumiem,
tautas iniciatīvām, parakstu vākšanām, amatpersonu atsaukšanu
u. tml. No 2011. gada darbojas “ManaBalss. lv”, ar kuras starpniecību Saeimā un citās institūcijās iesniegti 62 priekšlikumi, no
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kuriem 36 tika atbalstīti “ManaBalss. lv”. Šāds pilsoniskās līdzdalības mehānisms iedzīvotājiem dod iespēju iesaistīties politiskās
dienaskārtības noteikšanā. Kā norāda I. Ijabs, viens no šādu līdzdalības formu attīstības iemesliem ir “sabiedrības neapmierinātība ar pārstāvnieciskās demokrātijas funkcionēšanu un vēlme
to savdabīgi “kompensēt” ar tiešās demokrātijas instrumentu
palīdzību”. (Ijabs, 2014: 214) Kopumā vērtējot, politiskā elite salīdzinoši ir atbalstījusi tiešās demokrātijas pilsoniskās līdzdalības formas, neskatoties uz ierobežojumiem tautas nobalsošanai,
kur nepieciešamo parakstu skaitu palielināja līdz 30 tūkstošiem
(spēkā ar 2015. gada 1. janvāri, Satversmes 78.– 79. pants; pēc
Ijaba, 2014). Vairākas nevalstiskās organizācijas ir nostiprinājušas
aktīvus un inovatīvus pilsoniskās līdzdalības veidus (“Providus”,
“Delna” LAPAS, “Mozaīka” u. c.). Arī Covid-19 pandēmijai sākoties, brīvprātīgā iniciatīva “#PaliecMājās” parāda, ka spēja mobilizēties sabiedrības dažādajās grupās ir augsta un iesaistīties ir
gatavi arī tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi. Motivācija iesaistīties
ir gan iekšēja, gan ārēja. Vienota rīcība pieauga ar kopīgo līdzjūtību, solidaritāti un vēlmi palīdzēt citiem (Davidsone, Silkane,
2021).
Iepriekšējā DA novērtējumā tika norādīts, ka politiskā līdzdalība ir salīdzinoši zema un pastāv zināma plaisa starp valsts varu
un iedzīvotājiem, par ko liecina arī zemie vēlēšanu rādītāji. Daudz
lielāku saikni iedzīvotāji izjutuši ar vietējo varu, NVO aktivitātes
viņi uzskata par veidu, kādā var ietekmēt to. Situācija īpaši nav uzlabojusies, un politiskā līdzdalība 2021. gada pašvaldību vēlēšanās
vēsturiski bija viena no zemākajām – no 964 tūkstošiem nobalsoja
tikai 34,01 % vēlētāju (CVK, 2021). EP ieteikums piešķirt vēlēšanu
tiesības nepilsoņiem joprojām nav guvis atsaucību. Jāatzīmē, ka
vietējā līmenī līdzdalību aktīvi veicinājuši decentralizācijas procesi, kas Latvijā paredz plašu pašvaldību kompetenci un autonomo
funkciju veikšanu. Arī pēdējie notikumi, t. i., izglītības reforma
“Skola 2030”, deinstitucionalizācijas process, mājokļu politika
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u. c., paplašinājuši pakalpojumu pieejamību un klāstu. No otras
puses, pašvaldību darbību salīdzinoši stingri kontrolē ar nepietiekamu finansējumu, lai segtu pieaugošās izmaksas, piemēram,
ceļu uzturēšanai, izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai u. c. Pašvaldību budžeta izdevumi pret valsts kopbudžetu
Latvijā pēdējā desmitgadē nav būtiski samazinājušies, tie ir 27 %
no vispārējiem valdības izdevumiem (2017. gads, “Eurostat” dati).
2009. gada administratīvi teritoriālā reforma neveicināja reģionālo atšķirību mazināšanos. Turpinoties iedzīvotāju skaita samazinājumam un sabiedrības novecošanās procesiem, arī atšķirības
starp novadiem pastāvēs, ietekmējot pašvaldību pakalpojumu
dārdzību. Jautājums, kā 2021. gada administratīvi teritoriālā reforma ietekmēs fragmentēto novadu pārvaldības modeli un esošo
pakalpojumu pieejamību tuvākajā nākotnē. Līdz šim pašvaldības
izmantoja brīvprātīgā darba dotās iespējas, atbalstot iedzīvotāju
iniciatīvas. Tāpat ir novērtējama informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) lietošana pašvaldībās – publiski pieejamie domes sēžu ieraksti, iedzīvotāju sabiedriskās apspriešanas, e-pakalpojumi u. c., kas pašvaldības darbību padara atklātāku aktīvākai
līdzdalībai. Joprojām aktuāls jautājums tomēr ir, vai e-pārvaldība
ir pieejama visām iedzīvotāju grupām. Piemēram, Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā daļa sabiedrības pakalpojumu nebija pieejami
vai to sniegšana tika pārtraukta – veselības, izglītības un sociālie
pakalpojumi. Arī IKT lietošana, piemēram, sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju grupu vai senioru vidū bija apgrūtināta, tādējādi apdraudot gan šīs grupas veselību, gan dzīves kvalitāti kopumā (Bela
et al., 2021).
2009. gada administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tika
iedzīvinātas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, bet jaunajā Pašvaldību likuma redakcijā iedzīvotāju padomes ir iekļautas kā konsultatīvas kolektīvas institūcijas. Tomēr tas, vai šādu institūciju
darbība veicinās vietējo kopienu līdzdalību lēmumu pieņemšanā
pašvaldībās, vēl ir atklāts jautājums. Iedzīvotāju iespējas ietekmēt
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politisko varu samazinājās līdz ar vēlēšanu likumā izdarītajiem
grozījumiem 2021. gadā, liedzot pašvaldību vēlēšanās startēt vēlētāju apvienībām ar iedzīvotāju skaitu līdz pieciem tūkstošiem.
Pašvaldību domju vēlēšanu likums paredz, ka iesniegt sarakstu
drīkst tikai reģistrētas politiskas partijas, reģistrēto politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskas partijas, kas nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju
reģistrētā apvienībā (15. pants, Pašvaldību domes vēlēšanu likums,
spēkā ar 25.01.1994., Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, spēkā ar 15.01.2021.).
Politiskās kultūras praksē pilsonisko līdzdalību ietekmē vairāki faktori. Izteiktāka un aktīvāka pilsoniskā līdzdalība dažādos
līmeņos ir vērojama ārējo apstākļu ietekmē, piemēram, saistībā
ar 2008. gada ekonomisko krīzi, Covid-19 pandēmiju vai pat notikumiem globālā vai reģionālā kontekstā – Baltkrievijas demokratizācijas procesiem, globālo sasilšanu, vides problemātiku u. tml.
Tādējādi arī Latvijā apstiprinās līdzdalības pētnieku teiktais, ka
apstākļos, kad valsts spēja risināt indivīda problēmas samazinās,
pieaug indivīdu pašorganizēšanās kapacitāte. Jaunas pilsoniskās
līdzdalības formas veidojas arī migrācijas procesu ietekmē un
diasporu aktivitātēs, kas ir valsts un nevalstiskā sektora atbalstītas iniciatīvas (skat. vairāk “Etniskā identitāte un diasporas
politika”).
B. Praiss (Price, 2002) atzīmē, ka ārējie faktori nereti ir izšķirošie
tajā, vai un cik lielā mērā indivīds iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un kuras tās ir. Piemēram, ja kādas mācību iestādes audzēknim
pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs prasa pavadīt noteiktu stundu
skaitu, audzēknis izvēlēsies darbības un organizācijas, kuras viņa
mācību iestāde atzīst un kurās veicamais darbs ir uzskatāms par
atbilstošu šai prasībai. Cilvēks, kas iesaistās sabiedriskajos darbos,
kas ir noteikti par priekšnoteikumu pabalsta saņemšanai, veiks tādus darbus vai sadarbosies ar tām organizācijām, ko ir apstiprinājusi pabalstu administrējošā organizācija. Bezdarbnieks vai cilvēks
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bez pieredzes, kura iesaistīšanās motivācija ir uzlabot savu CV un
apgūt jaunas un nākotnē noderīgas prasmes, izvēlēsies tās organizācijas, kas visefektīvāk ļaus sasniegt šos pragmatiskos mērķus.
Algota darba veicēji, kam ir jāstrādā virsstundas, var būt mazāk
motivēti iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs, bet tādu uzņēmumu
darbinieki, kur sabiedriskās aktivitātes tiek veicinātas, ļoti iespējams, iesaistīsies tieši tajās, uz kurām mudina uzņēmums. Pat situācijā, kad indivīdam var būt iekšēja motivācija pilsoniski iesaistīties kādā sev personiski tuvā un jēgpilnā veidā, pragmatiskie un
strukturāli veidotie apsvērumi nereti maina viņa sākotnējās preferences. Piemēram, ir maza iespēja, ka strukturāli atbalstīta tiks
aktivitāte, kur kaimiņi iesaistās sarežģītā un laikietilpīgā kampaņā
pret teritorijas apbūves plāniem, kas, viņuprāt, negatīvi ietekmēs
viņu dzīves vidi. Šādai kampaņai, visticamāk, trūks oficiāla institucionāla pamata (tā nebūs reģistrēta kā sabiedriska organizācija),
un arī tās politiskais raksturs var nešķist atbilstošs tam, ko līdzdalības strukturālās vides veidotāji cenšas veicināt. Neformālas, mazas, oficiāli nereģistrētas organizācijas un kampaņas turpina būt
svarīga daļa no pilsoniskās līdzdalības jomas. Tomēr, skaidrojot,
kāpēc indivīdi tādās iesaistās tikai noteiktā apmērā, ir jāņem vērā
ne tikai personiskā motivācija un individuālās iezīmes, bet arī plašāks konteksts, kurā indivīds darbojas.
Šo novērojumu ilustrē arī sociālā kapitāla loma. Sociālais kapitāls ir resurss, kas veidojas cilvēku attiecībās un ļauj cilvēkiem
sasniegt viņu mērķus; to veido sociālie tīkli, abpusējības normas
un uzticēšanās (Putnam, 2000). Sociālais kapitāls ir viens no elementiem, kas pilsonisko līdzdalību padara iespējamu, taču postpadomju valstīs Centrālajā un Austrumeiropā sociālā kapitāla
līmenis ir zemāks nekā Rietumeiropā, un Latvijā sociālā kapitāla
līmenis ir zemāks nekā Austrumeiropā vidēji (Buholcs, 2013).
Loma ir arī socializācijas faktoriem, tādiem kā ģimene un darba
vide. Mērot 8. klases (aptuveni 14 gadus vecu) jauniešu pilsonisko
zināšanu līmeni 38 valstīs, tajā skaitā Latvijā, Volframs Šulcs un
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kolēģi (Schulz et al., 2010) secināja, ka vecāku nodarbošanās (profesija), ko var uzskatīt par viņu sociālekonomiskā statusa indikatoru, ir konsekventākais mainīgais, kas prognozē jauniešu pilsoniskās zināšanas. Jāpiebilst gan, ka šī saikne spēcīgi parādās ne

Inta Kivleniece dzīvo Vārkavā. Viņa ir Daugavpils Universitātes absolvente,
bijusī Vārkavas skolas direktore, 2021. gadā sāka vadīt Preiļu novada
Vārkavas apvienības pārvaldi. Pētnieks Gatis Krūmiņš 2021. gada jūlijā intervē
I. Kivlenieci.
G. Krūmiņš: Viena lieta, par ko mēs te satraucamies, ir par cilvēku līdzdalību, iesaisti
dažādās lietās. Uz pašvaldību vēlēšanām aizgāja tikai trešā daļa. Kas varētu būt
tas, kas varētu veicināt cilvēku iesaisti un līdzdarbošanos?
I. Kivleniece: Tā. Ja runājam par Vārkavu, tad mums tieši arī vēlēšanas bija tas pozi
tīvais piemērs, jo vārkavieši sagrupējās. Mēs dodamies uz citu novadu, uz Preiļu no
vadu. Līdz ar to attiecīgi nobalsoja tieši vairāk par to savējo sarakstu. Nu, protams,
bija arī cilvēki, kas izvēlējās būt Preiļu veidotajā sarakstā jeb Riebiņu veidotajā sa
rakstā, bet nu pamatā tas lielākais nospiedošais vairākums tik tiešām nobalsoja
par to Vārkavas sarakstu. Līdz ar to mūsu bijusī priekšniece un vēl viens kandidāts,
kas bijis sarakstā, tikai divi tātad ievēlēti uz Preiļiem, tas ir ļoti labs rezultāts. (..)
Tā nu vēl kā tad cilvēkus iesaistīt, noteikti tas ir jārāda tas pozitīvais piemērs. Nu ja,
ir harizmātisks līderis. Ja viņi redz, ka tas līderis tiešām viņiem nemelo un ka viņam
var uzticēties, ka viņš ir tik tiešām paraugs it visā – gan darbā, gan mājās, gan arī
kaut kur ārpusē. Satiekot tu redzi, ka tas cilvēks nav ar divām sejām. Tad attiecīgi
sabiedrība arī vairāk vai mazāk iesaistās. Protams, nu šis var būt laiks, kad ir tas
kovids atkal. Nu zināmā mērā varbūt cilvēkus mazliet ir uzlicis uz tādu pauzi, varbūt
ne tik ļoti iesaistīties, jo nav jau arī kur, pagaidām. Ja kultūra ir apsīkusi un laukos
darbi norit, visi tā strādā savās saimniecībās, un līdz ar to es domāju, ka tas ir tas
svarīgākais – redzēt cilvēku, kam sekot.
Visu interviju ar I. Kivlenieci skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Inta Kivleniece no Vārkavas
vai aktivizējot saiti https://youtu.be/niUW9GyzFKs
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visās valstīs, un arī datos par Latvijas jauniešiem tā bija salīdzinoši
vāja; šis faktors izskaidroja krietni mazāk nekā piecus procentus
no visiem gadījumiem (Schulz et al., 2010: 83).
Darbavietas loma indivīda pilsoniskās līdzdalības uzvedībā var
izpausties dažādos veidos. Piemēram, darbavietas pilsoniskais klimats var virzīt indivīda uzvedību: ja darbavietā ir notiek pilsoniskā
aktivitāte, tajā skaitā ir aktīvas arodbiedrības, tad indivīds ir motivētāks iesaistīties arī demokrātiskās pārvaldības struktūrās arī
ārpus savas darbavietas (Bryson, Gomez, Kretschmer & Willman,
2013; Guowei & Jeffres, 2008). Pati darba vide var būt vēl viena potenciālā vieta, kur indivīds var saskarties ar pilsoniskās līdzdalības
aktivitātēm un kā daļa no kolektīva iesaistīties arī pats, piemēram,
jau minētajās arodbiedrībās. Šie Rietumu kontekstā tapušie empīriskie novērojumi gan var nebūt vispārināmi, Latvijas nodarbinātības videi var būt krietni mazāka nozīme pilsoniskās līdzdalības
veicināšanā. Latvijā dalība arodbiedrībās ir zema – 84 % strādājošo
nav nevienas arodbiedrības biedri (“TVNet”, 2019). Nozīme ir arī
sociāldemokrātiskajiem faktoriem un politiskajai pašefektivitātei,
kas apskatīti nākamajā nodaļā par pilsonisko līdzdalību skaidrojošiem faktoriem.
Vairākos pētījumos ir analizēta saikne starp politisko uzticēšanos un iedzīvotāju līdzdalību noteiktās politiskās aktivitātēs. Šajā
ziņā nav iespējams atbildēt viennozīmīgi, tomēr viens no pieņēmumiem ir, ka augstāka politiskā uzticēšanās ir saistīta ar iedzī
votāju līdzdalību institucionalizētās politiskās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, vēlēšanās), kamēr zema politiskā uzticēšanās
vairāk skaidro iesaisti neinstitucionalizētās līdzdalības formās
(piemēram, dalību demonstrācijās vai protestos). (Skat. vairāk nākamajā nodaļā par politisko uzticēšanos.)
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4.1.4. Pilsoniskā līdzdalība un mediji
Pilsoniskās sabiedrības darbībā svarīga loma ir medijiem. Žurnālistikas uzdevums ir nodrošināt sabiedrību ar kvalitatīvu informāciju par to interesējošām un svarīgām norisēm, taču laika gaitā
šo misiju nodrošināt var kļūt sarežģītāk gan I. Ijaba (2008) minētās
mediju politizācijas, gan arī ekonomisko aspektu dēļ. Latvijas mazajā tirgū nav pietiekami liela pieprasījuma pēc kvalitatīvas žurnālistikas, bet vietējā reklāmas tirgus sarukums, ko veicina ar masu
medijiem nesaistītas tiešsaistes reklāmas pievilcīgums reklāmdevēju acīs, mediju ekonomisko situāciju, līdz ar to – spēju radīt
kvalitatīvu saturu, pasliktina vēl vairāk. Liela daļa naudas pašlaik
nonāk lielo ārzemju kompāniju, tādu kā “Google” un “Facebook”,
kontos, nevis līdzfinansē vietējos medijus. Šāda situācija ierobežo
iespējas žurnālistikai būt finansiāli patstāvīgai.
2014. gada DA analizēta mediju loma saistībā ar pilsonisko
līdzdalību (mediju pieejamību, to izmantošanu, viedokļu daudzveidību un reprezentāciju, kā arī žurnālistu izglītību un profesionālo darbību, pašregulāciju, t. sk. reklāmas un sabiedrisko attiecību
mijiedarbību). Viens no norādītajiem trūkumiem ir mediju profesionālais un analītiskās žurnālistikas zemais līmenis. Prorietumnieciski orientētā mediju darbības modeļa rezultāts ir liela politisko sabiedrisko attiecību ietekme uz mediju saturu, t. i., grūtības
nošķirt politisko un mediju varu. Vienlaikus Latvijas informācijas
telpā aktīva ir arī Krievijas privāto un valsts kontrolēto mediju
klātbūtne. Savukārt elektronisko mediju saturs galvenokārt piedāvā izklaidi, nevis kvalitatīvu politisku un sabiedriski nozīmīgu
informācijas saturu. Sociālos medijus turklāt plaši izmanto naida
kurināšanai un sabiedrības šķelšanai. Pašvaldību līmenī presi un
pašvaldību tīmekļa vietnes visbiežāk izmanto, lai spodrinātu pie
varas esošo cilvēku tēlu. Elektronisko mediju daudzveidībā būtu
skaidrāk jānosaka kvalitatīvā mediju satura nosacījumi (Skudra et
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al. 2014: 193–208). Viens no būtiskiem lēmumiem mediju nozarē
ir lēmums, saskaņā ar ko no 2021. gada Latvijas sabiedriskie mediji
(Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un portāls LSM.lv) iziet no reklāmas tirgus un tiem tiek palielināts valsts budžeta finansējums.
Šāds lēmums nozīmē to, ka būs iespējams pārraidīt vairāk satura,
kā arī to, ka sabiedriskie mediji būs mazāk atkarīgi no reklāmas
naudas, kuras paliek aizvien mazāk, taču ilgtermiņa finanšu stabilitātes nodrošināšana sabiedriskajiem medijiem joprojām ir politiskās gribas jautājums. Ir svarīgi nepieļaut situāciju, ka politiķi,
ik gadus valsts budžeta veidošanas procesā pieņemot lēmumus par
sabiedrisko mediju finansēšanu, spēj sabiedriskos medijus ietekmēt, naudu iedodot vai atņemot. Finansējumam ir jābūt stabilam,
prognozējamam un neatkarīgam no tā, kas konkrētajā brīdī ir pie
varas. 2021. gadā darbu sāka arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas atbild par sabiedriskajos medijiem.
Ar to ir izbeigta līdzšinējā situācija, ka viena iestāde – Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) – ir gan sabiedrisko mediju kapitāla daļu turētāja, gan arī visu valsts elektronisko
mediju uzraugs, jo šīs lomas ne visos aspektos ir saskanīgas. (Par
mediju vidi vairāk skat. 2.10. nodaļā.)
Pilsoniskās līdzdalības transformācijās nozīme ir arī informācijas tehnoloģiju attīstībai. Pašlaik īpašu uzmanību ir vērts pievērst
tiešsaistes saziņas iespēju pieejamībai un sociālo mediju (“Facebook”, “Twitter”, “YouTube”, “TikTok” u. c.) lietojumam. Par politisko līdzdalību uzskata līdzdalības formas, kuru mērķis vai sekas
ir ietekme uz politiskajiem procesiem (Verba et al., 1995; Ekman &
Amnå, 2012: 295; Barrett & Brunton-Smith, 2014; Barrett & Zani,
2014; Berger, 2011), kas skaidri izpaužas ierastās politiskas līdzdalības formās (dalība vēlēšanās vai demonstrācijās u. c.). Dažādu
digitālo tehnoloģiju sekmētu rīcības formu (politiska materiāla
veidošana vai izplatības sekmēšana, situāciju izpēte un diskusijas)
gadījumā politiskā līdzdalība ir neskaidra. Digitālā vide sekmē trīs
veidu indivīdu uzvedību: informācijas meklēšanu, diskusijas par
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politiku un piedalīšanos kampaņās (Koc-Michalska et al., 2016:
1809–1811). Aktivitātes saistībā ar politiku elektroniskajā vidē
(informācijas meklēšana, diskusijas, piedalīšanās kampaņās) vai
nu sekmē psiholoģisku politisko iesaisti (Barret & Brunton-Smits,
2014; Barett & Zani, 2014; Berger, 2011), vai arī izpaužas kā mērķtiecīga politisko procesu ietekmēšana. Tomēr pastāv jautājums par
to, ko ietver minētās līdzdalības formas (Koc-Michalska et al., 2016:
1811). Piemēram, vai nejauša līdzdalības izpausme rodas kā sekas
informācijas meklēšanai, vai “Facebook” jaunumu listes skatīšanās ir informācijas meklēšana, vai jebkāda veida komentārs pie lielākas viedokļu apmaiņas ir diskusija, vai klikšķi “patīk”, “dalīties”
un “retvītot” vai neformāla petīcijas apstiprināšana tiešsaistē, vai
pievienošanās kolektīvai elektroniskai vēstulei deputātam ir uzskatāma par piedalīšanos kampaņā? Lai nu kā, visas šīs aktivitātes
iekļaujas vispārpieņemtajā politiskās līdzdalības jēdzienā (Verba
et al., 1995), jo pietiekami lielai aktīvistu masai varētu būt ietekme
uz politiskajiem lēmumiem.
Benets (Benett et al., 2009) atzīmē, ka interneta pieejamība ir
mainījusi pilsoniskās līdzdalības uzvedības formas no apzinīgumā
balstītas pilsonības uz reālistiskāku pilsonību. Apzinīgumā (pienākuma apziņā) balstīta jeb modernā pilsonība saistās ar institucionālajām līdzdalības formām – dalību vēlēšanās vai politiskā partijā, vai sabiedriskas organizācijas dibināšanā. Savukārt reālistiskā
attiecināma vairāk uz personīgu rīcību neformālas pilsoniskās
līdzdalības ietvaros, ko vēlas piekopt jauni cilvēki, kam samazinās
atbildības izjūta pret institucionālajiem pilsoniskās līdzdalības
veidiem. Vēlīni modernie pilsoņi līdz ar to maina izpratni par to,
ko nozīmē pilsoniskā līdzdalība un kur sākas un beidzas politikas
robežas līdzdalībā (Olsson, 2016).
Vienlaikus sociālo mediju vide ļauj īpaši akcentēt to, ka iesais
tīšanās fakts publiskajos procesos pats par sevi maz ko pastāsta par
šādas rīcības sabiedriski pozitīvo devumu. Līdztekus sociālo mediju lietojumam, kas sniedz ieguldījumu demokrātiskas sabiedrības
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darbībā, pastāv arī lietojums ar pretējiem iznākumiem. Tie paši
komunikācijas rīki, kas indivīdiem ļauj apmainīties ar informāciju
un pašorganizēties, lai iesaistītos sabiedriski nozīmīgās kampaņās
(piemēram, jau minētajā kustībā #PaliecMājās), ir izmantojami, lai
izplatītu dezinformāciju un sazvērestības teorijas. Cits aspekts, kas
parāda sociālo mediju duālo dabu, ir tas, ka šo mediju lietotāju informācijas vidi lielā mērā veido viņi paši un viņu kontaktpersonas.
Atkarībā no pašu lietotāju interesēm un vēlmēm sociālo mediju
laika līnijās var būt lasāma gan sabiedriski nozīmīga, daudzpusīga un kvalitatīva informācija par sabiedriski politiskajām norisēm, gan vienpusēja un virspusēja. Lietotāju rīcībā esošās iespējas
veidot pašiem savu informācijas vidi turklāt pieļauj arī iespēju, ka
daļa lietotāju no sabiedriskas un politiskas informācijas šeit var
izvairīties pavisam.
Sociālo mediju lietojuma duālisms atgādina, ka nav pamatoti
tehnoloģijas saistīt ar konkrētiem sociālajiem iznākumiem. Plašs
sociālo mediju lietojums kādā sabiedrībā pats par sevi nav garantija nedz spēcīgākas pilsoniskas sabiedrības attīstībai, nedz arī
ļauj prognozēt tās vājumu. Par tehnoloģiju pieejamību svarīgāki
ir sociālie procesi, pēc kā skaidro, kā lieto konkrētās tehnoloģijas
un kādi ir lietotāju mērķi. Lai no sociālo mediju lietojuma varētu
sagaidīt devumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, sabiedrībā
ir jāpastāv vēl citiem sociāliem priekšnoteikumiem tam, lai pilsoniskā sabiedrība varētu attīstīties. Piemēram, pilsoniskajā līdzdalībā būtisks faktors ir pašefektivitāte (skat. vairāk nākamajā
nodaļā), kas apzīmē indivīda ticību savām spējām sasniegt savus
mērķus (Bandura, 1997). Ja pašefektivitātes vai citu ar indivīdu
attieksmi un motivāciju veidojošu faktoru nav, tad arī sociālie
mediji to trūkumu nekompensēs. Sociālo mediju loma visvairāk parādās situācijās, kur sabiedrībā pastāv pilsoniskās līdzdalības priekšnoteikumi, taču vienlaikus eksistē kādi šķēršļi, lai
līdzdalības potenciālu varētu izmantot, piemēram, indivīdiem ir
ierobežotas iespējas piekļūt publiskajai telpai un iesaistīties tur
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notiekošajās diskusijās, vai arī ir apgrūtināta piekļuve sabiedriski
politiskai informācijai, lai gan interese par šo informāciju eksistē.
Līdzīgi ir ar sociālo mediju lietojumu pilsoniskajā mobilizācijā. Ja
iedzīvotājiem rūp kādi konkrēti jautājumi un viņi ir gatavi iesaistīties, sociālos medijus var izmantot, lai aizsniegtu interesentus
un koordinētu viņu rīcību. Bet, ja vēlēšanās iesaistīties nav vai arī
konkrētie sabiedrībai komunicētie jautājumi to neinteresē, vai arī
komunicētājam neuzticas (piemēram, valsts iestādei vai kādai organizācijai), tad sociālo mediju komunikācija pati par sevi pasivitāti nemainīs.
Neatkarīgi no tā, ka diskusijas par tiešsaistes vides sekmēto
jauno līdzdalības formu tvērumu un ietekmi uz politiskajiem
procesiem joprojām pastāv, to izplatība nav apstrīdama, jo īpaši
jaunāko paaudžu vidū. Piemēram, Latvijas iedzīvotāju aktivitātes sociālajos medijos jautājumos par un ap Latvijas administratīvi teritoriālo reformu vai 2020. gada lietu par Latvijas pilsones
Kristīnes Misānes izdošanu Dienvidāfrikai apliecina ne tikai to, ka
Latvijas iedzīvotāji izmanto šādas formas, bet arī to, ka pietiekami
liela aktīvistu masa varētu ietekmēt politiskos lēmumus (taču būtiski šajā gadījumā arī bija tas, ka Misānes labā strādāja sabiedrisko
attiecību uzņēmums, kura veidotā starptautiskā kampaņa palīdzēja pievērst valsts institūciju un sabiedrības uzmanību šai lietai
un kuras mērķis bija nepieļaut Misānes izdošanu (Réputé, n. d.)).
Informācijas meklēšana, diskusijas par politiku un piedalīšanos
kampaņās tādēļ ir izdalāmas kā politiskās līdzdalības formas.
No vienas puses, rodas priekšstats, ka tradicionālās liberālās demokrātijas pilsoniskās līdzdalības formas piedzīvo norietu,
bet, no otras puses, vērojams tiešās un netradicionālo līdzdalības
formu pieaugums. Tas nozīmē, ka pilsoniskā līdzdalība kopumā
nav zaudējusi savu nozīmību ne valsts, ne pašvaldības, ne sabiedrības un indivīda līmenī. Esošās pārvaldes institūcijas – birokrātiskais, elitārais, intelektuālais aparāts – ietekmē cilvēka iespējas
līdzdarboties un aktivizēties.
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4.1.5. Pilsoniskās līdzdalības uzvedība Latvijā
VPP pētījuma ietvaros mēs piedāvājam iepazīties ar indivīda
līdzdalības uzvedības izpausmes formām (faktoriem), kas apliecina
plurālistiskas, demokrātiskas sabiedrības attīstību un prakses dažādās izpausmes formās Latvijā. Ar pilsoniskās līdzdalības uzvedību
šajā gadījumā saprotama jebkura pilsoniskās līdzdalības aktivitāte
vai rīcība. Rezultāti ir ņemti no 2020. gada augustā un septembrī
veiktās reprezentatīvās Latvijas iedzīvotāju aptaujas. Aptaujā piedalījās 1005 Latvijas iedzīvotāji (51,7 % sievietes) vecumā no 18 līdz 75
(M = 46,34, SD = 14,9).
Respondentiem piedāvāja novērtēt viņu dalības subjektīvo
biežumu (nekad, dažreiz, bieži) 30 dažādās aktivitātēs (Pilsoniskās līdzdalības skala34). Faktoru analīzes rezultātā izveidojās šādi
pilsoniskās līdzdalības uzvedības rādītāji: dalība vēlēšanās, sociālā līdzdalība, sociālo mediju aktīvisms, saziņa ar amatpersonām,
politiskā patērniecība, pilsoniskais aktīvisms, politiskā līdzdalība,
līdzdalība NVO. Piecas aktivitātes neiekļāvās nevienā no faktoriem. Ar pilsoniskās līdzdalības uzvedības aprakstiem var iepazīties 4.1. tabulā.
Izmantojot pilsoniskās līdzdalības uzvedības rādītājus, tika
veikta klasteru analīze, kuras rezultātā pētījuma dalībniekus
var iedalīt trīs grupās – pilsoniski pasīvie (n = 324), pilsoniskie
minimālisti (n = 538), pilsoniski aktīvie (n = 143). Pilsoniski pasīvai grupai ir raksturīga neiesaistīšanās pilsoniskās līdzdalības
aktivitātēs, t. sk. zems rādītājs dalībai vēlēšanās. Pilsoniskajiem
minimālistiem raksturīga dalība vēlēšanās, kā arī nedaudz raksturīga sociālā līdzdalība, tomēr visu pārējo pilsoniskās līdzdalības uzvedības mediānas ir 0, kas nozīmē, ka konkrētā uzvedība
34 Pilsoniskās līdzdalības skala ir pētniecības instruments, ko autori (V. Silkāne, A. Dāvidsone un J. Buholcs) veidojuši šī pētījuma projekta vajadzībām, lai izzinātu iedzīvotāju
pilsoniskās līdzdalības izpausmes.
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Pilsoniskās līdzdalības Pilsoniskās līdzdalības uzvedības apraksts
uzvedības nosaukums
Dalība vēlēšanās

Piedalīšanās pašvaldību, Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Sociālā līdzdalība

Diskusijas par politiku ar ģimeni, draugiem, kolēģiem, paziņām;
diskusijas un publiska viedokļa izteikšana par sabiedrībai
aktuāliem jautājumiem; citu aicināšana būt pilsoniski aktīviem,
piemēram, piedalīties vēlēšanās

Sociālo mediju
aktīvisms

Piedalīšanās sociālajos medijos diskusijās, dalīšanās ar saitēm par
politiski vai sociāli nozīmīgiem jautājumiem; sociālajos medijos
sekošana lapām vai grupām, kur notiek diskusijas par sabiedriski
vai politiski nozīmīgiem jautājumiem; sociālajos medijos sekošana
politiķiem vai partijām

Saziņa ar
amatpersonām un
politiķiem

Sazināšanās vai tikšanās ar valdības pārstāvjiem, valsts vai
pašvaldības darbiniekiem vai amatpersonām, politiķiem,
lai izteiktu savu viedokli noteiktā jautājumā

Politiskā patērniecība

Konkrēta ražotāja produktu vai pakalpojumu iegādāšanās vai
boikotēšana politisku, ētisku vai vides apsvērumu dēļ

Pilsoniskais aktīvisms

Piedalīšanās protesta akcijās, demonstrācijās, piketos, streikos;
kādas pilsoniskas iniciatīvas, piemēram, parakstu vākšanas,
uzsākšana; informatīvu materiālu vai skrejlapu dalīšana

Politiskā līdzdalība

Dalība politiskās organizācijās (biedrs vai brīvprātīgais); ziedošana
politiskām organizācijām

Līdzdalība NVO

Dalība nevalstiskās organizācijās (biedrs vai brīvprātīgais)

Aktivitātes, kuras
faktoru analīzes
rezultātā nav iekļautas
nevienā uzvedības
grupā

• Vēršanās pie medijiem saistībā ar sabiedrībai nozīmīgiem
jautājumiem;
• ziedojumu vākšanas organizēšana;
• ziedošana labdarībai vai sociāli nozīmīgu ideju īstenošanai;
• īpaša apģērba vai aksesuāru nēsāšana, lai pasutu savu viedokli
sabiedrībai būtiskā jautājumā;
• iesaistīšanās interešu vai brīvā laika pavadīšanas grupā.
4.1. tabula. Pilsoniskās līdzdalības uzvedības faktori un to apraksti.
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viņiem nav raksturīga. Pilsoniski aktīvajiem visi pilsoniskās līdzdalības uzvedības rādītāji ir augstāki nekā kopīgie rādītāji izlasē.
Viņiem raksturīga piedalīšanās vēlēšanās, sociālā līdzdalība, sociālo mediju aktīvisms, saziņa ar amatpersonām un politiķiem,
politiskā patērniecība, līdzdalība NVO, kā arī nedaudz raksturīgs
pilsoniskais aktīvisms un politiskā līdzdalība.
Pilsoniski pasīvā un aktīvā grupa atšķiras pēc sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem. Pilsoniski pasīvajā grupā ir nedaudz vairāk
sieviešu un cittautiešu, pilsoniski aktīvajā grupā – vīriešu un latviešu. Šīs grupas atšķiras arī pēc vidējā vecuma un vidējā formālās izglītības ilguma – pilsoniski pasīvajā grupā šie rādītāji ir salīdzinoši zemāki nekā pilsoniski aktīvajā grupā. Abām grupām ir
atšķirīgi arī vairāki psiholoģiskie raksturojumi – apmierinātība ar
dzīvi, vispārīgā, sociālā un politiskā uzticēšanās, vispārīgā un politiskā pašefektivitāte. Pilsoniski aktīvajā grupā šie rādītāji (mediānas) ir augstāki nekā pilsoniski pasīvajā grupā. Pilsoniski aktīvie
iedzīvotāji ir apmierinātāki ar dzīvi, viņiem ir augstāks uzticēšanās
līmenis, un viņiem ir raksturīga lielāka pašefektivitāte nekā pilsoniski pasīvajiem iedzīvotājiem. Pilsoniskie minimālisti ir skaitliski
vislielākā grupa, un viņu sociāldemogrāfiskie un psiholoģiskā raksturojuma rādītāji ir pa vidu starp pilsoniski pasīvās un pilsoniski
aktīvās grupas rādītājiem.
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Politiskā patērniecība

Dalība vēlēšanās

pilsoniskie minimālisti

4.1. attēls. Pilsoniskās līdzdalības uzvedības atšķirības pilsoniskajiem minimālistiem,
pilsoniski aktīvajiem un pilsoniski pasīvajiem iedzīvotājiem.

Pilsoniskais aktīvisms

Politiskā līdzdalība

Līdzdalība NVO

pilsoniski pasīvie

Saziņa ar amatpersonām
un politiķiem

Sociālo mediju aktīvisms

Sociālā līdzdalība

pilsoniski aktīvi

4.2. PILSONISKO LĪDZDALĪBU
SKAIDROJOŠIE FAKTORI
LATVIJAS SABIEDRĪBĀ:
POLITISKĀ PAŠEFEKTIVITĀTE
UN POLITISKĀ UZTICĒŠANĀS
Iepriekšējā sadaļa ir parādījusi, ka pilsoniskā līdzdalība ir daudzslāņains un sarežģīts jēdziens un tā ir saistīta ar virkni faktoru –
gan strukturālu, piemēram, ekonomiskā situācija, vēsturiskais
mantojums un mediju vide, gan socializācijas veidotu, piemēram,
ģimene, izglītība vai darba vide. Šī nodaļa pievēršas individuāla
līmeņa faktoru skaidrojumam. Vispirms tajā diskutēts par sociāldemogrāfisko raksturojumu nozīmi, pēc tam tā iepazīstina ar projekta “Vērtības darbībā” izstrādes laikā iegūtajiem secinājumiem
par politiskās pašefektivitātes lomu pilsoniskajā līdzdalībā.

4.2.1.Pilsoniskā līdzdalība un
sociāldemogrāfiskie dati
Izglītības līmenis ir nozīmīgs faktors, kas izskaidro iesaisti dažādās līdzdalības formās, ieskaitot gan vēlēšanas, gan dalību dažādās formālās un neformālās organizācijās (Putnam, 2000). Izglītība
ir saistīta ar pilsonisko līdzdalību gan tādēļ, ka tai ir saikne ar indivīda sociālo statusu (kas savukārt ļauj piekļūt citiem resursiem)
un šādi indivīdi ir vairāk tendēti iesaistīties pilsoniskajā līdzdalībā, konkrēti, balotēties vēlēšanās (Campbell, 2009), gan arī tādēļ,

300

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

ka izglītības procesā indivīds vairo savas politiskās un pilsoniskās
zināšanas. Novērota sakarība starp izglītības līmeni un iesaisti
brīvprātīgajā darbā – indivīdi ar augstāko izglītību divreiz biežāk
darbojas kā brīvprātīgie, salīdzinot ar cilvēkiem, kam ir vidējā vai
pamata izglītība (Golubeva, 2018). Iepriekšējos pētījumos izglītība
skaidrota kā ļoti svarīgs aspekts, lai indivīds iegūtu zināšanas un
prasmes par to, kādas līdzdalības formas pastāv un kā būt pilsoniski aktīvam (Verba, et al., 1995; Zukin, et al., 2006).
Iesaistīšanās kādā līdzdalības formā (skolas padomē, jauniešu
padomē pašvaldības līmenī) sniedz arī iespēju gūt pozitīvu līdzdalības pieredzi. Ja izglītības procesā bijuši mācību priekšmeti vai
studiju kursi, kuros tiek veidota interese un izpratne par pilsonisko līdzdalību, tad pastāv liela iespēja, ka vēlāk pieaugušā vecumā indivīdi ir pilsoniski aktīvi (Torney-Purta et al., 2001). Tomēr jānorāda, ka sakarības starp izglītību un pilsonisko līdzdalību
konstatētas ne tikai prasmju vai specifisku zināšanu līmenī. Pastāv
strukturāli faktori, piemēram, ja izglītības saturā ir iekļauti pilsoniskās līdzdalības elementi, tad tas sekmē interesi par politiku,
par vietējām un starptautiskām ziņām, vēlmi sekot līdzi savas apkaimes notikumiem, tajos aktīvi iesaistīties un iesaistīt arī citus
(Feldman, Pasek, Romer & Jamieson, 2007, Pasek, Feldman, Romer
& Jamieson, 2008).
Liels skaits pētījumu veltīti atšķirībām pilsoniskajā līdzdalībā
starp dzimumiem. Tiek atzīts, ka dzimumu līdztiesība it visās sabiedrībai svarīgās jomās, tajā skaitā arī pilsoniskajā līdzdalībā, ir
ļoti būtiska. Pētījumi tomēr uzrāda visai nozīmīgas atšķirības tajā,
kāda ir sieviešu un vīriešu iesaiste dažādās pilsoniskās līdzdalības
formās. Viens no svarīgiem jautājumiem šajā aspektā ir sieviešu
politiskā līdzdalība. Lai gan pēdējās desmitgadēs sieviešu īpatsvars politikā ir pieaudzis un vidēji nacionālajos parlamentos Eiropas Savienības valstīs palielinājies no 21 % 2005. gadā līdz 28 %
2015. gadā (European Institute for Gender Equality, 2017), par patiesu līdzsvaru šeit vēl pāragri runāt. Pētnieki ir konstatējuši, ka ir
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atšķirības starp dzimumiem tādos jautājumos kā interese par politiku, iesaiste politikā. Virkne pētījumu apliecina, ka pieaugušā vecumā sievietēm ir mazāka interese par politiku (Fortin-Rittberger,
2016; Ihme & Tausendpfund, 2018; Karpowitz et al., 2012), kā arī
sievietes mazāk vēlas uzsākt karjeru politikā, jūtas mazāk kompetentas politiskos jautājumos (Fox & Lawless, 2014; Paxton et al.,
2007; Ondercin & Jones-White, 2011). To skaidro ar nevienlīdzīgo
situāciju darba tirgū, atšķirīgu ienākumu līmeni, nevienlīdzīgu ģimenes pienākumu sadalījumu starp ģimenes locekļiem, kā arī to,
kā stereotipiski katrā sabiedrībā saprot dzimtes lomas un to, kas
ir piedienīgi vienam vai otram dzimumam (Coffé & Bolzendahl,
2010; Verba et al., 1997).
Nozīmīgu ieskatu šinī problemātikā sniedz tie pētījumi, kas
aplūko plašu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu spektru un nefokusējas tikai uz to, ko tradicionāli saprot ar līdzdalību – dalību vēlēšanās, politiskās partijās u. tml. Ja, piemēram, atsevišķi aplūko
līdzdalību digitālā vidē, tad tur sievietes uzrāda augstāku aktivitātes līmeni nekā vīrieši (Stefani, Prati, Tzankova et al., 2021). Tāpat
pētījumi rāda, ka sievietes daudz labprātāk iesaistās tādās līdzdalības aktivitātēs, kas ir neformālas un nav orientētas uz konfliktu,
viedokļu sadursmi, kā tas būtu, piemēram, iesaistoties politikā. Šīs
neformālās līdzdalības formas dažkārt sauc arī par “neredzamo”
līdzdalību (Schneider et al., 2016) – tā ir politiskā patērniecība, petīciju parakstīšana, ziedošana, iesaiste brīvprātīgajā darbā (Coffé
& Bolzendahl, 2010, 2011; Espinal & Zhao, 2015; Gaby, 2017;
Stolle et al., 2005). Vīrieši turpretī daudz vairāk dod priekšroku
dalībai institucionalizētās līdzdalības formās – iesaistās politiskās
partijās, priekšvēlēšanu kampaņu organizēšanā, saziņā ar politiķiem, apmeklē politiskus pasākumus (Burns et al., 2001; Coffé &
Bolzendahl, 2010; Marien et al., 2010; Stolle et al., 2005). Norris et
al. (2004) arī konstatēja, ka vīrieši labprātāk iesaistās tādās līdzdalības formās, kas nodrošina iespējas tikties ar līdzīgi domājošiem
indivīdiem un kur darbība notiek grupās.
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Par spīti atšķirībām, tomēr ir viena līdzdalības forma, kurā,
šķiet, būtiska atšķirība starp dzimumiem nepastāv – tā ir dalība
vēlēšanās (Gaby, 2017; Inglehart & Norris, 2000). Daudzās pasaules valstīs vērojama tendence, ka kopumā aizvien mazāk cilvēku
dodas vēlēt. Tas nereti rada satraukumu un liek uzdot jautājumus,
vai mēs kā sabiedrības locekļi kļūstam aizvien pasīvāki. Virkne pētījumu iezīmē, ka gan sievietes, gan vīrieši aizvien mazāku nozīmi
piešķir dalībai vēlēšanās, bet tajā pašā laikā aktīvāk iesaistās citu
veidu aktivitātēs – veic brīvprātīgo darbu, darbojas savas apkaimes
sakārtošanā, aktīvi diskutē sociālo mediju vidē par politiskiem jautājumiem u. tml. Šajā sakarā ļoti svarīgi pētīt, kādām līdzdalības
formām dod priekšroku jauni cilvēki (Flanagan & Levine, 2010),
kuru vēlēšanu aktivitāte ir viszemākā. Ir pierādīta sakarība, ka pieredze līdzdalībā pusaudža gados un jaunībā sekmē aktīvu līdzdalību arī pieaugušā vecumā, kā arī nodrošina daudzveidīgu sociālu
kontaktu un sociālā kapitāla veidošanos (Finlay, Wray-Lake, &
Flanagan, 2010; Flanagan & Levine, 2010; McFarland & Thomas,
2006).

4.2.2. Pilsoniskā līdzdalība un pašefektivitāte,
politiskā pašefektivitāte
Pilsoniskās līdzdalības jomā bieži pētīta dažādu psiholoģisku
faktoru loma, tajā skaitā pašefektivitāte. Psihologs Alfrēds Bandura (1997) skaidro pašefektivitāti kā indivīda pārliecību par savām spējām ietekmēt un mainīt situāciju, sasniegt iecerēto mērķi.
Lai indivīds sāktu kādu darbību, tam nepieciešama gan pārliecība
par savām spējām (iekšējā pašefektivitāte), gan arī pārliecība, ka
apkārtējā vide atbalstīs viņa centienus (ārējā pašefektivitāte). Papildus šiem diviem pašefektivitātes veidiem pētnieki aplūkojuši
arī kolektīvo pašefektivitāti – pārliecību, ka tad, ja mēs rīkosimies
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grupā, kā grupa sasniegsim savu iecerēto mērķi. Nereti literatūrā
atzīmēts, ka pilsoniskās līdzdalības sfērā pašefektivitāte ir vissvarīgākais faktors, kas nosaka to, vai indivīds būs pilsoniski aktīvs vai
pasīvs (piemēram, Catt, 2005; Norris et al., 2004).
Politiskās pašefektivitātes koncepts ir atvasināts no pašefektivitātes vispārīgākās definīcijas, attiecinot to uz indivīda pārliecību
par savām iespējām ietekmēt politiskos procesus. Šeit interesanti
rezultāti iegūti, pētot, kādas līdzdalības formas praktizē indivīdi ar
augstu vai zemu pašefektivitāti, piemēram, ir atklāts, ka tradicionālus līdzdalības veidus (dalība politiskās partijās, saziņa ar politiķiem, ierēdņiem u. tml.) izvēlas tie cilvēki, kam piemīt augsta
pašefektivitāte, savukārt zema pašefektivitāte saistās ar iesaisti
nekonvencionālās līdzdalības formās (protestos, boikotos). Zema
iekšējā un ārējā pašefektivitāte diemžēl sekmē arī atsvešinātību no
politiskajiem procesiem, apātiju un vienaldzību.
Pašefektivitāti ietekmē dažādi gan individuāli, gan apkārtējās
vides faktori. Piemēram, iekšējo politisko pašefektivitāti var paaugstināt iesaistīšanās diskusijās par politiskiem jautājumiem –
šādas diskusijas uzlabo indivīda informētību par aktuāliem notikumiem un vairo pārliecību par savām iespējām izraisīt pārmaiņas
(Luskin, Fishkin & Jowell, 2002). Šajā sakarā pētnieki pozitīvi
raugās uz sociālo mediju vidi kā vietu, kur sociālo mediju lietotāji
var gan iesaistīties citu lietotāju ierosinātās diskusijās, gan paši
uzsākt diskusijas par sev svarīgiem politiskiem jautājumiem (Halpern, Valenzuela & Katz, 2017). Vēl, runājot par iekšējo politisko
pašefektivitāti, atšķirības pārliecībā par savām spējām ietekmēt
politisko procesu kādā pētījumā konstatētas, analizējot vēlētāju
dzimumu un vecumu – pusmūža vīrieši ar augstāku izglītību uzrādīja augstāku iekšējo pašefektivitāti nekā visu vecumu sievietes, kā
arī vēlētāji ar zemāku izglītību (Caprara & Vecchione, 2017). Attiecībā uz kolektīvo pašefektivitāti – jo vairāk indivīds identificējas ar
kādu noteiktu grupu, piemēram, politisko aktīvistu organizāciju,
savas tautības cilvēkiem, savas dzīvesvietas iedzīvotājiem, jo aug
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Inta Kivleniece dzīvo Vārkavā. Viņa ir Daugavpils Universitātes absolvente,
bijusī Vārkavas skolas direktore, 2021. gadā sāka vadīt Preiļu novada Vārkavas
apvienības pārvaldi. Iveta Auniņa 2021. gada jūlijā intervē I. Kivlenieci.
I. Auniņa: Tagad varbūt apkopojot to visu mūsu sarunu, tagad pāris vārdos, kas ir
jūsu identitāte?
I. Kivleniece: Tātad mana identitāte noteikti ir lauku sieviete. Sieviete laukos, kas
tik tiešām ir ar kājām un un rokām zemē. Lai arī es strādāju pašvaldībā, vienalga,
man arī ir šī lauku saimniecība, kurā es strādāju. Es ar baudu katru rītu eju dabā un
tiešām no viņas smeļos un jūtu to enerģiju. Mana identitāte ir noteikti arī šī sadar
bība ar cilvēkiem vietējiem. Jo es esmu visu laiku strādājusi gan skolā, gan arīdzan
pašvaldībā. (..) Viņi mani redz, es viņus redzu, un līdz ar to viņi zina, kāda es esmu.
Noteikti mana identitāte ir, arī šeit jāsaka, saistāma arī ar vietējās kopienas akti
vizēšanu, jo mēs arī piedalāmies projektiņos, kas saliedē sabiedrību, ja. Nu tā kā
tāds, varbūt es arī varētu sevi uzskatīt par tādu dzinējspēku mazliet šeit arī vietējās
sabiedrības, nu, ja es tā iedomīgi varētu teikt (smejas).
Visu interviju ar I. Kivlenieci skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums – Inta Kivleniece no Vārkavas
vai aktivizējot saiti https://youtu.be/niUW9GyzFKs

stāka ir viņa pārliecība par šīs grupas kolektīvo pašefektivitāti (van
Zomeren, Leach, & Spears, 2010). Kolektīvo pašefektivitāti bieži
piesauc kā motivatoru piedalīties vēlēšanās. Caprara (2008) norāda, ka tad, ja vēlētāji nebūtu pārliecināti, ka viņu balsojums kopā
ar citu līdzīgi domājošo balsīm radīs vēlamo rezultātu, tad aicināt
kādu uz vēlēšanām būtu bezjēdzīgi. Arī iekšējā un ārējā pašefektivitāte daudzkārt pētīta tieši vēlēšanu kontekstā, un interesanti
atklājumi saistās ar to, ka lēmumu piedalīties vēlēšanās indivīds
var pieņemt ārējās pašefektivitātes vadīts (uzticoties Vēlēšanu
komisijai), bet, aizejot uz vēlēšanām un novērtējot šo pieredzi kā
pozitīvu, pieaug indivīda iekšējā pašefektivitāte, un tas var nodrošināt, ka viņš piedalīsies vēlēšanās arī nākotnē (Harder & Krosnick, 2008). Šādi var domāt arī par citām pilsoniskās līdzdalības
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formām – gūstot pozitīvu pieredzi, indivīds vēlēsies aktivitātēs
iesaistīties atkārtoti. Pozitīva pieredze ietekmē arī ārējo pašefektivitāti, piemēram, ja indivīds novērtē kā pozitīvu to pieredzi, ko
viņš guvis, sazinoties ar politiķiem vai vēršoties valsts institūcijās
par kādiem sev svarīgiem jautājumiem, tad pieaug viņa pārliecība,
ka politiķi vai valsts pārvalde atbalstīs viņa centienus arī nākotnē
(Heiss & Matthes, 2016; Lee, 2006).

4.2.3. Pilsoniskā līdzdalība un politiskā
uzticēšanās
Jautājums par politisko uzticēšanos ir daudzu politikas zinātnes pētījumu centrā, un tā nozīmība ir aktuāla vismaz pēdējos
50 gadus. Tomēr, neskatoties uz daudzām diskusijām un autoru
publikācijām par šo tematu, pastāv vēl daudz neatbildētu jautājumu par politisko uzticēšanos un tās dabu. Lielā mērā politiskās
uzticēšanās jēdziens ir kļuvis nozīmīgs, ņemot vērā tā ievērojamo
lomu demokrātijā. Jau vairākus gadu desmitus politikas zinātnieki ir brīdinājuši par demokrātijas un politiskās uzticības eroziju. Atskatoties pagātnē, jau 1975. gadā Maikls Kroziers, Samjuels Hantingtons un Džodži Vatanuki nāca klajā ar savu ziņojumu
“Demokrātijas krīze”, kas kļuva par pamatu plašākām debatēm par
liberālās demokrātijas leģitimitātes mazināšanos un brīdināja par
pieaugošās “anomiskās demokrātijas” sekām (Crozier, Huntington, Watanuki, 1975).
Apskatot politiskās uzticēšanās jēdzienu, tiek lietotas vairākas
definīcijas, tomēr lielākoties atzinību ir guvusi Pipas Norisas piedāvātā definīcija (Norris, 2010). Tā nosaka, ka politiskā uzticēšanās
tiek definēta pret noteiktiem objektiem (politiskām institūcijām
un aktoriem) un tai ir noteikta attiecību dimensija (ir noteikts subjekts – indivīds un objekts – politiskās institūcijas un aktori) un
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situatīvā dimensija (raksturo augsta neziņa par objekta turpmākām rīcībām).
Vienlaikus, lai gan vienota definīcija ir ļoti nepieciešama, lai
radītu kopīgu izpratni par to, kas ir politiskā uzticēšanās, pētnieku
aprindās valda dažādi uzskati un perspektīvas, caur kurām ir iespē
jams aplūkot politisko uzticēšanos.
No vienas puses, ir institucionālisma perspektīva, kas saka, ka
lielā mērā sabiedrības uzticēšanās politiskajai sistēmai ir primāri
atkarīga no dažādu institūciju veiktspējas. Proti, ja sabiedrība uzskatīs, ka politiskās institūcijas strādā sabiedrības interesēs un
dara to kvalitatīvi, tad tā darbu novērtēs un uzticēsies gan šīm
institūcijām, gan politiskai sistēmai kopumā. Deivids Īstons ir minams kā viens no autoriem, kas vispamatīgāk ir pievērsies politiskās uzticēšanās sistēmiskajai dabai (Easton, 1975).
No otras puses, ir politiskās kultūras perspektīva, kas saka, ka
sabiedrības uzticēšanās ir rezultāts plašākiem sabiedrības procesiem, kur pamatā ir nepieciešams runāt par sabiedrības vērtībām,
vēsturisko pieredzi un politisko kontekstu. Tāpat šī teorētiskā perspektīva arī liek lielu uzsvaru uz citiem sociāliem faktoriem, piemēram, sociālo uzticēšanos vai sabiedrības pilsoniskās līdzdalības
pieredzi, kas ir cieši saistāmi ar politiskās uzticēšanās veidošanos.
Šīs perspektīvas kontekstā atzīmējami tādi autori kā Gabriels Almonds, Sidnijs Verbs, Ronalds Ingleharts, kā arī Roberts Putnams
(Almond, Verba, 1963; Inglehart, 2008; Putnam, 1995).
Abu minēto teorētisko virzienu autori piekrīt, ka politiskā uzticēšanās ir būtiska, lai nodrošinātu pilnvērtīgu demokrātisku
valstu funkcionēšanu. Vienlaikus katrs no šiem virzieniem citādi
redz to, kas ir politiskās uzticēšanās pamats un izpausmes politikā. Piemēram, pieņemot, ka politisko uzticēšanos nosaka kultūra
un tā ir dziļi iesakņojusies sabiedrības normās, ir skaidrs, ka ir
maz iespēju uzticēšanos demokrātiskām institūcijām uzlabot īsā
laikā. Tas prasa desmitgades vai pat paaudzes, lai radītu uzticību
un nodrošinātu, ka demokrātiskās institūcijas funkcionē efektīvi
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(Mishler, Rose, 2001). Turpretim, ja uzticībai pamatā ir minēto demokrātisko institūciju darbības rezultāti un veiktspēja, tad institūcijas var to radīt, sekmējot sabiedrības intereses un novēršoties
no koruptīvām praksēm. Tādējādi rezultāti un izmaiņas uzticības
rādītājos var prasīt mēnešus vai pat gadus, bet noteikti ne desmitgades vai paaudzes.
Ir nepieciešams tomēr atzīmēt šo teorētisko virzienu galvenās atšķirības. Politiskās kultūras teorija vairāk skata no ārpuses
vērsto faktoru ietekmi, piemēram, aplūko sabiedrības vērtību lomu
un politiskās socializācijas lomu sabiedrības politiskās uzticības
veidošanā. Tikmēr institucionālisma perspektīva vairāk uzsvaru
liek uz faktoriem, vērstiem no iekšpuses, un vērtē institūciju sniegumu, rīcībpolitikas rezultātus vai institucionālā dizaina nianses
un tamlīdzīgus faktorus.
Jautājumam par politisko uzticēšanos ir arī noteikta normatīvā nozīme, proti, augstu uzticēšanos demokrātiskai politiskajai
sistēmai uzskata par vērtību pēc savas būtības. Pētnieciskajā vidē
tā tomēr ir kļuvusi par mazāk aktuālu diskusijas objektu, vairāk
redzeslokā nonākot jautājumiem par to, kāda ir politiskās uzticēšanās nozīme sabiedrības un valsts funkcionēšanā.
Viens no galvenajiem jautājumiem, kas nodarbinājis pētniekus,
ir tas, kā politiskā uzticēšanās ietekmē politisko līdzdalību un otrādi – kāda ir politiskās uzticēšanās loma politiskajā efektivitātē.
Tāpat nozīmīgs ir jautājums par saistību starp sociālo uzticēšanos
un politisko uzticēšanos. Piemēram, no vienas puses, pieņem, ka
zema sabiedrības uzticība politiskajām institūcijām rada negatīvu
priekšstatu par valsts un tās institūciju darbību. Līdz ar to varētu
pieņemt, ka sabiedrībās ar zemu politisko uzticēšanos ir arī vērojama zema pilsoniskā un politiskā līdzdalība. No otras puses,
sabiedrībā var valdīt dažādi priekšstati par noteiktu institūciju
darbību, turklāt bieži vien šie priekšstati var būt netieši – radušies
nevis no pašu gūtās pieredzes, bet gan citādi. Tāpat to var ietekmēt
iedzīvotāju atbildības uzņemšanās un līdzdalība valsts pārvaldē
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un ar to saistītā pieredze. Tāpēc svarīgs ir jautājums, vai un kā šādas iedzīvotāju pilsoniskās un politiskās līdzdalības aktivitātes un
prakses ietekmē viņu priekšstatus par institūcijām un uzticēšanos
tām.
Viennozīmīgi politiskās uzticēšanās pētniecībā ir novērojama
cieša sasaiste ar demokrātijas teorijām. Piemēram, pārstāvnieciskās demokrātijas skatījumā pilsoņu viedoklis un līdzdalība,
apzinot labākos iespējamos sarunu rezultātā gūstamos lēmumus,
ir priekšnoteikums sekmīgas pārvaldības īstenošanā. Vienlaikus
pārstāvnieciskās demokrātijas principi sniedz ieguvumus arī pašiem pilsoņiem (Ryfe, 2005). Šellijas Buliannes veiktā pētījuma
rezultāti parāda, ka šādi apzināti pasākumi attiecīgajā kontekstā
vairo politisko uzticēšanos un izmaiņas iedzīvotāju politiskās
efektivitātes vērtējumā, tādējādi šie pasākumi var ietekmēt iedzī
votāju šķietamo pārvaldes leģitimitātes vērtējumu (Boulianne,
2018).
Ar līdzīgiem secinājumiem nāca klajā Junso Lī un Hindija Lauera Šahtera, kas arī apskatīja politiskās uzticēšanās un pilsoniskās
līdzdalības jautājumu. Viņas politisko uzticēšanos skatīja no slēptās demokrātijas perspektīvas, kas uzskata, ka pilsoņi patiesībā
nevēlas aktīvi līdzdarboties politikas veidošanā. Tā vietā cilvēki
patiesībā vairāk vēlas lēmumu pieņemšanu uzticēt ekspertiem,
tādējādi nodrošinot, ka pieņemtie lēmumi ir balstīti kompetentā
analīzē (Van der Molen, 2017). Šajā gadījumā sākotnēji tika virzīts
pretējs pieņēmums, proti, ka sabiedrībās, kur valda augstāka sabiedrības politiskā uzticība, ir vērojama zemāka pilsoniskās līdzdalības aktivitāte. Proti, augsta uzticēšanās institūcijām norāda
uz uzticēšanos ekspertu viedoklim, kas mazina iedzīvotāju līdzdalības nepieciešamību. Tomēr šis pieņēmums neapstiprinājās,
drīzāk apliecinājās pretējais: augstāki politiskās uzticēšanās rādītāji korelē ar tādām līdzdalības praksēm kā dalība vēlēšanās un
petīciju parakstīšana, tomēr nav vērojama sakarība ar iedzīvotāju
dalību demonstrācijās (Lee, Schachter, 2018). Tas lika autoriem

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA

309

secināt, ka sabiedrības politiskās uzticēšanās rādītājiem nav viennozīmīgas ietekmes uz visām pilsoniskās līdzdalības praksēm vai
izpausmēm. Vienlaikus pētnieki atzina, ka saistība starp politisko
uzticēšanos un pilsonisko līdzdalību ir drīzāk pozitīva, kas atbilst
pārstāvnieciskās demokrātijas teorētiskajiem pieņēmumiem. Līdzīgi arī vairāki pētnieki ir skatījuši to, kādu lomu var ieņemt izglītība, politiskās prasmes un politiskā uzticēšanās, vairojot līdzdalību politiskās aktivitātēs (Christensen, 2018).
Šī atziņa tomēr aktualizē vēl vienu ļoti būtisku problēmjautājumu, proti, vai un kā pēc iespējas precīzāk ir iespējams mērīt politisko uzticēšanos? Un, ja to ir iespējams mērīt, vai šie mērījumi ir
salīdzināmi starp valstīm? Lai gan sākotnēji bija vērojami centieni
izdalīt dažādas politiskās uzticēšanās formas, Marka Hūga veiktā
faktoranalīze tomēr parāda, ka lielā mērā sabiedrībā ir novērojama
tikai viena veida politiskās uzticēšanās forma. Proti, politisko uzticēšanos var uzskatīt par sabiedrības vispārēju pastāvošās politiskās
kultūras vērtējumu attiecīgajā politiskajā sistēmā, atspoguļojot to,
kā sabiedrība vērtē politiskos aktorus kopumā, īpaši neizdalot deputātus, politiskās partijas vai ministru kabinetu (Hooghe, 2011).
Tātad ir iespējams politisko uzticēšanos ne tikai mērīt, bet var arī
uzskatīt, ka mērījums lielā mērā atspoguļo iedzīvotāju skatījumu
un attieksmi pret politisko vidi valstī kopumā. Tikmēr citi pētnieki
vairāk ir likuši uzsvaru uz politiskās uzticēšanās plašo dabu, akcentējot, ka sabiedrības vērtējums dažādu institūciju darbam var
ievērojami atšķirties. Vairāk turklāt uzticēsies tādām institūcijām,
ar ko sabiedrība mijiedarbojas ikdienā.
Irēna Šneidere savā pētījumā ir apskatījusi to, vai un kā politisko uzticēšanos ir iespējams mērīt starp valstīm. Autore vērš
uzmanību uz to, ka, neskatoties uz politiskās uzticēšanās kā pētījumu koncepta nozīmīgumu pēdējos 20 gados, tas tomēr balstās
uz salīdzinoši vājiem teorētiskajiem un empīriskajiem pamatiem.
Līdz ar to pētniece atzina, ka politiskās uzticēšanās pētnieki ir par
maz uzmanības pievērsuši datu validitātei un starpvalstu salīdzi-
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nāmībai (Schneider, 2016). Autore savā pētījumā apskatīja vairākus modeļus politiskās uzticēšanās rādītāju salīdzināšanai starp
valstīm un secināja, ka ir vērojamas nozīmīgas atšķirības iedzī
votāju politiskās uzticēšanās uztverē, salīdzinot dažādas politiskās institūcijas. Tādējādi ir iespējams nošķirt uzticēšanos valdībai,
parlamentam un politiskajām partijām no uzticēšanās reģionālām
vai vietējām politiskajām institūcijām. Tāpat atšķirīgi iedzīvotāju
priekšstati ir vērojami attiecībā uz tiesībaizsardzības institūcijām – policiju vai bruņotajiem spēkiem, vai tiesas institūcijām.
Līdz ar to, salīdzinot politisko uzticēšanos starp noteiktām valstīm
un reģioniem, ir jāņem vērā šīs konteksta atšķirības.
Kopsavilkumā jāsaka, ka, lai gan jautājums par politisko uzticēšanos ir bijis salīdzinoši aktuāls pēdējos gados, viennozīmīgi
skaidras atbildes par politiskās uzticēšanās un pilsoniskās līdzdalības vai politiskās efektivitātes mijiedarbību tomēr līdz šim nav
iegūtas. Lielā daļā gadījumu veiktie pētījumi ir snieguši pretrunīgus rezultātus un neviennozīmīgas atbildes. Ļoti nozīmīga loma ir
politiskās kultūras kontekstam attiecīgajā valstī, kā arī vērojama
nepieciešamība pēc niansētākām atbildēm par konceptu mijiedarbībām. Līdz ar to šajā jautājumā vēl ir veicams nozīmīgs darbs,
lai, piemēram, skatītu to caur Latvijas gadījumu analīzi, kā arī lai
skatītu politiskās uzticēšanās un citu sociālo konceptu, piemēram,
pilsoniskās līdzdalības, mijiedarbību.

4.2.4. Pilsoniskā līdzdalība, politiskā uzticēšanās
un politiskā pašefektivitāte Latvijā
Valsts pētījumu programmas projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros 2020. gada
augustā un septembrī tika veikta reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju
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aptauja, lai izpētītu pilsoniskās līdzdalības uzvedību. Aptaujā pie
dalījās 1005 Latvijas iedzīvotāji (51,7 % sievietes) vecumā no 18 līdz
75 gadiem (M = 46,34, SD = 14,9).
Respondentiem piedāvāja novērtēt viņu dalības subjektīvo biežumu (nekad, dažreiz, bieži) 30 dažādās aktivitātēs (Pilsoniskās
līdzdalības skala, Silkāne, Dāvidsone & Buholcs, 2020). Faktoru
analīzes rezultātā izveidojās šādi pilsoniskās līdzdalības uzvedības
rādītāji/faktori: dalība vēlēšanās, sociālā līdzdalība, sociālo mediju
aktīvisms, saziņa ar amatpersonām, politiskā patērniecība, pilsoniskais aktīvisms, politiskā līdzdalība, līdzdalība NVO. Piecas aktivitātes neiekļāvās nevienā no faktoriem. Ar pilsoniskās līdzdalības
uzvedības aprakstiem var iepazīties 1. pielikumā.
Jau 4.1. nodaļā tika aprakstīti līdzdalības uzvedības rezultāti.
Respondenti novērtēja viņu līdzdalības subjektīvo biežumu (nekad, dažreiz, bieži) 30 dažādās aktivitātes (Pilsoniskās līdzdalības
skala, Silkāne, Dāvidsone & Buholcs, 2020). Faktoru analīzes rezultātā ir izdalīti tādi pilsoniskās līdzdalības uzvedības rādītāji kā:
1) dalība vēlēšanās, 2) saziņa ar amatpersonām, 3) politiskā līdzdalība, 4) pilsoniskais aktīvisms, 5) politiskā patērniecība, 6) sociālo
mediju aktīvisms, 7) sociālā līdzdalība, 8) līdzdalība NVO (vairāk
skatīt 4.1. nodaļā).
Lai padziļināti noskaidrotu pilsonisko līdzdalību skaidrojošos
faktorus, aptaujā tika iekļauti jautājumi, kas ļauj novērtēt apmierinātību ar dzīvi (Satisfaction with Life Scale, Pavot & Diener, 1993,
latviešu valodā adaptējusi Stokenberga, 2002), vispārīgo pašefektivitāti (Generalized Self-efficacy scale, Schwarzer & Jerusalem, 1995,
latviešu valodā adaptējusi Buliņa, 2009), vispārīgo, sociālo un politisko uzticēšanos (jautājumi pielāgoti šī pētījuma vajadzībām,
izmantojot arī Eirobarometrā iekļautos jautājumus) un uztverto
politisko pašefektivitāti (Perceived political efficacy, Sarieva, 2018),
kā arī sociāldemogrāfiskie rādītāji.
Lai noskaidrotu, pēc kādiem faktoriem prognozēt dažādus pilsoniskās līdzdalības uzvedības veidus, tika veikta regresijas ana-

312

KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

līze. Regresijas modelī tika iekļauti sociāldemogrāfiskie rādītāji –
dzimums, vecums, formālās izglītības ilgums un apmierinātība ar
dzīvi, pašefektivitāte, vispārīgā uzticēšanās, sociālā uzticēšanās,
politiskā uzticēšanās, kā arī politiskā pašefektivitāte – iekšējā personiskā, iekšējā kolektīvā un ārējā. Mainīgie, kuri nekorelēja ar
kādu no pilsoniskās līdzdalības uzvedības veidiem, netika iekļauti
konkrētajā regresijas modelī.
Ar regresijas koeficientiem var iepazīties 4.2. tabulā. Kā redzams, nozīmīgākais faktors pilsoniskās līdzdalības skaidrošanā
ir politiskā pašefektivitāte. Lielākajā daļā pilsoniskās līdzdalības
uzvedības veidu tā ir iekšējā personiskā politiskā pašefektivitāte
(β ir robežās no 0,13* līdz 0,30***), savukārt gadījumā ar dalību
vēlēšanās un sociālo līdzdalību – iekšējā kolektīvā politiskā paš
efektivitāte (β = 0,26***). Pilsoniskās līdzdalības uzvedību pro
gnozē arī vispārīgā pašefektivitāte. Šie rezultāti saskan arī ar
iepriekš veiktajiem pētījumiem par politiskās pašefektivitātes
lomu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā – jo lielāka ir indivīda
pārliecība par savām iespējām piedalīties un ietekmēt politiskos
un sabiedriskos procesus, jo lielāka iespējamība, ka indivīdam būs
raksturīga pilsoniskās līdzdalības uzvedība, t. i., viņš iesaistīsies
kādā pilsoniskajā aktivitātē. Iekšējā personiskā politiskā pašefektivitāte nozīmē pārliecību par personiskām spējām ietekmēt politiskos procesus, piemēram, šī pētījuma rezultāti liecina, ka indivīdi ar augstāku iekšējo personisko politisko pašefektivitāti drīzāk
iesaistīsies politiskās partijās, sazināsies vai tiksies ar politiķiem
vai amatpersonām, līdzdarbosies NVO un publiski paudīs savus
uzskatus, piedaloties demonstrācijās, piketos u. c., savukārt indivīdi ar augstākiem iekšējās kolektīvās politiskās pašefektivitātes
rādītājiem drīzāk būs pārliecināti par savu spēju ietekmēt apkārtējos procesus, ja līdzdarbosies kopā ar citiem iedzīvotājiem –
piedalīsies vēlēšanās, diskutēs par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem ģimenē, ar draugiem, paziņām, kā arī aicinās citus
piedalīties vēlēšanās u. c.
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Lai arī politiskā uzticēšanās tiešā veidā neparādās kā nozīmīgs
pilsonisko līdzdalību skaidrojošs faktors, veicot mediācijas analīzi,
tomēr noskaidrojās, ka politiskā pašefektivitāte ir starpniekfaktors starp politisko uzticēšanos un pilsoniskās līdzdalības uzvedību, t. i., politiskās uzticēšanas nozīme izpaužas caur politisko
pašefektivitāti. Politiskā uzticēšanās veicina politisko pašefektivitāti, kas savukārt tālāk ietekmē pilsonisko līdzdalību. Pilna mediācija (pastāv sakarība starp politisko uzticēšanos un politisko
pašefektivitāti, politisko pašefektivitāti un pilsonisko līdzdalību,
bet nepastāv tiešas politiskās uzticēšanās attiecības ar pilsonisko
līdzdalību) tika konstatēta tādiem pilsoniskās līdzdalības veidiem
kā dalībai vēlēšanās, politiskajai patērniecībai un līdzdalībai NVO.
Daļēja mediācija jeb starpniecība novērojama saziņā ar amatpersonām un sociālajā līdzdalībā, kas nozīmē, ka politiskā uzticēšanās šajos gadījumos darbojas gan tiešā, gan netiešā veidā. No šiem
rezultātiem izriet, ka pilsoniskās līdzdalības uzvedības izskaidrošanā nozīmīgu lomu spēlē abu faktoru – politiskās uzticēšanās un
politiskās pašefektiviātes – mijiedarbība.
Atsevišķos gadījumos neliela loma ir arī sociāldemogrāfiskajiem faktoriem – dzimumam, vecumam un izglītībai. Kā redzams,
divos gadījumos nozīme ir vecumam – jo gados vecāks ir indivīds,
jo lielāka iespējamība, ka viņš piedalīsies vēlēšanās (β = 0,21***)
vai sazināsies ar amatpersonām (β = 0,20***). Zinātniskajā literatūrā visbiežāk ir aprakstīta izglītības loma, tomēr šajā pētījumā,
iekļaujot regresijas modelī vairākus mainīgos, izglītībai ne vienmēr ir noteicošā loma. Izglītības ilgums pilsonisko līdzdalību
prognozē šādos gadījumos: dalība vēlēšanās (β = 0,17***), saziņa
ar amatpersonām (β = 0,13***), politiskā patērniecība (β = 0,10***)
un līdzdalība NVO (β = 0,14***). Rezultāti demonstrē, ka politiskā
līdzdalība (β = -0,16***), saziņa ar amatpersonām (β =  -0,10***),
sociālo mediju aktīvisms (β = -0,09***) un pilsoniskais aktīvisms
(β = -0,10***) biežāk raksturīgs vīriešiem.
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Sociālā līdzdalība

Pilsoniskais aktīvisms

Līdzdalība NVO

Politiskā patērniecība

Sociālo mediju aktīvisms

Saziņa ar amatpersonām

Politiskā līdzdalība

Dalība vēlēšanās

Regresijas analīze
Dzimums
(0-vīrietis,
1- sieviete)

-0,16*** -0,10*** -0,09**

-0,10** -0,06*

Vecums

0,21***

0,20***

0,08**

Izglītība

0,17***

0,13***

0,10*** 0,14*** 0,08*

Apmierinātība
ar dzīvi

-

Pašefektivitāte

-

Uzticēšanās,
vispārīgā

-

-

Uzticēšanās,
sociālā

-

-

Uzticēšanās,
politiskā

-

Politiskā
pašefektivitāte,
iekšējā
personiskā

0,13*** 0,09** 0,09** 0,10**

-0,12**

-

-

0,28*** 0,30*** 0,15**

Politiskā
pašefektivitāte, 0,26***
iekšējā kolektīvā

-

-

-0,10*

0,13* 0,24*** 0,23*** 0,17***

0,12*

Politiskā
pašefektivitāte,
ārējā

0,17***

-0,11* 0,26***

-

-0,12**

Piezīme. *** p < .001, ** p < .01, * p < .05

4.2. tabula. Pilsonisko līdzdalību prognozējošie mainīgie (N = 1005).
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4.2.5. Kopsavilkums un secinājumi
Politiskā līdzdalība ir daudzšķautņains fenomens, ko apliecina
ne tikai daudzveidīga uzvedība, bet arī šo uzvedību skaidrojošie faktori. Jau 4.1. nodaļā tika skaidrota pilsoniskās līdzdalības uzvedības
dažādība Latvijā. Kamēr vieni ir gatavi piedalīties vēlēšanās, citi vēlas līdzdarboties NVO vai politiskajās partijās, paust savu attieksmi
pret sabiedrībā notiekošo, piketējot vai pērkot/nepērkot noteiktus
produktus un preces, diskutēt ar līdzcilvēkiem par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem, vērsties pie amatpersonām u. c. Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka vienu vai citu uzvedību skaidro atšķirīgi
sociāldemogrāfiskie un citi faktori. Lai arī šajā pētījumā visnozīmīgākā ir politiskā pašefektivitāte un pastarpināti – politiskā uzticēšanās, tas neizslēdz citu aspektu iekļaušanu pētījuma modelī, lai
vēl labāk izprastu indivīdu pilsoniskās līdzdalības uzvedību.
Mūsu projekta rezultāti parāda, ka nozīmīgākais pilsonisko
līdzdalību skaidrojošais faktors ir politiskā pašefektivitāte. Lielākajā daļā pilsoniskās līdzdalības uzvedības veidu tā ir iekšējā
personiskā politiskā pašefektivitāte, savukārt gadījumā ar dalību
vēlēšanās un sociālo līdzdalību – iekšējā kolektīvā politiskā paš
efektivitāte. Balstoties uz pasaulē jau aprobētajām atziņām, attiecīgi būtu dažādos veidos jāveicina un jārada indivīdiem iespējas
gūt pozitīvu līdzdalības pieredzi gan savā apkaimē, pašvaldībā,
gan arī nacionālā līmenī. Kā zināms, pašefektivitāte paaugstinās,
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 formas (tajā skaitā dalība nevalstiskajās organizācijās un arodbiedrībās, publiskā vai nepubliskā komunikācija, kuras mērķis ir sazināties ar amatpersonām
un ietekmēt to lēmumus) ir salīdzinoši zema, varētu būt arī tas,
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ka daļai cilvēku nav zināmi pozitīvi piemēri tam, ko ar līdzdalību
ir iespējams panākt. Tāpat problēma varētu būt pilsonisko zināšanu trūkums – ne tikai par pilsoniskās līdzdalības iespējām, bet
arī par valsts pārvaldes principiem. Šādas zināšanas ir svarīgas, lai
indivīdam būtu skaidrs, pie kā vērsties un kādā veidā risināt sev
aktuālos jautājumus. Šeit viens no svarīgiem instrumentiem ir formālā un neformālā izglītība. Piemēram, kā parāda 2021. gadā Latvijas Universitātes pētnieku īstenota pētījuma rezultāti (https://
www.ppmf.lu.lv/petnieciba/projekti/augstakaja-izglitiba-studejoso-kompetencu-novertejums-un-to-attistibas-dinamika-studiju-perioda), Valsts vispārējās izglītības standartā ir jau iekļauta
virkne pilsonisko kompetenču, bet ir arī tādas, kas tur nav atrodamas, piemēram, par iesaistes iespējām gan vietējā, gan nacionālā
līmenī, kā arī saistībā ar globālo ilgtspējas mērķu īstenošanu. Šajā
sakarā jāatgādina, ka ļoti daudzi jautājumi, ko vēlamies risināt vietējā kopienā (piemēram, saistībā ar vidi, dabas resursiem), ir globālas aktualitātes, tāpēc būtu nepieciešams nodrošināt, ka laikus
veidojas indivīdu izpratne par to, kā mūsu rīcība vietējā mērogā
saistās ar globāli svarīgajiem jautājumiem – klimata krīzi, bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, nepieciešamību sekmēt ilgtspējīgāku atkritumu apsaimniekošanu u. c.
Mūsdienās politiskā uzticēšanās nereti tiek izmantota, lai
skaidrotu ļoti daudzus procesus sabiedrībā, sākot ar gatavību politiski līdzdarboties valsts dzīvē, līdz pat tādiem kā patriotisms un
sociālā identitāte. Vienlaikus gūtās pētnieciskās atziņas liek pamatoti pievērst uzmanību tam, kuras no šīm saistībām ir reāli pastāvošas. Bieži vien dažādi politikas komentētāji vai paši politiķi
min nozīmīgo uzticēšanās lomu, tomēr ne vienmēr to piedāvātajiem skaidrojumiem ir reāls empīrisks pamats. Projekta ietvaros
veiktais darbs sniedz nelielu ieskatu šajā jautājumā.
Svarīgi ir ņemt vērā, ka politiskā uzticēšanās nav skatāma tikai
kā vienvirziena attiecības sabiedrībai ar valsti. No vienas puses,
ir, protams, svarīgi sekmēt indivīda kompetences, kas liecina par
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spēju līdzdarboties politiskajos procesos. No otras puses, ir svarīgi,
ka institūcijas pieņem lēmumus, kam patiesi var uzticēties.
Publiskās institūcijas arī nav uzskatāmas par viendabīgām,
un iedzīvotāju uzskats par uzticēšanos mēdz pat ļoti variēt starp
dažādām institūcijām. Šeit, no vienas puses, ir jautājums par institūciju publisko tēlu un sabiedrības priekšstatiem par attiecīgās
institūcijas darbu un spēju paveikt tai uzticētos uzdevumus. Savukārt, no otras puses, tas ir jautājums par iedzīvotāju reālo pieredzi
attiecībā uz to, cik lielā mērā institūcijas ir atsaucīgas un ievēro
iedzīvotāju intereses, kā arī praktiskā līmenī rada vidi, lai iedzī
votājiem būtu iespējams līdzdarboties to atbildībā esošo jautājumu risināšanā. Šo faktoru noteiktā mērā arī apliecina projekta
ietvaros mūsu veiktā analīze, kas identificē politisko pašefektivitāti kā vidutāju starp iedzīvotāju politisko uzticēšanos un politiskās līdzdalības praksēm. Proti, iedzīvotāji, kas vairāk uzticas valsts
institūcijām, būs arī pārliecinātāki par savām iespējām ietekmēt
sabiedriskos un politiskos procesus un drīzāk arī iesaistīties politiskās līdzdalības praksēs.
Latvijas gadījumā šajā kontekstā ir vērtīgi aplūkot plānošanas
dokumentu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kas politikas līmenī definē
mērķus un pasākumus pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, tajā
skaitā aktualizē jautājumu par politisko uzticēšanos un pilsonisko
līdzdalību. Un, lai gan šāda dokumenta esamība pati par sevi jau ir
ievērojams fakts, tomēr tā saturs parāda, ka līdzšinējais politikas
fokuss ir vairāk bijis vērsts uz indivīda perspektīvas maiņu, piemēram, sniedzot iespēju apgūt pilsoniskās prasmes un zināšanas,
bet mazāk ir pievērsies pašrefleksijai par valsts institūciju lomu un
atvērtību pilsoniskās līdzdalības iniciatīvām. Tīri praktiskā līmenī
tas ir jautājums kaut vai par to, kādas līdzdalības formas izvēlas
pašas institūcijas – vai tās aprobežojas vien ar jautājumu izsludināšanu sabiedriskajai apspriešanai vai arī daudz vairāk proaktīvi
rīkojas, lai iesaistītu cilvēkus to dienaskārtībā.
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RĪCĪBPOLITIKAS

REKOMENDĀCIJAS
Mūsu projekta ietvaros pētnieki jau ir snieguši konkrētas rekomendācijas rīcībpolitikai, aktīvi iesaistoties likumdošanas iniciatīvu apspriešanas agrīnās fāzēs. Šeit jāpiemin gan administratīvi teritoriālā reforma, gan Latviešu vēsturisko zemju likumprojekts. Mēs
piekrītam Latvijas Nacionālās enciklopēdijas formulējumam un ar
rīcībpolitiku saprotam skaidri noteiktas idejas par to, kas būtu jāpaveic noteiktajā jomā. Vienlaikus mēs apzināmies, ka atšķirībā no
plāna, kur jābūt minētiem noteiktiem punktiem mērķa sasniegšanai, rīcībpolitka pārsvarā tiek formulēta vispārīgi, norādot mērķus
un vēlamo vai paredzamo izmaiņu virzienu (Nacionālā enciklopēdija, 2021). Rekomendācijas rīcībpolitikai ir strukturētas atbilstoši
mūsu grāmatas nodaļām, tās iekļauj vispārīga rakstura ieteikumus,
kas attiecas uz Latvijas sabiedrību kopumā, identitātes un piederības izjūtas aspektiem, kā arī pilsoniskās līdzdalības stiprināšanu.

Latvijas sabiedrība
Kopumā valstī nepieciešams stiprināt ilgtermiņa domāšanas
kultūru – visos pārvaldības posmos, sākot ar parlamentu un valdību, visbeidzot ar institūcijām un sabiedrības locekļiem – indivīdiem. Ikdienas (operacionālā līmenī) lēmumu pieņemšanā respektējot vidēja termiņa un ilgtermiņa plānus, būtiski palielinātos
iespējamība sasniegt ilgtermiņa mērķus. Ļoti būtiska ir sabiedrības iesaiste, bez kā demokrātiskā pārvaldības modelī mērķu sasniegšana ir visai problemātiska. Šajā kontekstā ļoti liela nozīme
ir stratēģiskajai komunikācijai kā rīcību kopumam. Stratēģiskā
komunikācija ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas, un pamatā tā ir rīcība, nevis tikai informēšana, kā bieži interpretē praksē Latvijā.
Par ilgtermiņa stratēģisko mērķi būtu jāizvirza zināšanu sabiedrība (gudra un uzņēmīga sabiedrība), šajā konceptā integrējot tās
vērtības, kas ir atbilstošas demokrātiskai pilsoniskai sabiedrībai,
un uz to kopumā jāorientē Latvijas sabiedrība. Tālāk konkrētas
rekomendācijas.
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1. Visu līmeņu publiskās pārvaldes darbinieku izglītošana,
organizējot ikgadējus intensīvus mācību kursus nedēļas
garumā, kuru apmeklējums ir obligāts. Pieaicināmi spēcīgi
lektori un iekļaujamas šādas komponentes: stratēģiskā
komunikācija, komunikācija ar konkrētām sabiedrības
grupām, mediju pratība, konkrētajam amatam un nozarei
specifiskas zināšanas, personības izaugsme.
2. Pirmajā punktā minētās mācību programmas piedāvājums
privātajam sektoram un citiem interesentiem (bez maksas).
3. Īpašu apmācības programmu organizēšana skolotājiem,
iekļaujot trīs komponentes (mācīšanas metodes, konkrētā
mācību priekšmeta aktuāls saturs atbilstoši starptautiskajām tendencēm, personības izaugsme).

Identitāte un piederības izjūta
Identitāte un piederības izjūta ir fenomeni, kas eksistē visā pasaulē un ir attiecināmi uz jebkuru indivīdu. Latvijas situācijā vienlīdz svarīgi ir stiprināt lokālo, nacionālo un eiropeisko identitāti
un piederības izjūtu. Eiropeiskās un Latvijas nacionālās identitātes tvērums (arī ģeogrāfiskā izpratnē) ir pietiekami skaidri definējams, bet lokālās identitātes jēdziena definēšana ir sarežģītāka.
Lielākajai daļai sabiedrības vēl spēcīgāka piederības izjūta ir vietai,
kur viņi dzīvo vai arī kur ir uzauguši, tā nav tikai saistīta ar kādu
no kultūrvēsturiskajiem novadiem. Katram Latvijas sabiedrības
loceklim jāspēj sevi identificēt lokālā līmenī, atrodot savu individuālo piederības izjūtu. Arī nacionālā līmenī nepieciešamas sa
sniegt visas sabiedrības kopīgu izpratni un vienošanos, kas ir pilsoniska nācija. Eiropeiskā identitāte ļauj skaidri pozicionēt Latviju
gan ģeopolitiskajā, gan kultūrvēsturiskajā dimensijā, kas ir valsts
drošības un ilgtspējas jautājums. Visos identitātes un piederības
izjūtas līmeņos nepieciešama visaptveroša, visu sabiedrību iekļaujoša pieeja. Latvijas teritorija vēsturiski ir bijusi multikulturāla un
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multietniska, un tā tas ir arī 21. gadsimtā. Pārspīlēta identitātes un
piederības izjūtas “latviskošana” rada un arī turpmāk radīs apgrūtinājumus citu tautību iedzīvotāju identitātes un piederības izjūtas stiprināšanā, jo īpaši lokālā un nacionālā līmenī.
1. Latvijas valsts stratēģiskajā pozicionējumā izmantot tās
priekšrocības, ko sniedz mūsu multietniskā un multikulturālā sabiedrība. Stiprinot lokālo, nacionālo un eiropeisko
identitāti, pastiprināta uzmanība ir jāpievērš, lai piedāvātie koncepti (piemēram, Latviešu vēsturisko zemju likums
un tā konsekvences) būtu Latvijas sabiedrību vienojoši un
tajos savu identitāti un piederības izjūtu spētu atrast jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš to vēlas.
2. Lokālā identitāte ir ļoti būtiska jaunās paaudzes sasniegšanai. Caur lokālās dimensijas akcentēšanu jauniešu vidū
ceļama izpratne par nacionālās identitātes nozīmīgumu.
Jauniešus visvieglāk ir sasniegt skolās, un lokālās identitātes jautājumus nepieciešams integrēt jaunajā izglītības
saturā.
3. Lokālās identitātes stiprināšanai jāiniciē plašs savstarpēji
saistīts pasākumu klāsts, sākot no akadēmiskiem pētījumiem, līdz to rezultātu pārnesei uz plašāku sabiedrību (arī
izmantojot dažādus transmediju projektus), jāstiprina lokālā novadpētniecība un jāveido digitālas avotu (datu) uzkrāšanas vietnes. Lokālās identitātes jautājumi jāintegrē
izglītības institūciju saturā.
4. Nacionālās identitātes stiprināšanai piedāvājams pilsoniskas nācijas koncepts. Pilsoniskas nācijas ideāls ir jāformulē
kā dokuments, kurā apkopotas diskusijas un integrēts Latvijas daudzveidīgo sociālo un nacionālo grupu redzējums
un tām svarīgie akcenti pilsoniski tikumiskā uzvedībā, lai
tādējādi tas kalpotu par vienojošu vērtību pamatu Latvijas
pilsoniskajai nācijai.
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5. Viens no fundamentāliem priekšnoteikumiem pilsoniskās
līdzdalības veicināšanai ir zināšanas par pilsoņa tiesībām
un pienākumiem demokrātiskā valsts iekārtā. Līdz ar to
neapšaubāmi prioritāra ir izglītība, jo pilsoniskās izglītības
uzdevums ir iemācīt šīs pamata prasmes un zināšanas.
6. Pilsoniskas nācijas attīstībai Latvijā nepietiek tikai ar pilnveidotu vispārējās izglītības saturu, bet ir nepieciešama
plašākas sabiedrības uzskatu un uzvedības pārveide. Lai to
paveiktu, pirmais solis ir precīzi formulēt un dokumentēt
Latvijas sabiedrības pilsonisko ideālu dažādās mērķauditorijās, kas būtu pamats vēstījumam pilsoniskas nācijas
stratēģiskajā komunikācijā.
7. Veicināt starptautiskas apmaiņas programmas jau vidusskolēnu vidū, viņus iepazīstinot ar citām Eiropas valstīm
un to kultūrām.
8. Veidot vairāk stratēģiskas lokālas partnerības ar dažādām
Eiropas valstīm, piemēram, Valmieras novads, Valmieras
novada uzņēmēji (uzņēmēju NVO) un Vidzemes Augstskola veido stratēģisku partnerību ar kādu pašvaldību
(pašvaldībām) Eiropā. Šāda daudzdimensionāla sadarbība stiprinās eiropeisko identitāti un piederības izjūtu.
9. Paplašināt Latvijas iesaisti dažādās likumdošanas iniciatīvās ES līmenī (piedāvājot jaunas idejas, ne tikai reaģējot
jau uz esošajām!), iesaistoties gan augstākajām amatpersonām, gan NVO un citiem sektoriem.

Pilsoniskā līdzdalība
Viens no pilsoniskās līdzdalības stiprināšanas pamatnosacījumiem ir Latvijas sabiedrības dažādības pieņemšana gan no lēmumu pieņēmēju un ietekmētāju, gan arī no sabiedrības puses
kopumā. Pie dažādības pieskaitāma tautība, lietotā valoda, kultūrvēsturiskās saknes, sociālā izcelsme, vecums, dzimums, izskats,
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veselības stāvoklis, visu veidu pārliecības un reliģiskās piederības, arī indivīdu izvēles savas personīgās dzīves organizēšanā un
citi šeit neuzskaitīti aspekti. Noliedzot vai ignorējot dažādību, tik
daudzšķautņainā un daudzslāņainā sabiedrībā kā Latvijā visaptverošu līdzdalību sasniegt nav iespējams. Katra situācija, kurā kāds
gūst negatīvu pieredzi, piemēram, tiek noraidīta iniciatīva, netiek
uzklausīts un tamlīdzīgi, ved pie vilšanās un pārliecības, ka neko
nav iespējams panākt (vai arī to ir ļoti grūti izdarīt), līdz ar to mazinās politiskā uzticēšanās. Konkrētas rekomendācijas.
1. Politiskās pašefektivitātes celšana. Panākt indivīda pārliecību par savām iespējām piedalīties politiskos un sabiedriskos procesos, ietekmēt tos.
2. Pieredzes apmaiņas programmu organizēšana publiskajā
sektorā strādājošajiem, ik gadus uz nedēļu nosūtot darbā
citā organizācijā un institūcijā (saglabājot profesionālos uzdevumus), tādējādi iegūstot pieredzi un zināšanas par citos
sektoros notiekošo un reālajām aktualitātēm. Virziens no Rīgas un valstspilsētām uz reģioniem un otrādi būtu prioritārs,
ar to tiktu stiprināta izpratne par valsts policentrisku attīstību, kas definēta Nacionālajā attīstības plānā (2021–2027).
3. Pilsoniskas izglītības veicināšana – dažādu pievilcīgu un
saistošu apmācību programmu, semināru organizēšana.
Mediju saturā vairāk integrēt pilsoniskas izglītības elementus, tostarp ne tikai veidojot specifiskus, specializētus
raidījumus, bet arī galvenos vēstījumus mērķtiecīgi integrējot izklaidējošā saturā.
4. Iemesls zemai līdzdalībai ir arī pārlieku liela sociālekonomiskās atbildības uzlikšana indivīda pleciem – augsta
nevienlīdzība un nabadzība. Īpaši svarīgi šajā kontekstā
ir nodrošināt vienādas izglītības un turpmākās karjeras
iespējas jauniešiem. Izglītības sistēmā būtu jānovērš sociālā segregācija, sniedzot atbalstu pēc iespējas agrīnākā
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vecuma posmā. Vēlākajos izglītības posmos svarīgi, lai
sniegtais atbalsts ir sistemātisks (nepārtraukts) un kompensē jaunos sociālos riskus, t. i., piemēram, atbalstot
viena vecāka ģimenes, turpinot atbalstīt daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes bērnus pārejas
posmā uz augstāku izglītības līmeni (vidējo, profesionālo
un augstāko izglītību).
5. Nepieciešams veicināt iekļaujošas valodas lietošanu publiskajā telpā, tostarp politikas dokumentos un to debatēs,
bez nošķīruma grupās (piemēram, latvietis – krievs vai
latvietis – jebkāda cita minoritāte). Būtu jāmeklē jēdziens,
kas apzīmē visus Latvijas iedzīvotājus un ir bez etniskās,
valodas un ģeogrāfiskās izcelsmes konotācijas.
6. Zinātnes pratības un sabiedrības zinātnes (‘citizen science’)
konceptu stiprināšana, caur to sabiedrību padarot gudrāku
un uzņēmīgāku, vairāk virzot zināšanu sabiedrības virzienā.
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M A N A N Ā KOT N E S L AT V I J A

Laiks rit ļoti strauji. Vidējās paaudzes cilvē
kiem šķiet, ka tikko atjaunojām neatkarību,
tomēr ir pagājuši jau 30 gadi. Dažreiz šķiet,
ka tikko kļuvām par Eiropas Savienības da
lībvalsti, tomēr pagājuši jau 17 gadi. Brīdī,
kad top šī grāmata, tiek uzsākts darbs pie
nākamā posma Latvijas ilgtermiņa stratē
ģijas "Latvija 2050". Arī nākamie 30 gadi pa
ies ļoti ātri, tāpēc katru, kura rīcībā nonāk
šī grāmata, mēs aicinām kļūt par šīs grā
matas līdzautoru un vienlaikus par Latvijas
nākotnes veidotāju, uzrakstot savu versiju
par to, kādai Latvijai un tās sabiedrībai
vajadzētu būt pēc nu jau mazāk kā 30 ga
diem – 2050. gadā. Padomāt par darāma
jiem darbiem un savu lomu nākotnes veido
šanā. Tikai kopā mēs spēsim padarīt mūsu
Latviju un tās sabiedrību vēl gudrāku, dro
šāku un laimīgāku. Pēc 30 gadiem būs ļoti
interesanti paraudzīties, ko par to visu mēs
esam domājuši šobrīd, 2021. un 2022. gadā.

Kādu es redzu Latviju 2050. gadā?
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Kas būtu galvenās darāmās lietas, lai Latvija būtu tāda,
kādu es to noraksturoju?
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Ko es darīšu turpmākajos 10 gados, lai Latvija tuvotos tam,
kādu es to noraksturoju 2050. gadā?
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KĀ NEAPMALDĪTIES NĀKOTNĒ?

Ko es darīšu tuvākā gada laikā, lai Latvija tuvotos tam,
kādu es to noraksturoju 2050. gadā?
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/par-budzeta-naudu-atbalsta-ariviltus-zinu-izplatitajus.a361376/
LSM (2021). Sabiedrisko mediju plāns mazākumtautību satura pieejamībai
pēc gadumijas patlaban neskaidrs.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sabiedrisko-mediju-plansmazakumtautibu-satura-pieejamibai-pec-gadumijas-patlabanneskaidrs.a419678/
LSM (2021). PBK būs jāmaksā 16 000 eiro sods par maldinošas informācijas
izplatīšanu saistībā ar Covid-19.
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pbk-bus-jamaksa-16-000-eirosods-par-maldinosas-informacijas-izplatisanu-saistiba-ar-covid-19.
a395032/
LSM (2021). NEPLP izslēdz no Latvijā retranslējamo programmu saraksta
16 programmas – arī “REN TV Baltic” un “NTV Mir Baltic”.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/neplp-izsledz-no-latvijaretranslejamo-programmu-saraksta-16-programmas--ari-ren-tvbaltic-un-ntv-mir-baltic.a392161/
“Pagaidu Valdības Vēstnesis”, 1918. gada 14. decembris.
“Sējējs”, 1937. gada 1. oktobris.
“Siguldas Balss”. 1935. gada 1. janvāris.
Re:Baltica (2020). Valsts tomēr nedos naudu avīzei “Segodņa” un portālam
“BB.lv”. https://rebaltica.lv/2020/08/valsts-tomer-nedos-nauduavizei-segodna-un-portalam-bb-lv/
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Digitālas datu krātuves, interneta portāli un mājaslapas
www.europarl.europa.eu
www.nvo.lv
www.likumi.lv
www.lra.lv
www.neplpadome.lv
www.pkc.gov.lv
www.president.lv
www.saeima.lv
www.sif.gov.lv
www.skola2030.lv
www.va.lv

Digitālā platforma (saites un linki)
Radošā grupa: Iveta Auniņa, Gatis Krūmiņš, Reinis Žagariņš, Uģis Brālēns.
Visu interviju ar P. Pētersonu skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums Pēteris Pētersons no Kārķiem vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/kklt5sJSHt8
Visu interviju ar I. Kivlenieci skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Inta Kivleniece no Vārkavas vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/niUW9GyzFKs
Visu interviju ar F. Turlaju skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Faimja Turlaja no Arendoles muižas vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/vCKGDRQnw4c
Visu interviju ar S. Pilskalni skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Sandra Pilskalne no Kārķiem vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/hV--5bcPU4M
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Visu interviju ar N. Šnepsti skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube” kanālā:
grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē?” digitālais pielikums –
Nora Šnepste no Preiļiem vai aktivizējot saiti
https://youtu.be/luV6JPfHBO8
Grāmatas kopsavilkuma video skatīt Vidzemes Augstskolas “YouTube”
kanālā: grāmatas “Kā neapmaldīties nākotnē” ievada video vai
aktivizējot saiti https://youtu.be/pzvklWukupE

Grāmatas kopsavilkums – intro: https://youtu.be/pzvklWukupE
Faimja Turlaja: https://youtu.be/vCKGDRQnw4c
Pēteris Pētersons: https://youtu.be/kklt5sJSHt8
Inta Kivleniece: https://youtu.be/niUW9GyzFKs
Sandra Pilskalne: https://youtu.be/hV--5bcPU4M
Nora Šņepste: https://youtu.be/luV6JPfHBO8
Konference: https://youtu.be/dfRrCmq9pe0

Projekta noslēguma konference atrodama Vidzemes Augstskolas “YouTube”
kanālā: Konference “Kā neapmaldīties nākotnē” vai aktivizējot
saiti https://youtu.be/dfRrCmq9pe0

Arhīvi
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA): LVVA,
3235. f., 1./22. apr., 693. l., 9. lp.; LVVA, 3017. f., 1–706. apr., 8. l., 197. lp
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PIELIKUMI

0,5

0

0

0

vīrietis

2

1

0,67

0,25

0,5

0

0

0

sieviete

2

0,75

0,33

0,25

0

0

0

0

latvietis

2

1

0,33

0,25

0,5

0

0

0

cita

1,67

0,75

0,33

0,25

0

0

0

0

18–24

1,00

1,00

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

25–34

2,00

0,75

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

35–44

2,00

1,00

0,63

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

45–54

2,00

0,75

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

55–63

2,00

0,75

0,33

0,25

0,37

0,00

0,00

0,00

64–75

2,00

0,75

0,33

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Līdzdalība NVO

0,25

Politiskā līdzdalība

0,33

Pilsoniskais aktīvisms

Saziņa ar amatpersonām un
politiķiem

0,75

Kopā

Politiskā patērniecība

Sociālo mediju aktīvisms

2

Dalība vēlēšanās

Sociālā līdzdalība

1. pielikums (4.2. nodaļa).
Pilsoniskās līdzdalības uzvedības faktoru/rādītāju mediānas (N = 1005)

Dzimums

Tautība

Vecums
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Dalība vēlēšanās

Sociālā līdzdalība

Sociālo mediju aktīvisms

Saziņa ar amatpersonām un
politiķiem

Politiskā patērniecība

Pilsoniskais aktīvisms

Politiskā līdzdalība

Līdzdalība NVO

Pamata

1,00

1,00

0,67

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Vidējā

1,67

0,75

0,33

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Koledža

2,00

1,00

0,33

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Bakalaurs

2,00

1,00

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

Maģistrs

2,00

0,75

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

Doktors

2,00

1,00

0,57

0,59

0.95

0,33

0,00

1,00

Rīga

2,00

0,75

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

Pierīga

2,00

1

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

Vidzeme

2,00

1

0,67

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

Kurzeme

2,00

0,75

0,33

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Zemgale

2,00

0,8

0,33

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

Latgale

2,00

0,75

0,33

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Izglītība

Dzīvesvieta

Piezīme. Rādītāji var būt robežās no 0 līdz 2 – jo lielāka vērtība, jo biežāk tiek īstenota konkrētā uzvedība.
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2. pielikums (4.2. nodaļa).
Iedzīvotāju iedalījums pilsoniskās līdzdalības grupās un to raksturojums

Kopā

Pilsoniski
pasīvie

Pilsoniskie
minimālisti

Pilsoniski
aktīvie

(N = 1005)

(n = 324)

(n = 538)

(n = 143)

vīrietis

48,3

46,00

48,40

53,10

sieviete

51,7

54,00

51,60

46,90

latvietis

58,8

42,30

65,30

71,60

cita

41,2

57,70

34,70

28,40

latviešu

61,9

44,70

68,60

75,40

cita

38,1

55,30

31,40

24,60

Vecums (M)

46,34

44,17

47,37

47,41

Formālās izglītības ilgums (M)

15,57

14,81

15,76

16,58

Dzimums (%)

Tautība (%)

Valoda ģimenē (%)

Pilsoniskās līdzdalības uzvedība (0–2) (Mdn)
Dalība vēlēšanās

2,00

0,67

2,00

2,00

Sociālā līdzdalība

0,75

0,50

1,00

1,50

Sociālo mediju aktīvisms

0,33

0,00

0,33

1,33

Saziņa ar amatpersonām
un politiķiem

0,25

0,00

0,25

1,00

Politiskā patērniecība

0,50

0,00

0,50

1,00

Pilsoniskais aktīvisms

0,00

0,00

0,00

0,67

Politiskā līdzdalība

0,00

0,00

0,00

0,25

Līdzdalība NVO

0,00

0,00

0,00

1,00

Apmierinātība ar dzīvi
(1–7) (Mdn)

4,20

4,00

4,20

4,80
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Kopā

Pilsoniski
pasīvie

Pilsoniskie
minimālisti

Pilsoniski
aktīvie

(N = 1005)

(n = 324)

(n = 538)

(n = 143)

Vispārīgā uzticēšanās

5,00

5,00

5,00

6,00

Sociālā uzticēšanās (1–4)

2,67

2,60

2,67

2,83

Politiskā uzticēšanās (1–10)

4,67

3,67

4,78

5,00

Vispārīgā pašefektivitāte (1–4)

2,70

2,60

2,70

2,90

Politiskā pašefektivitāte (1–5)

2,22

1,78

2,33

2,79

Politiskā pašefektivitāte,
iekšējā personiskā (1–5)

2,00

1,33

2,00

2,67

Politiskā pašefektivitāte,
iekšējā kolektīvā (1–5)

2,67

2,00

2,67

3,33

Politiskā pašefektivitāte,
ārējā (1–5)

2,00

2,00

2,00

2,33

Kopienas izjūta
(dzīvesvieta) (1–7)

5,36

4,91

5,45

5,63

Kopienas izjūta (Latvija) (1–7)

5,6

5,0

5,7

5,9

Uzticēšanās (Mdn)

Pašefektivitāte (Mdn)

Kopienas izjūta
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FOTOGRĀFIJU SARAKSTS
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Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

1.3.

Grāmatas digitālās platformas un
dokumentālā raidījuma filmēšanas
process. Kārķi, 2020. gada novembris.
Foto autors: Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskola

1.4.

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 Kehri
Foto autors: Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskola

2.1.

Latvijas Tautas padomes aicinājums
Latvijas pilsoņiem, Pagaidu Valdības
Vēstnesis, 1918. gada 14. decembris

LNB, Periodika

2.2.

Latvijas Sociāldemokrātiskās
Strādnieku Partijas biedres Klāras
Kalniņas anketa
Avots: Latvijas Valsts vēstures arhīvs

LVVA, 3017.f., 1-706. apr.,
8.l., 197.lp.

2.3.

Ziņa laikrakstā “Siguldas Balss”
par 1935. gadā plānoto tautas
skaitīšanu. 1935. gada 1. janvāris

LNB, Periodika

Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

2.4.

Nerealizētā Rīgas biroju ēkas projekta
mets Rātslaukumā, 30. gadu beigas.
Projektu izstrādāja autoru kolektīvs
Nikolaja Voita, vēlāk Sergeja Antonova
vadībā.
Foto no Latvijas Arhitektūras muzeja

Latvijas Arhitektūras
muzejs

2.5.

Ziņa laikrakstā “Jēkabpils Vēstnesis”
par māju nosaukumu maiņu.
1938. gada 3. novembris.

LNB, Periodika

2.6.

Veļasmašīnu ražošana Rīgas
elektroaparātu rūpnīcā, 1966.
Foto no Latvijas Kara muzeja

Latvijas Kara muzejs

2.7.

LTF gājiens uz Brāļu kapiem 25. marta
deportēto piemiņai 1989. gadā.
Foto no Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja Tautas frontes muzeja.
Foto autors: Ints Kalniņš

Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja
Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja Tautas
frontes muzeja nodaļa,
Ints Kalniņš

2.8.

Sadarbībā starp Valsts pētījumu
programmu un TV kanālu ReTV
tika izveidots četru dokumentālu
raidījumu cikls, veltīts Trešajai
atmodai un Latvijas neatkarības
atjaunošanas procesam.
Mākslinieks Uģis Brālēns

Vidzemes Augstskola

3.2.

Kultūras ministrijas mājaslapas
informācija

Kultūras ministrija
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Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

3.3.

Laikrakstu ziņa par skolu reformu.
Iekšlietu ministrijas Vēstnesis,
1931. gada 14. jūlijs

LNB, Periodika

3.4.

Informācija Valkas novada
mājaslapā par protestiem
Valkā un Valgā pret dzemdību
nodaļas slēgšanu Valgas pilsētas
slimnīcā

Valkas novada
mājas lapa

3.5.

Ziņa par Baltinavas (Baļtinovas)
pagastu latgaliešu valodā. Zemnīka
Ziņas, 1929. gada 8. maijs

LNB, Periodika

3.6.

Slēgtās Mazozolu skolas
ēkas iekšskats (Ogres novads).
Foto autors: Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskola

3.7.

Lēmums par atsevišķu rajonu
likvidēšanu un administratīvo
robežu grozīšanu.
Cīņa, 1956. gada 4. aprīlis

LNB, Periodika

3.8.

Varakļānu novada deputāta un
Gata Krūmiņa sarakstes fragments.
Gata Krūmiņa fotofiksācija.

Vidzemes Augstskola

3.9.

Raidījumu cikla “Latvijas vēsturiskie
novadi” vizualizācija

ReTV

Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

3.10

Latviešu valoda un tās paveidi,
pēc Augusta Bīlenšteina, 1860. gads.
Autors: Jūliuss Dērings

Pirmpublicējums
grāmatā
“Sitzungs-Berichte
der kurländischen
Gesellschaft für Literatur
und Kunst nebst
Veröffentlichungen des
kurländischen
Provinzial-Museums
aus dem Jahre 1880.”
Verlegt bei Steffenhagen
und Sohn, Mitau 1881.

3.11.

Latviešu Avīžu pirmā izdevuma
titullapa, 1822. gads

LNB, Periodika

3.12.

Lejasciema un apkārtējo pagastu
vecākie (Vidzeme, 19. gadsimta
otrā puse)

Turaidas muzejrezervāts

3.13.

Rīgas Latviešu biedrības nams.
No izdevuma “Rota”, 1885. gads.

LNB, Periodika

3.14.

V Vispārējo Latviešu dziesmu
svētku plakāts, 1910. gads.
Autori: Janis Rozentāls, M. Grīnfelds

LNB (plakātu kolekcija)

3.15

Esplanāde ar Rīgas Kristus
piedzimšanas katedrāli,
20. gadsimta sākums.
Foto no LNB

LNB, Zudusī Latvija
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Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

3.16.

Pētera I piemineklis Rīgā, 1914. gads.
Tagad šeit atrodas Brīvības
piemineklis. Foto no LNB

LNB, Zudusī Latvija

3.17.

1. maija svētki 1919. gadā Rīgā pie
Pētera I pieminekļa postamenta.
Foto no Latvijas Kara muzeja

Latvijas Kara muzejs

3.18.

1. maija svētki Rīgā 1919. gadā.
Iespējams, kara flotiles kuģis.
Foto no Latvijas Kara muzeja

Latvijas Kara muzejs

3.19.

Priekšvēlēšanu plakāts, 20. gadsimta
20.–30. gadi. Autors: Rihards Zariņš

LNB plakātu kolekcija

3.20.

Pļaujas svētki Kokneses pagastā,
1935. gads.

LNB, Zudusī Latvija

3.21.

Pļaujas svētki Kokneses pagastā,
1935. gads.

LNB, Zudusī Latvija

3.22.

Dziesmu diena Durbes estrādē,
1952. gads. Foto autors: F. Bērziņš

Foto glabātājs:
Tukuma muzeja krājums

3.23.

Plakāts “Slava Ļeņinam, slava
Staļinam, slava lielajam oktobrim!”,
1952. gads. Plakāts no LNB.
Foto autors: Boriss Rešetņikovs

LNB plakātu kolekcija

3.24.

Latvijas uzraksts uz Eiropas Savienības
karoga fona robežkontroles punktā
Ainažos, 2007. gads.
Foto autore: Lita Krone (LETA)

LETA

Glabātājs un turētājs,
piederība un autorība

Nr.

Apraksts un autors

3.25.

Balsošanas zīme referendumā par
Latvijas dalību Eiropas Savienībā,
2003. gads

Latvijas Avīze

3.26.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēka Latvijas Prezidentūras laikā
Eiropas Savienības Padomē,
2015. gads.
Avots: Eiropas Ārējās
darbības dienests

Eiropas Ārējās
darbības dienests

3.27.

Latvijas divu eiro monēta.
Avots: Latvijas Banka

Latvijas Banka

3.30.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas iecirknī
Rīgā, 2009. gads. Foto autore: Lita
Krone (LETA)

LETA

3.32.

Eiropas dienas pasākums Rīgas Valsts
vācu ģimnāzijā, 2019. gads. Foto
autors: Ilmārs Znotiņš

Ilmārs Znotiņš

3.33.

Eiropas Savienības digitālā Covid-19
sertifikāta paraugs, 2021. gads.

LETA

3.35.

Protesta akcija pret Rīgas praidu,
2006. gads.
Foto autore: Agnese Gulbe (LETA)

LETA

3.38.

Protesta akcija pie Baltkrievijas
vēstniecības Rīgā, 2020. gads
Foto autore: Zane Bitere (LETA)

LETA
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SUMMARY

The book “How Not to Get Lost in the Future? The Role of Belonging and Participation in Strengthening a Democratic Society in
Latvia” summarizes the main findings of the project “Values in
Action: Promotion of Responsible, Secure and Educated Civil Society
in Latvia through Research and Model Development”. As a result of
three years of intensive work, an interdisciplinary team of scientists has contributed to making Latvian society safer, more educated and happier in the future. The vision on the future of Latvia
outlined in the National Development Plan of Latvia (2021-2027)
defines the “knowledge society” as one of the directions of fundamental change and growth. In the context of this research project,
the knowledge society is a smart and entrepreneurial society that
is aware of the value of education and science and is able to use
its achievements in solving short- and long-term problems. It is
a democratic society with a strong sense of belonging and civic
participation.
The driving forces of a democratic civil society are considered
from the point of view of strategic communication, where the strategic communication is understood as a set of actions that contribute to the achievement of long-term goals. Essentially, it is work
with public as a target audience, influencing the attitudes and actions of society as a whole and of individual groups, attempting to
adjust or influence them if necessary.
Conceptually, the book is not a classic scientific monograph; its
unifying ideas are presented in a scientific, popular scientific and
journalistic manner adding a wide range of illustrative material
and a digital appendix.
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The book is intended for a broad target audience, but especially
for political and economic decision-makers and influencers, as
well as all for those who would like to become such in the future.
The book has four chapters as well as policy recommendations.
The first chapter (Can there be various futures) explains the
rationale of the project “Values in Action: Promotion of Responsible, Secure and Educated Civil Society in Latvia through Research
and Model Development” implemented in the framework of the
National Research Programme “Latvian Heritage and Future Challenges for the Country’s Sustainability”, highlighting the topicality both from the Latvian, European and global perspective. The
chapter provides a conceptual insight into the driving forces of a
democratic, civil society from the perspective of strategic communication. The main approaches and methods used in the research
are concisely presented, and an insight is provided into how to ensure the impact of the project results by disseminating them to the
public in various ways. Within the framework of this project, this
has been achieved by making extensive use of the media in Latvia
and digital technologies.
The second chapter (Latvian society in 120 years. From the past
to the present) provides an insight into the processes that have
shaped Latvian society in the last 120 years, concisely highlighting the main events and societal reactions in chronological order.
The second part of the chapter is devoted to the present day, looking at the society from the point of view of values and particular
groups of the society. Media literacy has also been explored as a
special phenomenon of the 21st century, which along with the
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development of digital technologies has created new challenges
both in Latvia and in the world.
In the third chapter (Identity and belonging), more attention is
devoted to identity and the sense of belonging, which as a special
phenomenon is seen as part of the future and development, giving it a key role in the involvement of society. The results of the
research confirm that the cascade of three interconnected identities (local, national and supranational or European) is the optimal
model to reach the widest possible public and to promote its involvement in all types of processes. In this chapter, the European
identity is considered through the process of value transformation, the national identity – through the role of strategic communication in the formation of a civic nation in Latvia, while the local
identity – through different levels of the sense of belonging and
examples of identity clashes that can be observed when administrative and cultural boundaries are changed and transformed.
The fourth chapter (Civic participation) contains the explanations of the importance of individual-level factors and socio-demographic characteristics, as well as the conclusions obtained
during the research on the role of political self-efficacy in civic
participation.
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