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ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS
III SēJUMA PRIeKšVāRdS

Atjaunotās Latvijas Republikas nu jau gandrīz gadsimta ceturksni ilgā pieredze ir šī 
sējuma rakstu autoru uzmanības centrā. Pētnieki centušies noskaidrot, kā veidojusies 
un attīstījusies atjaunotā Latvijas valsts, kas tai ir izdevies un kas ne. Kopā ar autoriem 
izsekosim gan mūsu veiksmes stāstiem, gan centīsimies saprast, kādēļ mums tomēr 
reizēm ir kauns par valsti, kuru visi kopā tik ļoti mīlam, kādēļ to joprojām ik gadu ir 
spiesti pamest tūkstošiem latviešu.

Jā, mums ļoti gribas, lai Latvija būtu eiropas bagātāko valstu vidū, lai ļaudis būtu 
pārtikuši un laimīgi savā valstī. šķiet, tas tomēr vēl nav izdevies. Varbūt nepilns gad-
simta ceturksnis tik tiešām ir par īsu, lai pēc izkropļotas ekonomikas un totalitāra 
režīma sāktu jaunu, laimīgu dzīvi. Tas nav izdevies nedz mūsu kaimiņiem Lietuvā un 
Igaunijā, nedz pārējām bijušajām sociālistiskā bloka valstīm. dažos rādītājos gan mēs 
atpaliekam arī no šīm valstīm, turpretim citos – esam tām priekšā. Tas, par ko neno-
liedzami varam būt lepni: esam atguvuši savu valsti un tās suverenitāti; integrējušies 
eiropas attīstīto valstu saimē un pasaules ietekmīgākajā drošības aliansē. 

Jau senie domātāji bija novērojuši, ka uz glāzi, līdz pusei piepildītu ar ūdeni, var 
paraudzīties dažādi: vieni to saredz pustukšu, bet citi – gandrīz pilnu. Tāpat arī uz at-
jaunoto Latvijas valsti paraudzīsimies ne tik daudz ar nožēlu, bet ar gandarījumu un 
lepnumu. Leposimies, ka vieni no pirmajiem eiropā esam pārvarējuši ekonomikas un 
finanšu krīzi un kļuvuši par visstraujāk augošo ekonomiku eiropas Savienībā. Priecā-
simies, ka arī attīstības ziņā starp gandrīz 200 pasaules valstīm esam pirmo piecdesmit 
labāko vidū.1 Būsim lepni, ka esam atzīti par pasaulē otro ekoloģiski tīrāko un zaļāko 
valsti tūlīt aiz šveices.2 

Latvijas tauta patiesi var lepoties ar nevardarbīgā, miermīlīgā ceļā atgūto neatkarību 
un atjaunoto valstiskumu. šī pieredze ir unikāla un pamācoša tautām, kuras joprojām 
turpina cīņu par savu brīvību un neatkarību, bet nereti to nesekmīgi cenšas panākt 
ar terora aktiem un ieročiem rokās. Vairākos šī sējuma rakstos meklēta tā veiksmes 
formula, kas neatkarības atgūšanu pilnīgi neticamā veidā padarīja par veiksmes stāstu 
gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā. Autori (e. B. deksnis, T. Jundzis, e. Levits) izman-
tojuši ne tikai bagātīgu dokumentu un arhīvu materiālu klāstu, bet arī savu personisko 
pieredzi atmodas un neatkarības atgūšanas procesos gan Latvijā, gan ārzemēs. 

1 Human development Report 2011, p. 127. – http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/ (skatīts 
14.01.2013.).

2 environmental Performance Index. – http://epi.yale.edu/epi2012/rankings (skatīts 14.01.2013.).
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Pirmo reizi publicēts dziļš un vispusīgs analītisks raksts par latviešu trimdas lomu 
Latvijas Republikas neatkarības idejas uzturēšanā ārzemēs. Tas kļuvis iespējams, pa-
teicoties Latvijas Zinātņu akadēmijas 2010. gadā uzsāktajam pētījumam, kura ietvaros 
dokumenti meklēti arhīvos ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Lielbritānijā, Vācijā, 
Francijā, Zviedrijā un Itālijā, kā arī, protams, Latvijā. Pētnieki secina, ka latviešu trimdas 
politiskās aktivitātes lielā mērā nodrošināja, ka daudzviet viņu mītnes zemēs valdības 
neatzina Baltijas valstu inkorporācijas Padomju Savienībā tiesiskumu. Tā rezultātā Bal-
tijas valstu starptautiskā atzīšana 1991. gadā noritēja daudz vieglāk un pašsaprotami. 

Atjaunotajā Latvijas valstī arī pēc vairāk nekā 20 neatkarības gadiem vēl arvien nā-
kas pārvarēt padomju okupācijas un aneksijas sekas. Tās turpina atgādināt par sevi gan 
ekonomikā un sociālajā sfērā, gan politiskajos procesos un to cilvēku domāšanā, kuri 
nav varējuši integrēties Latvijas sabiedrībā, apgūstot latviešu valodu un iegūstot Latvijas 
pilsonību. Apliecinājums tam ir 2012. gadā uzspiestais referendums, apšaubot latviešu 
valodu kā vienīgo valsts valodu, un aicinājums automātiski piešķirt pilsonību visiem 
Latvijas nepilsoņiem. šie un līdzīgi fakti liecina, ka daļai sabiedrības nav skaidrības par 
Latvijas valsts dibināšanas jēgu, tās mērķiem un saistību ar latviešu nācijas pašnoteik-
šanās tiesībām, kā arī konsekvencēm, kas no tā izriet. šajos teorētiski sarežģītajos un  
politiski jūtīgajos jautājumos skaidru un argumentētu pozīciju pauž starptautiski atzītais 
un augstu vērtētais tiesību speciālists Dr. h. c. egils Levits. Viņa raksts šajā krājumā ir viens  
no profesionālākajiem sacerējumiem par šo tēmu, tas vedina uz turpmākām diskusijām 
un praktiskiem secinājumiem par latviešu kā pamatnācijas lomu un misiju šajā valstī. 

Iespējams, valsts pamatvērtības skaidrāk un precīzāk jāformulē un jāatspoguļo 
Latvijas Satversmē, kas ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām eiropā. 
Satversmes pantu lakonisms nodrošinājis tās nenovecošanu un tulkošanas iespējas at-
bilstoši laikmeta garam un prasībām, par ko savā rakstā izsmeļoši un argumentēti runā 
Dr. iur. Jānis Pleps. Tomēr demokrātija un tās vērtības dažkārt Latvijā tiek izkropļotas 
un tulkotas pretrunā ar Satversmi un sabiedrības interesēm. demokrātija, kāda tā ir 
Latvijā ar visiem tās trūkumiem un stiprajām pusēm, arī plašākā vēsturiskā kontekstā 
analizēta interesantajā un secinājumiem bagātajā politologa Dr. sc. pol. Ivara Ījaba rakstā. 

Savukārt izpratni par demokrātiju tiesību kontekstā vairo Dr. iur. profesores Sani-
tas osipovas raksts, kurā analizēta latviešu juridiskā kultūra un tiesiskā apziņa. Autore 
secina, ka ne tikai padomju laikā, bet arī pēc neatkarības atgūšanas sabiedrībā vērojama 
neticība juridiskajām vērtībām, tiesībām un tiesām. Lai šo situāciju labotu, autore pie-
dāvā juridiski izglītot tautu, taču, iespējams, cēloņi meklējami daudz dziļāk. 

demokrātijas sargu loma mūsdienu sabiedrībā būtu jāuzņemas medijiem, kurus 
nereti dēvē par ceturto varu līdzās parlamentam, valdībai un tiesu varai. Tomēr polito-
loģijas profesors un mediju eksperts PhD Juris dreifelds savā rakstā pamatoti brīdina, 
ka mediji var kļūt arī par ieroci kādas ideoloģijas vai cilvēku grupas rokās un manipulēt 
ar sabiedrisko domu. Autors dod plašu ieskatu mediju veidošanās un attīstības vēsturē, 
kā arī izvērtē mediju lomu mūsdienu Latvijā un to nākotnes perspektīvas. 

demokrātijas īstenošanā svarīga loma ir pašvaldībām. Tās pierādīja savu nozīmi un 
spēju ne tikai patstāvīgi saimniekot, bet arī risināt politiskus jautājumus atmodas laikā 
un neatkarības atjaunošanas viskritiskākajās situācijās. Lai valsts pārvaldi un pašval-
dību sistēmu padarītu vienkāršāku un efektīvāku, pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā 
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ilgstoši norisa administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanas darbs. Beigu beigās 
reformas īstenošana tika sasteigta un nav devusi gaidītos rezultātus. Arī pašvaldību 
kompetence un patstāvība joprojām ir nepietiekama. šos jautājumus savā rakstā analizē 
Dr. oec. Inga Vilka, kura piedalījusies virknē pētījumu par pašvaldībām un reģionālo 
attīstību. 

Latvijas valsts simbols, tās identitātes un integritātes pamats ir latviešu valoda – 
viena no senākajām pasaules valodām. Tā uzskatāma arī par unikālu pasaules un eiro-
pas lingvistiskā mantojuma sastāvdaļu, kuras ilgtspējas nodrošināšana ir Latvijas valsts 
un sabiedrības pienākums. Lai arī latviešu valoda nav ierindota pasaules apdraudēto 
valodu grupā, tai joprojām jāpārvar padomju laika mantojums, kad krievu minoritāte 
Latvijā četrkāršojās un krievu valoda faktiski bija oficiālā saskarsmes valoda valsts 
pārvaldē. Krievu valoda joprojām ir spēcīga konkurente piecās no septiņām Latvijas 
lielākajām pilsētām, kurās latviešu īpatsvars ir mazāks par pusi. Pēc Latvijas iekļauša-
nās starptautiskajā apritē un eiropas Savienībā latviešu valodai jāaizstāvas pret angļu 
valodas invāziju. Valodas politiku Latvijā, padarīto un nepadarīto šajā jomā ar bagā-
tīga faktu un skaitļu materiāla palīdzību savā rakstā vispusīgi analizē Dr. habil. philol. 
profesore Ina druviete, kura pati bijusi gan Latvijas Republikas izglītības un zinātnes 
ministre, gan aktīvi darbojas Saeimā. 

Latvijas valsti simbolizē ne tikai latviešu valoda, bet arī valsts ģerbonis, karogs, 
himna, apbalvojumi un nacionālā valūta, kas apliecina 1918. gadā dibinātās Latvijas 
Republikas turpinātību pēc neatkarības atjaunošanas un atbilst starptautiskajām tra-
dīcijām. Plašu un interesantu ieskatu Latvijas valsts simbolu tapšanas vēsturē un lie-
tojumā mūsdienās sniedz Dr. hist. Kristīnes ducmanes raksts. Autore ir Latvijā atzīta 
nu mismātikas speciāliste un Valsts heraldikas komisijas locekle. 

Lai cik nozīmīgi Latvijas valstij būtu tās simboli, izšķirošā nozīme ir Latvijas tautai, 
tās pilsoņiem un iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits Latvijā pēc neatkarības atgūšanas 
visu laiku nemitīgi samazinājies. Tas noticis, gan aizbraucot padomju militārpersonām 
un viņu ģimenes locekļiem, gan dabiskā ceļā, mirstībai pārsniedzot dzimstību, gan arī 
starptautiskās migrācijas dēļ. Laikā pēc eiropas Savienības brīvā darbaspēka tirgus 
atvēršanas Latvija piedzīvojusi vienu no lielākajiem iedzīvotāju skaita zaudējumiem 
pasaulē, par ko savā rakstā satraukumu pauž viens no Latvijas ievērojamākajiem de-
mogrāfiem Dr. habil. oec. profesors Pēteris Zvidriņš. Autors uzsver, ka valdībai būtu 
nekavējoties jāķeras pie kompleksas ilgtermiņa programmas īstenošanas demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanai. 

Atjaunojot Latvijas valsti, kā galveno un svarīgāko iekšzemes uzdevumu nācās 
risināt sociālistiskās plānveida ekonomikas pārkārtošanu uz tirgus principiem. šāda 
veida pieredzes nebija nekur pasaulē, tāpēc reformas bija radošas un unikālas pēc savas 
būtības. Lai arī ne visu izdevās īstenot tā, kā tas sākotnēji bija iecerēts, tomēr šodien 
valstī funkcionē pilnvērtīga tirgus ekonomika un Latvija jau paspējusi integrēties 
eiropas Savienības ekonomiskajā telpā kā pilntiesīga tās dalībniece. Latvija arī kalpo 
par pozitīvu piemēru citām valstīm globālās ekonomiskās un finanšu krīzes radīto 
seku pārvarēšanā. Dr. oec. Raita Karnīte savā rakstā profesionāli analizē ekonomiskos 
procesus Latvijā, veltot arī daudz kritisku vērtējumu notikušajām reformām. Raksts ir 
oriģināls un balstīts uz daudzpusīgu šīs tēmas izpēti. 
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Līdzās iekšpolitisko jautājumu risināšanai atjaunotā Latvijas valsts ne mazāku vē-
rību un rūpes veltīja ārpolitikai. diplomātiskais dienests un no jauna izveidotā ārlietu 
ministrija lielā mērā balstījās uz pirmskara Latvijas diplomātu pieredzi un tradīcijām, 
par ko savā rakstā detalizēti runā Dr. hist. Ainārs Lerhis. Neticami ātri Latvija kļuva par 
ANo dalībvalsti, iekļāvās eiropas Savienībā un NATo. Latvijas pieredzi un ieguvumus 
eiropas Savienībā analizē politikas zinātnes profesore Dr. paed. Žaneta ozoliņa, kuras 
rakstu publicējam šajā sējumā. Arī raksti par Latvijas dalību ANo un NATo būtu ne 
mazāk nozīmīgi un interesanti, taču tos esam atstājuši citiem krājumiem. 

šajā sējumā metodiski un tematiski iederētos arī raksts par latviešu nācijas un 
valsts nākotni. Lai arī nākotnes pētījumi un paredzējumi kā zinātnes nozare pasaulē 
attīstās, Latvijā tie vēl nav guvuši kaut cik vērā ņemamus rezultātus. Tādēļ šai visnotaļ 
akadēmiskajā krājumā nolēmām aicināt savu vīziju par nākotni paust rakstniekam un 
domātājam, kurš nekad nav baidījies teikt to, ko citi dažkārt būtu paturējuši pie sevis. 
Un tā savu skatījumu uz nākotni (un ne mazākā mērā arī uz pagātni) piedāvā Zigmunds 
Skujiņš, kurš procesos un lietās vienmēr centies saredzēt to būtību, nevairoties arī no 
pārdrošiem vai pat subjektīviem secinājumiem, kuriem pievienoties vai ne jau ir katra 
paša ziņā. 

šī sējuma tapšanas mērķis bija apkopot un analizēt atjaunotās Latvijas valsts svarī-
gākos aspektus. Autori – savās jomās atzīti speciālisti – tika aicināti atspoguļot aktuā-
lākās problēmas un jaunākos atzinumus apskatāmajās tēmās, nevairoties no dažādiem 
viedokļiem un savu secinājumu aizstāvēšanas. Kā tas ir izdevies – lai spriež lasītāji. 

šis ir akadēmiskas ievirzes rakstu krājums, kas domāts cilvēkiem Latvijā un ārze-
mēs, lai dziļāk un objektīvāk iepazītu situāciju, kādā atrodas atjaunotā Latvijas valsts 
ar visiem tās trūkumiem un sasniegumiem. Krājuma redaktori un autori cer, ka šajā 
sējumā publicētie raksti būs objektīvas informācijas avots arī pēc gadiem divdesmit – 
trīsdesmit un vēlāk, kad pētnieki vai citi interesenti vēlēsies ko vairāk uzzināt par atjau-
notās Latvijas valsts pirmajiem divdesmit pieciem gadiem. 

III sējuma redaktori: Tālavs Jundzis,
Guntis Zemītis
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Rakstā apskatītas valststiesiskās kopsakarības starp trim Latvijai un latviešiem eksistenciāliem jē-
dzieniem – latviešu nāciju, Latvijas tautu un Latvijas valsti. Latviešu ceļš uz savu nacionālu valsti 
ir bijis Vidus- un Austrumeiropai tipisks kultūrnācijas (nevis politiskās nācijas) ceļš. Tālāk tiek 
pamatots valststiesiskais uzstādījums par Latviju kā latviešu nācijas nacionālu valsti, kur latvieši 
kā valstsnācija nosaka savas valsts nacionāli kulturālo identitāti, kas it sevišķi izpaužas valsts va-
lodā, veido Latvijas tautas un Latvijas pilsoņu loka kodolu, savukārt mazākumtautībām ir garan-
tētas tiesības kopt savu no valstsnācijas atšķirīgo identitāti. Nobeigumā tiek diskutēts jautājums 
par to, ka latviešiem kā valstsnācijai turpmāk būtu vēlams vienlaikus gan stiprināt savu nacionāli 
kulturālo identitāti, gan “atvērties” brīvprātīgai mazākumtautību un imigrantu iekļaušanai un  
asimilācijai.

The article discusses implications for the national legal system of three related concepts that are of 
existential importance to Latvians and to Latvia, namely, the Latvian nation, the people of Latvia, 
the Latvian state. The route followed by Latvians to creation of a nation-state is presented as similar 
to that followed by other nations in Central and eastern europe, i.e. one based on cultural affin-
ity, not solely on political belief.  A fundamental legal axiom is presented that the Latvian state is 
the expression of the right of the Latvian nation to self-determination in the own state, for which 
Latvians determine its national cultural identity (in particular, the state language), and comprise 
the core of the people and citizens of Latvia, at the same time guaranteeing minorities the right to 
sustain an identity different to that of the state building nation (Latvians). The article concludes 
with examination of the question of how best Latvians, as the state building nation, ought, in future, 
strengthen their national cultural identity, at the same time as being open to the voluntary inclusion 
as well as to assimilation of national minorities and imigrants. 

Atslēgvārdi: etniska kopiena, identitāte, imigranti, integrācija, kultūrnācija, Latvijas tauta (Satver-
smes 2. pants), mazākumtautības, nacionāla kopiena, nacionāli kulturāla vienība (formācija), nācija, 
pilsonība, politiskā nācija, Satversme, valstsnācija, valststauta.

Key words: Constitution (Latvian:  Satversme), cultural nation, ethnic community, immigrants, 
integration, Latvian nation, nation, national community, national cultural entity, national minori-
ties, people of Latvia (Art. 2 of the Constitution/Satversme), political nation, state building nation 
(German: Staatsnation), state building people (German: Staatsvolk) 
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šī raksta mērķis ir parādīt kopsakarības starp latviešu nāciju, Latvijas tautu un 
Latvijas valsti, turklāt fokusā atrodas latviešu nācija. Raksta pamatā ir valststiesiska 
pieeja, taču ņemts vērā, ka apskatītajiem fenomeniem nav vienīgi juridisks raksturs, bet 
tie kā “robežjēdzieni” iesniedzas arī vēstures, politikas un socioloģijas zinātnēs.

I. Kas ir nācija?

Nācija ir viena no nacionāli kulturālām un politiskām formācijām. Nācija ir vēs-
turiski samērā jauns fenomens. Nācijas – modernā izpratnē – sāka formēties eiropā 
apmēram 18.–19. gadsimtā, to veidošanās turpinājās 20. gadsimtā. Nāciju formēšanās, 
bet jo vairāk transformēšanās procesi turpinās arī šodien. 

Nācijām ir etniskas saknes.1 Etniska kopiena ir cilvēku grupa, kurai ir kopējas 
objektīvas nacionāli kulturālas (jeb etniskas) pazīmes – it sevišķi valoda, kultūra, vēstu-
riski politiskā likteņkopība, sociālā atmiņa, kopēji apdzīvota teritorija, reliģija, izcelsme. 
etniska kopiena šo savu kopību vēl neapzinās, vai arī šī apziņa ir vāja. etniska kopiena 
ir etnosocioloģiska kategorija.  

Ja etniska kopiena savu kopību sāk apzināties, tai, balstoties uz objektīvajām na-
cionāli kulturālajām pazīmēm, jau ir izveidojusies sava “mēs” apziņa, kas norobežo to 
no citām kopienām un iezīmē tās vietu un attiecības ar citām kopienām (kas vienmēr 
apzināti vai neapzināti ir politisks jautājums), tad šo kopienu var apzīmēt par nacionālo 
kopienu.  

Savukārt, ja nacionālās kopienas pašapziņa ir kļuvusi pietiekami stingra, tā apzinās 
sevi par pilnīgi patstāvīgu, no citām nacionāli kulturālām vienībām ne vien atšķirīgu, 
bet arī līdzvērtīgu nacionāli kulturālu vienību un ir formulējusi savu apzināti politisku 
nostāju pret apkārtējo pasauli, tad to var apzīmēt par tautu vispārējā izpratnē. Nacio-
nāli kulturāli definēta tauta2 vairs nav tikai etnosocioloģisku pētījumu objekts, tā jau 
ieiet politikas pasaulē, kļūst par politiskās gribas subjektu. 

Visbeidzot, nācija ir tāda tauta, kuras politiskā programma ietver pašnoteikšanos 
savā nacionālā valstiskā veidojumā – vai nu jau īstenotu un uzturētu valstiski politisku 
ietvaru, vai arī kā nākotnes mērķi, kas vēl jāizcīna. Nacionālais valstiskums var tikt 
īstenots kā autonoma valstiska vienība citas valsts sastāvā, taču visbiežāk tas ir vērsts 
uz pašnoteikšanos visaugstākajā līmenī – tas nozīmē savu neatkarīgu nacionālu valsti, 
jo tieši savā nacionālā valstī demokrātiska pašnoteikšanās var tikt īstenota visefektīvāk.  

Jāatzīmē, ka pāreja no vienas nacionāli kulturālas formācijas otrā primāri ir saistīta 
nevis ar relatīvi nemainīgajiem vai lēni mainīgajiem nacionāli kulturālajiem elemen-
tiem (valoda u.c.), bet gan tieši ar attiecīgās nacionāli kulturālās vienības pašapziņas 
attīstību un maiņu, kas ir pakļauta politiskiem procesiem un var atrasties arī neskaidrā 
pārejas situācijā starp divām formācijām.  

1 Sk. plašāk: Smith A. The Ethnic Origins of Nations. oxford: Blackwell, 1986.
2 “Tautas” jēdziens vēsturiskā, socioloģiskā, politiskā kontekstā parasti tiek definēts nacionāli kulturāli (t.i., pēc 

iepriekš minētajām nacionāli kulturālajām pazīmēm), taču valststiesībās jēdzienam “tauta” ir cita, specifiska 
nozīme, un terminoloģiski to precīzāk apzīmē par “valststautu”, sk. arī 4. atsauci un IV nodaļu.
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Nācijai dažādos kontekstos – vēsturiskajā, politiskajā, socioloģiskajā, juridiskajā – 
ir dažādi aspekti, un tiem atbilst dažādi specifiskāki nāciju raksturojoši jēdzieni. šī 
raksta kontekstā būtiski ir politiskās nācijas un kultūrnācijas, kā arī valstsnācijas un šim 
jēdzienam korespondējošais mazākumtautības jēdziens. 

Vēsturiski eiropā pastāv divi nācijas izveidošanās modeļi – politiskās nācijas mo-
delis un kultūrnācijas modelis.3 Kultūrnācijas un politiskās nācijas jēdzieni atšķirībā 
no valstsnācijas jēdziena nav normatīvi juridiski politiski jēdzieni, bet gan ir analītiski 
jēdzieni, kas lietojami vēsturiskā un politiskā kontekstā. šie modeļi attiecas tikai uz 
nāciju izveidošanās vēsturisko ceļu. Turpretim abu šo nāciju vēsturisko tipu vēlākā 
politiskā loma un valststiesiskais statuss izveidotajās nacionālajās valstīs ar laiku kļūst 
visai tuvs. 

“Vēsturiskajās” eiropas valstīs, t.i., pirms 19. gadsimta pastāvošajās eiropas val-
stīs (Anglija, Francija, dānija, Zviedrija u.c.), veidojoties pilsoniskai sabiedrībai, kas  

3 šo klasisko dalījumu, konstatējot atšķirīgo nāciju izveidošanās ceļu un to izpratni “vēsturiskajās” eiropas val-
stīs, no vienas puses, un “jaunajās” valstīs, no otras puses, ir ieviesis vācu vēsturnieks Frīdrihs Meineke. Sk.: 
Meinecke F. Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats. München: 
oldenbourg, 1908. 

Nacionāli kulturālu vienību (kopienu) iedalījums

Objektīvie elementi
(valoda, kultūra, sociālā atmiņa, izcelsme, vēsturiski politiskā 
likteņkopība, reliģija u.c. elementi;  nav vienlaicīgi jābūt visiem 

elementiem, pietiek ar vienu vai dažiem)

Subjektīvais elements
(grupas locekļu pašapziņa/ pašidenti�kācija)

Nav vai ļoti vāja Norobežo sevi no citām  
vienībām
Bet var uzskatīt sevi par  
citas, lielākas vienības 
(tautas, nācijas)  
sastāvdaļu
Neapzināti vai apzināti  
politisks raksturs

Skaidri norobežo sevi  
no citām vienībām
Uzskata sevi par  
patstāvīgu vienību 
(nevis citas vienības 
sastāvdaļu) 
Apzināti politisks  
raksturs

Skaidri norobežo sevi   
no citām vienībām
Uzskata sevi par  
patstāvīgu vienību 
(nevis citas vienības 
sastāvdaļu)
Apzināti politisks  
raksturs
Ir sava nacionāla valsts,  
kur kā valstsnācija 
nosaka tās nacionāli 
kulturālo identitāti (vai 
cīnās par savu  
nacionālo valsti)

Etniska kopiena Nacionāla kopiena Tauta Nācija

Egils Levits    LATVIešU NāCIJA, LATVIJAS TAUTA, LATVIJAS VALSTS
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nomainīja feodālo kārtu sabiedrību, par valsts “nesēju” kā politiski, tā juridiski līdz-
šinējā absolūtā monarha vietā kļūst valsts sabiedrība, t.i., primāri teritoriāli definēta 
kopiena, kas pakļauta šai valsts varai. šī teritoriālsabiedrība iegūst politisku apziņu kā 
nācija, kas ir attiecīgās valsts “nesēja” politiskā izpratnē.

šāda politiski apzināta nācija vienlaikus identificējas ar savu galveno vai vienīgo 
etnisko vai nacionālo kopienu. šīs etniskās vai nacionālās kopienas valoda un kultūra 
automātiski kļūst par visas nācijas valodu un kultūru, visu valsts iedzīvotāju (pilsoņu) 
kopējo komunikācijas vidi. šis vēsturiskais nācijas tips var tikt apzīmēts par politisko 
nāciju. 

Politiskā nācija jau no paša sākuma ir iekļaujoša un asimilējoša.4 Tā cenšas iekļaut 
un asimilēt savā valodā un kultūrā arī citas vēsturiskās etniskās un nacionālās kopienas, 
kā arī vēlākus imigrantus. Politiskās nācijas valoda un kultūra, tāpat kā ar to identificētā 
valsts, kļūst par centrāliem visu tautu vienojošiem elementiem.5 

Piemēram, franču nācija, kas eiropā ir politiskās nācijas prototips, nacionāli kultu-
rālā aspektā ir izteikti iekļaujoša un asimilējoša. Tā cenšas visus cittautiešus iekļaut savā 
valodā un kultūrā, vienalga, vai tie piederētu pie vēsturiskām etniskām un nacionālām 
kopienām vai arī būtu vēlāki imigranti. Franču valodas un kultūras prioritāte un tie-
siskā aizsardzība ir strikti regulēta tiesību normās,6 par to pārkāpšanu tiek piemēroti 
bargi sodi.7 

Tomēr dažas valstis ar politisko nāciju atzīst un respektē arī atsevišķas citas vēs-
turiskās nacionāli kulturālās vienības. Tām ir noteikts īpašs mazākumtautības statuss. 
Piemēram, Austrija konstitucionāli ir austriešu nācijas nacionāla valsts ar vēsturis-
kām lingvistiskām minoritātēm (t.i., grupām, kuras blakus vācu valodai lieto arī vēl 
savu vēsturisko valodu).8 Savukārt citas valstis ar politisko nāciju mazākumtautības 
neatzīst. Piemēram, Francijā mazākumtautības ārpus franču nācijas tiesiski netiek  
atzītas. 

Tomēr jebkurā gadījumā demokrātiskā un tiesiskā valstī pastāv individuālas diskri-
minācijas aizliegums nacionālās un etniskās piederības dēļ.

4 Tādēļ aplams ir uzskats, ka politiskā nācija ir nacionāli kulturāli neitrāla. šis pārpratums ir saistīts ar to, 
ka angloamerikāņu politisko zinātņu literatūrā dažkārt nepietiekami tiek ņemti vērā juridiskie aspekti un 
ar “politisko nāciju” vieglprātīgi apzīmēta (arī) valststauta, kas – atšķirībā no nācijas – ir strikti juridiska 
vienība, kas ir radīta ar noteiktu juridisku aktu (parasti konstitūciju). Piederību valststautai regulē tie-
sību normas, indivīda pašapziņai – atšķirībā no nācijas – nav nozīmes. Latvijā konstitucionālajās tiesībās 
valststauta ir apzīmēta ar nosaukumu “Latvijas tauta” (Satversmes 2. pants). Pretēji angloamerikāņu litera-
tūrai kontinentālās eiropas politoloģiskā literatūra šajā ziņā parasti, lai arī ne vienmēr, ir uzmanīgāka un  
precīzāka. 

5 Sal.: Cobban A. The Nation State and National Self-Determination. London; Glasgow: Collins, 1969, p. 108.
6 Sal., piemēram, 1994. gada 4. augusta likumu par franču valodas lietošanu, kas paredz striktu franču valodas 

lietošanu ne vien publiskajā telpā, bet arī darba attiecībās un daļēji arī citās privāttiesiskās attiecībās (loi nº 
94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française). 

7 Piemēram, 2006. gada 2. martā Versaļas Apelācijas tiesa ASV sabiedrībai General Electric Medical System pie-
sprieda soda naudu 570 000 eiro apmērā par to, ka tā komunikācijā ar saviem darbiniekiem, izplatot tehnisku 
dokumentāciju, bija lietojusi angļu valodu un atteikusies lietot franču valodu. Sk.: http://www.novethic.fr/
novethic/entreprise/gouvernance/570_000_euros_amende_pour_refus_traduction/99187.jsp 

8 Sal.: ermacora F., Baumgartner G., Strejcek G. Österreichische Verfassungslehre. Wien: Verlag Österreich, 
1998, S. 114 ff.
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Turpretim tajās eiropas valstīs, kas nav uzskatāmas par “vēsturiskām”, bet gan izvei-
dojušās tikai 19. un 20. gadsimtā, tātad nosacīti “jaunajās” valstīs, nācija ir veidojusies 
citādā ceļā. Tur valsts ir izveidojusies vēsturiski vēlāk nekā nācija. šīs nacionālās valstis 
ir attiecīgās nācijas politiskās gribas un cīņas rezultāts.  

“Vēsturiskajās” eiropas valstīs nācija ir izveidojusies jau pirms tam pastāvošā 
valstī tur notiekošas politiskas transformācijas rezultātā, bet “jaunās” valstis ir tikušas 
izveidotas kā – jau pirms tam pastāvošas – nācijas valstiskuma īstenošanas projekts. 
Attiecīgās tautas (to politiskie aktīvisti), dzīvojot nacionāli kulturāli “svešā” nacionālā 
valstī vai daudznacionālā impērijā (piemēram, grieķi, poļi, ungāri, somi, igauņi, lat-
vieši, čehi, slovāki u.c.) vai kuru teritorija ir sadrumstalota (vācieši, itāļi), apzinoties 
savas valodas un kultūras politisko raksturu, demokrātisko, liberālo un nacionālo 
ideju iespaidā, kas pēc 1789.–1793. gada Lielās franču revolūcijas izplatījās visā eiropā, 
izvirzīja prasību pēc savas nacionālas valsts, lai atbrīvotos no svešas varas virskundzī-
bas savā teritorijā (vai apvienotu daudzas savā teritorijā pastāvošas feodālas valstis 

Egils Levits    LATVIešU NāCIJA, LATVIJAS TAUTA, LATVIJAS VALSTS

Nācijas jēdziens dažādos kontekstos
Vēsturiski politisks konteksts 

(vēsturiski)
Politiskā nācija

18.  –19. gs.: Jau pastāvošā „vēsturiskā” valstī, feodālai kārtu 
sabiedrībai transformējoties par pilsonisko sabiedrību, 
izveidojas nācija
Aptver visus iedzīvotājus 
Kopēja valoda, kopēja kultūra, kopēja sociāla atmiņa visiem  
valsts iedzīvotājiem
Mazākumtautības paralēli nācijai netiek atzītas.  Grupas ar  
atšķirīgu etnisku vai nacionālu identitāti iekļaujas nācijā, 
pārņemot tās nacionālo identitāti, valodu, kultūru. Tomēr  daļa 
saglabā to kā „otro” identitāti, kas ir privāta lieta
Iekļaujoša un citas nacionāli kulturālas kopienas asimilējoša 
Galvenokārt Rietumeiropā 

Kultūrnācija
19. –20. gs.: Nācijai sākotnēji nav savas valsts, bet tā apzinās 
sevi kā līdzvērtīgu valodas un kultūras kopienu
Vēlāk nācijas politiskā griba tiek vērsta uz savas „jaunas”  
nacionālas valsts izveidošanu
Aptver nevis visus savas izcīnītās valsts iedzīvotājus, bet tikai  
tos, kas pieder šai nacionāli kulturālai (t.i., primāri valodas un 
kultūras) kopienai
Mazākumtautības tiek atzītas un pastāv paralēli nācijai.  
Mazākumtautības uztur savu no nācijas atšķirīgo identitāti, 
valodu, kultūru un neiekļaujas valstsnācijā. Vienlaicīga 
identi�cēšanās ar mazākumtautību un nāciju de facto nav 
pieņemta
Sākotnēji nav iekļaujoša un citas nacionāli kulturālas  
kopienas asimilējoša;  vēlāk pamazām „atveras” citu kopienu 
asimilācijai (attīstība politiskās nācijas virzienā)
Galvenokārt Vidus- un Austrumeiropā (arī latvieši) 

Juridiski politisks konteksts 
(aktuāli)

  Politiskā nācija un valstsnācija faktiski sakrīt
Tā kā nav (atzītas) mazākumtautības, visi iedzīvotāji 
identi�cējas ar (valsts-)nāciju
(Valsts-)nācija nosaka valsts nacionāli kulturālo identitāti 
(valsts valoda utt.)
Mazākumtautības netiek atzītas, kolektīvas tiesības tām nav 
paredzētas

  Valstsnācija
 Nosaka valsts nacionāli kulturālo identitāti (valsts valoda utt.)

  Mazākumtautības
Kolektīvas tiesības kopt savu no valstsnācijas atšķirīgo 
identitāti  

Politiskā nācija Kultūrnācija

Nācijas jēdziens dažādos kontekstos
(ideāltipisks iedalījums)

1. Vēsturiski politisks konteksts

2. 
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kā vācu un itāļu nācijas gadījumā) un varētu savā valstī netraucēti pašnoteikties un 
kā nācija, kas nosaka savas valsts nacionāli kulturālo identitāti (tātad kā valstsnā-
cija) attīstīt tur savu valodu un kultūru.9 šīs nācijas var tikt apzīmētas par kultūr- 
nācijām.  

šī raksta kontekstā būtisks ir valstsnācijas jēdziens. Atšķirībā no jēdzienu pāra 
politiskā nācija/kultūrnācija, kas ir vēsturiski politiski jēdzieni, kuri apzīmē nācijas 
izveidošanās atšķirīgos ceļus kontekstā ar savu nacionālu valsti, valstsnācijas jēdziens 
ir valststiesisks, tātad juridiski politisks jēdziens ar normatīvu raksturu. Tas norāda, 
tieši kura nacionāli kulturālā vienība nosaka valsts nacionāli kulturālo identitāti 
(kas izpaužas it sevišķi valsts valodā, dominējošā un valsts atbalstītā kultūrā, sociālā  
atmiņā).  

Ar valstsnācijas jēdzienu korespondē mazākumtautības jēdziens. Tas apzīmē na-
cionāli kulturālās vienības (tautas, nacionālas kopienas), kas ir attiecīgās valsts pilsoņi, 
bet pēc nacionāli kulturālajām pazīmēm (valoda, kultūra) atšķiras no valstsnācijas un 
pēc savas pašapziņas nepieder pie valstsnācijas. 

Tātad jēdzienu pāris politiskā nācija/kultūrnācija ir vēsturiski politiski jēdzieni, bet 
jēdzienu pāris valstsnācija/mazākumtautība ir juridiski politiski jēdzieni ar normatīvu 
raksturu, kas apzīmē attiecīgās nacionāli kulturālās kopienas (bet ne indivīda) juridisko 
lomu attiecībā uz valsts nacionāli kulturālo identitāti.

Runājot tālāk par indivīda nacionāli kulturālo identitāti, jāuzsver, ka to nosaka 
nevis viņa izcelsme (tautība nav iedzimta!), bet gan viņa socializācija (ģimenē, apkār-
tējā vidē) un (apzināta vai neapzināta) pašidentifikācija. Izcelsme gan vairumā gadī-
jumu predestinē viņa socializāciju un pašidentifikāciju, taču tas nav obligāti. Tas, ka 
izcelsme bieži – pārāk vienkāršoti – tiek uzskatīta par (gan indivīda, gan nācijas vai 
citas nacionāli kulturālas kopienas) galveno nacionāli kulturālās identitātes elementu, ir  
kļūdaini.  

To apzināties ir svarīgi, pirmkārt, tādēļ, ka mūsdienās pastiprinātas migrāci-
jas un starpnacionālu kontaktu rezultātā indivīda nacionāli kulturālā identitāte 
vai vismaz pašidentifikācija var būt kompleksāka nekā lielajā vairumā “parastos” 
gadījumos un dzīves gaitā var mainīties (piemēram, vienlaicīga identifikācija ar 
divām vai pat vairākām nacionāli kulturālām kopienām, kas nav retums starp cil-
vēkiem no jauktām ģimenēm vai starp tiem, kuri dzīves gaitā ir ilgstoši dzīvojuši 
dažādās valstīs; tāpat ir sastopama arī apzināta savas nacionāli kulturālās iden-
titātes noliegšana). Tas viss demokrātiskā sabiedrībā ir pilnībā akceptējami un  
respektējami.

otrkārt, to ir svarīgi apzināties tādēļ, ka valsts nekad nav un nevar būt nacionāli 
kulturāli neitrāla (sk. arī tālāk VI nodaļu).  Valstij vienmēr ir noteikta nacionāli kultu-
rāla identitāte,10 kas izpaužas, piemēram, valsts valodā, izglītības sistēmas valodā, no-
teiktas kultūras vai vēstures izpratnes veicināšanā u.c. veidos. Apzināta un mērķtiecīga 

  9 Sk. plašāk: Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. New York: Columbia University 
Press, 2000.

10 Sal.: Kahl W. Sprache als Kultur- und Rechtsgut. Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staats-
rechtslehrer, Bd. 65. Berlin; Boston: de Gruyter, 2006, S. 417 ff.
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valsts politika var zināmā mērā ietekmēt indivīdu nacionāli kulturālo socializāciju un 
pašidentifikāciju, it sevišķi caur izglītības sistēmu vienā vai citā valodā vai kultūrā, vai 
arī citādi veicinot noteiktu valodu un kultūru. 

II. Latviešu nācija

Latvieši vispirms kā etniska kopiena izveidojās 14.–16. gadsimtā, saplūstot latga-
ļiem, zemgaļiem, kuršiem, sēļiem un līviem. etniskā apziņa, sākumā vēl nenoturīga 
un vāja, pakāpeniski izveidojās sekojošajā laikmetā. Tomēr tikai 19. gadsimta sākumā 
etniskā pašapziņa bija sasniegusi tādu pakāpi, ka jau plašāk sāka tikt lietots (gan agrāk 
principā pazīstamais) pašnosaukums “latvieši”.11

No 18. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta vidum latvieši pamazām sāka sevi ap-
zināties kā patstāvīgu nacionāli kulturālu vienību – latviešu tautu. Izšķirošā nozīme 
latviešu nacionālās apziņas konstituēšanā bija jaunlatviešu politiski kulturālai kustībai 
19. gadsimta vidū.12 Jaunlatviešu kustība bija demokrātiska pilsoniska kustība, un tā 
iekļāvās citu tālaika Vidus- un Austrumeiropas nevalstisko tautu nacionāli demokrā-
tisko kustību kontekstā. Latviešu nacionālā pašapziņa aptvēra visu tautu ļoti ātri – des-
mit–divdesmit gadu laikā. Nedaudz vēlāk kā nacionālu kopienu, bet vienlaikus latviešu 
tautas sastāvdaļu sevi identificēja arī latgalieši.

Līdz ar to latvieši no etniskas kopienas neatgriezeniski kļuva par nacionālu ko-
pienu – tautu. Galvenais nacionālās pašapziņas kristalizācijas elements bija latviešu 
valoda. Izšķiroša loma latviešu tautas kā politiskas vienības izveidē bija vispārējās kul-
turālās un sociālās emancipācijas idejai. 

Pirmo reizi ideja par neatkarīgu Latvijas valsti publiski tika pausta latviešu 
nelegālo sociāldemokrātu aprindās 1900. gadā. 1905. gada revolūcijas laikā pra-
sība pēc Latvijas kā latviešu tautas patstāvīga valstiska veidojuma (demokrātiskas) 
Krievijas sastāvā vai pat ārpus tās jau kļuva par latviešu tautas kopējo nacionālo  
prasību.13

11 Lai gan pirms tam latvieši paši to vēl neuztvēra, tomēr no “ārpuses” tie, ņemot vērā objektīvo etnisko pazīmju 
kopumu, jau agrāk tika uztverti kā viena kopiena – “latvieši”. Piemēram, jau Kurzemes luterāņu mācītāja 
vācieša Paula einhorna 1649. gadā izdotajā “Historia Lettica” (t.i., “latviešu vēsture”) latvieši tiek apzīmēti 
ar kopēju nosaukumu (vāciski Letten) un pat apzīmēti par “latviešu nāciju” (grāmatas pilns nosaukums ir 
“Historia Lettica, das ist Beschreibung der Lettischen Nation in welcher von der Letten als alten Einwohner 
und Besitzer des Lieflandes, Curlandes und Semgallen Namen, Uhrsprung oder Ankunfft ihrem Gottes-Dienst, 
ihrer Republica oder Regimente so sie in der Heydenschafft gehabt, auch ihren Sitten, Geberden, Gewonheiten, 
Natur und Eigenschaften etc. gruendlich und uembstaendig Meldung geschickt”). Protams, P. einhorns “nācijas” 
jēdzienu lieto pirmsmodernā nozīmē, taču ar to skaidri norāda, ka “latvieši” veido vienu kopienu. Turpretim 
latviešu pašu uztverē šī kopības apziņa izveidojas krietni vēlāk, tikai sākot ar 19. gs. pirmo pusi, kad sāka 
izplatīties pašnosaukums “latvieši” agrāko pašapzīmējumu “kurzemnieks”, “vidzemnieks”, “inflantietis” 
vietā.

12 Sal.: Apals G. Pēterburgas Avīzes. Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2011, 102. un sek. lpp.

13 Sk. plašāk: dopkewitsch H. Die Entwicklung des lettischen Staatsgedankens bis 1918. Berlin: Verlag Hans 
Robert engelmann, 1936, S. 6 ff.
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Kopš tā laika šī prasība izvērsās par centrālu latviešu nacionāli politiskās cīņas 
mērķi. Ar šīs politiskās prasības izvirzīšanu, tātad, vēlākais, ar 1905. gada revolūciju, 
latvieši no tautas kļuva par nāciju valststiesiskā izpratnē.14

III. Latvijas valsts kā latviešu nācijas nacionāla valsts

Latviešu nācijas politiskā prasība pēc Latvijas valstiskuma – sākotnēji vēl (demo-
krātiskas) Krievijas ietvaros – nevarēja tikt realizēta, kamēr pastāvēja cariskās Krievijas 
impērija. 

Tikai pēc radikālas ārējo apstākļu maiņas – 1917. gada Februāra demokrātiskās re-
volūcijas Krievijā, Latvijas teritorijas daļējas (1915. gadā) un vēlāk pilnīgas (1918. gada 
sākumā) vācu okupācijas, ASV prezidenta Vudro Vilsona 14 punktu Miera program-
mas, kas, cita starpā, pirmo reizi starptautiski tiesiski atzina tautu pašnoteikšanās 
tie sības (1918. gada 8. janvārī), Brestļitovskas miera līguma (1918. gada 3. martā), 
de mo krātiskās revolūcijas Vācijā (1918. gada 9. novembrī) un Kompjēnas pamiera 
(1918. gada 11. novembrī) – šī latviešu nācijas prasība varēja tikt īstenota neatkarīgas, 
demokrātiskas Latvijas valsts proklamēšanā 1918. gada 18. novembrī. 

Pēc tam valsts neatkarību nācās aizstāvēt Brīvības cīņās (1918.–1920. gadā), kas 
noslēdzās ar 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju.

Institūcija, kas proklamēja Latvijas valsti, – Tautas padome reprezentēja visu lat-
viešu nāciju un tās sastāvdaļas: gan latviešu politiskās partijas, gan atsevišķas politis-
kas un sociālas grupas, gan latviešu nācijas daļu, kas tajā laikā atradās ārpus Latvijas  
(bēgļus). 

14 Jebkuram diskursam, lai tas būtu racionāls, būtiska ir pareiza un precīza terminoloģija. Tas nozīmē, ka atka-
rībā no konteksta latviešus būtu pareizi apzīmēt gan par tautu (vispārējā, universālā kontekstā), nāciju (val-
stiskā, politiskā kontekstā), valstsnāciju (valstiskā, politiskā, valststiesiskā kontekstā), gan par kultūrnāciju 
(vēsturiski politiskā kontekstā), kas, iespējams, savā pašizpratnē varētu sākt vērsties politiskas nācijas virzienā 
(politiskā kontekstā). Vispārējā un vēsturiskā kontekstā latvieši var tikt apzīmēti arī par pamatnāciju, ar to 
izceļot apstākli, ka latvieši savā zemē ir pamattauta, kas šeit vienmēr ir dzīvojusi, savukārt mazākumtautību 
un imigrantu kopienas šeit ir ienācēji.  

Turpretim specifiskos socioloģiskos pētījumos, kur tiek pētīta, piemēram, latviešu valodas lietotāju paš-
apziņa, teiksim, salīdzinot to ar somu valodas lietotāju pašapziņu, gan latvieši, gan somi var tikt apzīmēti 
par “nacionāli kulturālām kopienām (formācijām, vienībām)”. Tas ir specifisks socioloģisks jēdziens, kura 
pārnešana citos kontekstos nav adekvāta. 

Jāatzīmē, ka nepareizs apzīmējums konkrētā kontekstā ir plaši lietots politiski demagoģiskās retorikas 
paņēmiens. Piemēram, ja runa ir par valsts valodu vai mazākumtautību un imigrantu integrāciju, tad lat-
viešus būtu pareizi apzīmēt par “valstsnāciju”, jo latviešu valoda kā valsts valoda un nacionāli kulturālās un 
politiskās integrācijas pienākums ir konsekvence apstāklim, ka tieši latvieši savā valstī ir valstsnācija (nevis 
tikai viena no Latvijā dzīvojošām tautām starp daudzām citām tautām). Turpretim, ja latvieši šajā kontekstā 
tiek apzīmēti par (nacionālu) “kopienu”, “etnosu”, “etnolingvistisku grupu” vai tamlīdzīgi, tad būtiskā speci-
fiskā valststiesiskā sasaiste starp valstsnāciju un valsts valodu tiek aizplīvurota, ko šīs demagoģiskās retorikas 
lietotāji arī vēlas sasniegt.  

Savukārt, ja runa ir par tradicionāliem cimdu ornamentiem, tātad etnogrāfiskā kontekstā, tad latviešus 
var apzīmēt par “etnosu”, “etnisku kopienu”, varbūt arī “nacionālu kopienu” vai, vislabāk, par “tautu” (kā 
universālu apzīmējumu), taču nebūtu pareizi tos apzīmēt par nāciju, kultūrnāciju, politisko nāciju vai pat 
valstsnāciju. 
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Valsts dibināšanas sagatavošanas un pirmie konstitucionālie dokumenti skaidri 
norāda, ka Latvija ir latviešu nācijas valsts.15 Latviešu nācija vairs nevēlējās dzīvot kā 
mazākumtautība citā valstī – Krievijā, bet gan kā valstsnācija pati savā nacionālā valstī, 
pati lemt savu likteni. 

Latvijas valsts tātad ir demokrātisks latviešu nācijas veidojums, un latvieši Latvijā 
ir valstsnācija. Starp Latvijas valsti, no vienas puses, un latviešu valstsnāciju, no otras 
puses, tāpat kā jebkurā nacionālā valstī, pastāv nacionāli kulturāla identitāte. Tas no-
zīmē, ka latviešu nācijas nacionāli kulturālā identitāte vienlaikus nosaka Latvijas valsts 
nacionāli kulturālo identitāti.16 Latvijas valsts izveidošana bija ilgstoši apspiestās lat-
viešu nācijas kulturālās, sociālās un, visbeidzot, politiskās emancipācijas rezultāts.  

šajā ziņā Latvija, tāpat kā virkne citu Vidus- un Austrumeiropas valstu, bija tipisks 
savas nācijas kā kultūrnācijas veidojums. Kā ilgstoši apspiesta un vēsturiski jauna nācija, 
kuras nacionāli valstiskā apziņa nevarēja balstīties uz ilgstošām valstiskām tradīcijām, 
latviešu nācija, vismaz sākuma posmā, nebija iekļaujoša un asimilējoša. Vēsturiskās 
nacionālās mazākumtautības tika atzītas un uzskatītas par nacionāli kulturālām kopie-
nām, kas stāv ārpus latviešu nācijas.  

Viena no galvenajām valstsnācijas un valsts nacionāli kulturālās identitātes izpaus-
mēm ir tā, ka valstsnācijas valoda ir valsts valoda, t.i., valoda, kuras galvenā funkcija 
ir būt par kopējo publiskās saziņas un demokrātiskās līdzdalības valodu visiem valsts 
iedzīvotājiem. 

Parasti nacionālā valstī šī valstsnācijas valodas valstiskā funkcija ir pašsaprotama 
un tādēļ netiek īpaši regulēta. Tā tas pēc valsts izveidošanas sākotnēji bija arī Latvijā. 
Tomēr vēlāk radās nepieciešamība valsts valodas lietošanu noregulēt precīzāk, un 
1932. gada 18. februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts valodu.17 
Taču, kā to konstatēja Senāts savā 1937. gada 15. septembra spriedumā Nr. 17,18 šie 
noteikumi latviešu valodu nebūt nav no jauna noteikuši par valsts valodu, bet gan tikai 
formāli fiksējuši “līdz tam faktiski jau sen atzīto aksiomu, ka valsts valoda ir latviešu 
valoda”. Tātad Latvijā šis tipiskais nacionālas valsts princips, ka valstsnācijas valoda ir 
valsts valoda, saskaņā ar Senāta atziņu ir pastāvējis jau kopš valsts izveidošanas. 

IV. Latviešu nācija un Latvijas tauta

Lai gan Latvijas valsts bija tikai latviešu nācijas veidojums, Tautas padome jau 
no paša sākuma vēlējās paplašināt Latvijas valsts politiski juridisko bāzi, paredzot tajā  

15 Sk. plašāk: Konstitucionālo tiesību komisijas 17.9.2012. viedoklis par Latvijas valsts konstitucionālajiem 
pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu, 174.–189. §§. – Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pama-
tiem un neaizskaramo Satversmes kodolu: Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli. Rīga: Lat-
vijas Vēstnesis, 2012, 35. lpp. Pieejams arī: http://www.president.lv/images/modules/items/PdF/17092012_
Viedoklis_2.pdf

16 Turpat, 165.–173. §§.
17 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 1932, Nr. 54. 
18 Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940), 1. sēj. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Sast. A. šmite, A. Po-

riete; atb. red. L. Krūmiņa. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 
354. lpp. 

Egils Levits    LATVIešU NāCIJA, LATVIJAS TAUTA, LATVIJAS VALSTS



20 LATVIešI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS 

iesaistīt arī mazākumtautības.19 Valststiesiski tātad Latvijas valsts sākotnējais poli-
tiskais spēks un valsts bāze – latviešu nācija –, kas, izmantojot savu satversmes varu 
(pouvoir constituant) un savas pašnoteikšanās tiesības, bija nodibinājusi Latvijas valsti, 
vēlāk pieaicinot mazākumtautības, paplašināja šo valsts bāzi par “Latvijas tautu”.

“Latvijas tauta” ir juridiska koncepcija, kas pirmo reizi Latvijas valststiesībās ir 
uzņemta 1920. gada 27. maija deklarācijā par Latvijas valsti,20 kas bija Latvijas otrās 
pagaidu satversmes sastāvdaļa. šī deklarācija juridiski nodibināja pamatkopumu “Lat-
vijas tauta”, kas kļuva par valsts “nesēju” juridiskā izpratnē.  

Valststiesībās valsts juridisko “nesēju” apzīmē ar specifisko jēdzienu “valststauta” 
(at šķirībā no nacionāli kulturāli definētā “tautas” jēdziena21). “Latvijas tauta” tātad ir 
juri diskās valststautas apzīmējums (nosaukums) Latvijas valststiesībās.  

Taču Satversmes 2. panta “Latvijas tautas” juridiskā koncepcija turpina balstīties uz 
latviešu nācijas satversmes varu un pašnoteikšanās tiesībām un nekādā ziņā neizstumj 
latviešu nāciju no Latvijas valststiesībām, nepadara to par politiski vai juridiski neesošu. 
Tāds apgalvojums būtu absurds. Tas būtu pretrunā ar latviešu tautas pašnoteikšanās 
jēgu un būtību. Tādā gadījumā no latviešu nācijas pašnoteikšanās būtu iznācis “čiks”. 
šāds rezultāts būtu tieši pretējs tam, ko latviešu nācija, dibinot savu valsti, bija vēlēju-
sies. To nedz iedomājās, nedz vēlējās Latvijas dibinātāji, un tā, neraugoties uz aktuālām 
diskusijām, arī tagad nav latviešu nācijas vairākuma vēlme. 

Tieši otrādi – “Latvijas tauta” ir domāta kā latviešu nācijas politiski juridisks pa-
plašinājums, taču latviešu nācija kā politiski, tā juridiski ir un paliek “Latvijas tautas” 
kodols, tās mugurkauls. Valststiesiski “Latvijas tauta” nevarētu pastāvēt bez tās galvenā 
elementa – latviešu nācijas. Tādā gadījumā tā vairs nebūtu šodien pastāvošā, 1918. gada 
18. novembrī dibinātā Latvijas valsts, bet gan pavisam cita valsts, ar citu valstiski kon-
stitucionālo identitāti. 

Tātad “Latvijas tautā” Satversmes 2. panta izpratnē tādēļ ietilpst ne vien latviešu 
nācija, kura jau sākotnēji automātiski ir piesaistīta Latvijas valstij ar savu nacionālo 
identitāti kā politisku un nacionāli kulturālu saikni un vēlāk (kopš 1919. gada 23. au-
gusta Pavalstniecības likuma pieņemšanas) papildus arī ar pilsonības institūta juridisko 
saikni, bet arī Latvijā dzīvojošās vēsturiskās mazākumtautības, kuras tika piesaistītas 
Latvijas valstij ar pilsonības juridisko saikni.

Satversmē latviešu nācija kā pašsaprotamība tiešā tekstā nav īpaši minēta, tomēr uz 
to kā valstsnāciju un Latvijas valsts jēgas un būtības pamatu norāda virkne Satversmes 
noteikumu: 

1) 3. pants, kur ir runa par Latvijas teritoriju, kas ir tieši latviešu nācijas vēsturiski 
apdzīvota teritorija (latviešu zemes);

2) 4. panta pirmais teikums, kas nosaka, ka tieši latviešu valoda ir Latvijas valsts 
valoda;

3) 18. pants, kas nosaka Saeimas deputāta svinīgo solījumu, kurā, cita starpā, depu-
tāts zvēr stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu;

19 Par šīs nodaļas tēmu sk. precīzāk: Konstitucionālo tiesību komisijas 17.9.2012. viedoklis par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu, 208.–215. §§. 

20 Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, 31. aug., Nr. 4. 
21 Sal. arī 2. un 4. atsauci.
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4) 21. panta otrais teikums, kas nosaka, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda;
5) 101. panta otrās daļas trešais teikums, kas nosaka, ka pašvaldības darba valoda 

ir latviešu valoda;
6) 104. panta otrais teikums, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības no valsts un paš-

valdības iestādēm saņemt atbildi uz savu iesniegumu latviešu valodā;
7) 114. pants, kur ir runa par specifiskajām mazākumtautību22 tiesībām, kurām 

jēga ir vienīgi tad, ja pastāv valstsnācija, kuras nacionāli kulturālā identitāte ar valsti ir 
no pašas valsts būtības izrietoša pašsaprotamība, kas savukārt rada nepieciešamību iz-
ņēmumus no šīs pašsaprotamības – mazākumtautību specifiskās tiesības – īpaši noteikt 
un garantēt Satversmē.

Latviešu valodas pastiprināta uzsvēršana Satversmē, kā arī no latviešiem atšķirīgo 
mazākumtautību īpašo tiesību nostiprināšana ir konstitucionāla attīstība pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas.23 Tā ir reakcija uz padomju okupācijas koloniālisma poli-
tiku, kuras rezultātā Latvijas valsts kā nacionālas valsts raksturs daļēji vēl joprojām ir 
apdraudēts.  

Valsts pašsaglabāšanās tiesības – kas pēc būtības ir vērstas uz valsts konstitucionā-
lās identitātes saglabāšanu, pie kuras pieder arī valsts nacionāli kulturālā identitāte, – 
var prasīt arī pozitīvu rīcību no valsts puses, kas vērsta uz latviešu valodas un kultūras 
saglabāšanu, veicināšanu un attīstīšanu. Tas ir no Satversmē ietvertā nacionālas valsts 
virsprincipa izrietošs konstitucionāls uzdevums, kas – it sevišķi globalizācijas apstāk-
ļos – nevar tikt īstenots tikai ar tirgus ekonomikas principu starpniecību, bet prasa 
pastāvīgu aktīvu valsts darbību šajā jomā.  

V. Latvijas tauta un Latvijas pilsonība

Latvijas pilsonības institūts tika izveidots ar 1919. gada 23. augusta Pavalstniecības 
likumu – jau pēc Latvijas valsts proklamēšanas, kad tās sākotnējā politiskā un juridiskā 
bāze bija latviešu nācija, bet vēl pirms juridiskā pamatkopuma “Latvijas tauta” izveido-
šanas ar 1920. gada 27. maija deklarāciju par Latvijas valsti. Pilsonība nav atkarīga no 
tautības (nacionālās identitātes) vai citām nacionāli kulturālām pazīmēm, un tā piešķir 
visiem pilsoņiem vienlīdzīgas tiesības un uzliek vienlīdzīgus pienākumus.  

Ar 1920. gada 27. maija deklarāciju par Latvijas valsti izveidotajā juridiskajā pamat-
kopumā “Latvijas tauta” ietilpst gan latviešu nācijas piederīgie, gan Latvijas pilsoņu 
loka piederīgie, t.i., Latvijas pilsoņi. Abas šīs grupas lielā mērā (gandrīz visi latviešu 
valstsnācijas piederīgie ir arī Latvijas pilsoņi), taču ne pilnīgi pārklājas (ievērojama daļa 

22 Latvijas mazākumtautību definīcija atrodama Saeimas likumā, ar kuru Latvija ratificēja tās 1995. gada 
11. maijā parakstīto eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo mazākumtautību aizsardzību 
(Latvijas Vēstnesis, Nr. 85, 2005. 31. maijs). Likuma 2. panta 1. teikumā noteikts, ka Latvijā mazākumtautība 
konvencijas izpratnē “nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, 
paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, 
vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu”. Tā kā mazākumtautības ir definētas tieši savā na-
cionāli kulturālā atšķirībā no latviešiem, tad ar to vienlaikus ir apstiprināts arī latviešu valstsnācijas statuss.

23 Sal. plašāk: Balodis R., Kārkliņa A., danovskis e. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība 
pēc neatkarības atjaunošanas. Juridiskā Zinātne, Nr. 3, 2012, 62. lpp.
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pilsoņu nepieder pie latviešu valstsnācijas, un ir arī latviešu valstsnācijas piederīgie, 
kuri nav Latvijas pilsoņi). Vairākums latviešu nācijas piederīgo tātad vienlaikus ir gan 
politiski saistīti ar Latvijas valsti kā latviešu nācijas piederīgie, gan juridiski kā Latvijas 
pilsoņi.

Satversme nosaka, ka nevis visi Latvijas tautas piederīgie un arī ne visi pilsoņu loka 
piederīgie, bet tikai pilntiesīgie Latvijas pilsoņi demokrātiskā procesa ietvaros var pie-
dalīties Latvijas valsts pārvaldībā. Pilntiesīgie Latvijas pilsoņi veido Pilsoņu kopumu,24 
kas – blakus Saeimai – ir kolektīvs valsts likumdošanas orgāns. Indivīda iesaiste valsts 
tiesiskajā apritē, tajā skaitā līdzdalība valsts pārvaldībā, nozīmē kompleksas tiesiskas 
attiecības starp indivīdu un valsti, kur nepieciešama juridiska skaidrība, ko nodrošina 
pilsonība kā formāla juridiska kategorija. Tādējādi Latvijas Pilsoņu kopums veido Lat-
vijas tautas politiski aktīvo daļu.  

Jāatzīmē, ka visai populārais uzskats, ka Latvijas tauta Satversmes 2. panta izpratnē ir 
tas pats, kas Latvijas pilsoņu loks vai arī tikai Pilsoņu kopums, no valststiesiskā viedokļa 
ir aplams. šāds vienkāršojums ir pieļaujams sadzīves sarunās, nevis politiskā vai tiesiskā 
kontekstā. Latvijas tauta Satversmes 2. panta izpratnē ir plašāks jēdziens nekā tikai Latvi-
jas pilsonība. Visi pilsoņi ietilpst Latvijas tautā Satversmes 2. panta izpratnē, bet Latvijas 
tauta ietver ne tikai pilsoņus, bet visus latviešu nācijas piederīgos, arī tos, kuri nav pilsoņi.

1919. gada 23. augusta Pavalstniecības likums, sasaistot Latvijas sākotnējo pilsoņu 
loku ar tā politisko piederību latviešu zemēm (Satversmes 3. pants), t.i., teritorijai, kuru 
vēsturiski apdzīvo latviešu tauta un kur tā veido lielu vairākumu, atbilstoši latviešu nā-
cijas pašnoteikšanās idejas mērķim un jēgai nodrošināja, ka latvieši veido ievērojamu 
Latvijas pilsoņu loka vairākumu. Latvijas valsts šajās latviešu zemju robežās apzināti 
tika dibināta tā, ka latvieši nosaka Latvijas pilsoņu loka dominējošo nacionāli kulturālo 
identitāti, kas ir viens no valsts konstitucionālās identitātes elementiem. Vienlaikus 
individuālā līmenī visu pilsoņu tiesības ir vienādas neatkarīgi no tautības, reliģijas vai 
citiem vispārējiem kritērijiem. 

Latvijas pilsoņu loks bez latviešu nācijas noteicošās nacionāli kulturālās lomas tajā 
jeb, citiem vārdiem, Latvija bez latviešiem nozīmētu Latvijas kā 1918. gadā dibinātas 
valsts, ko definē spēkā esošā Satversme, faktisku bojāeju. Tādēļ no valsts dabiskajām 
pašsaglabāšanās tiesībām izriet Latvijas valsts konstitucionāls pienākums šādas attīstī-
bas risku novērst vai vismaz mazināt.

Pilsoņu loka nacionāli kulturālā identitāte var laika gaitā lēni mainīties iedzīvotāju 
dabiskās kustības, starpvalstu migrācijas un mērenas naturalizācijas rezultātā, taču, lai 
nodrošinātu Latvijas valsts kā latviešu nācijas nacionālas valsts raksturu, tā nedrīkst 
mainīties pārāk strauji, it sevišķi, piemēram, masveida naturalizācijas rezultātā. Lat-
vija, kur latvieši politiski forsētas naturalizācijas rezultātā Latvijas tautas ietvaros tiktu 
nospiesti mazākumā, kur latviešu valoda un kultūra vairs nebūtu dominējošas, kur tās 
būtu vairs tikai vēsturisks vai folkloristisks elements, vairs nebūtu tā pati Latvijas valsts, 
kuras konstitucionālo identitāti nosaka spēkā esošā Satversme. 

24 Pilsoņu kopums tātad ir šaurāks par pilsoņu loku. Pie Pilsoņu kopuma nepieder tie pilsoņu loka piederīgie, 
kuri nav pilntiesīgi, t.i., mazgadīgas personas, kā arī personas, kurām nav pilnas rīcībspējas, un personas, 
kurām ar tiesas lēmumu atņemtas politiskās tiesības.
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No tā izriet, ka politiski forsēta masveida naturalizācija būtu konstitucionāli nepie-
ļaujama manipulācija ar Latvijas tautu. Tādēļ likums vai cits tiesību akts, kas to noteiktu 
vai pieļautu, būtu pretrunā ar Satversmes 2. pantu. 

Pilsonība kā juridiska kategorija neaizstāj tautību (nacionālo identitāti) kā nacio-
nāli kulturālu un politisku kategoriju. Tautība (nacionālā identitāte) ir leģitīma (bet 
ne obligāta) cilvēka sociālās esības izpausme.25 Noteiktās situācijās tautība (nacionālā 
identitāte) vai tās elementi (piemēram, valoda) var kļūt par politiskiem un tiesiskiem 
faktoriem (valsts valodas, citu valsts nacionāli kulturālo izpausmju, mazākumtautību 
tiesību aizsardzības u.tml. gadījumos).  

Savukārt citās situācijās, kur tautības (nacionālās identitātes) faktoram nav būtiskas 
nozīmes, vispārējais vienlīdzības princips (Satversmes 91. pants) aizliedz to izmantot kā 
atšķirības pamatojošu kritēriju – ne vien publisko tiesību jomā, bet noteiktās situācijās 
arī privāto tiesību jomā. 

Personas tautība (nacionālā identitāte) var būt nozīmīgs faktors, lai ārzemnieku 
(t.i., ārvalstnieku vai bezvalstnieku) pirmreizēji uzņemtu pilsonībā (naturalizētu). 
Piemēram, valstsnācijas piederīgajiem var tikt noteiktas subjektīvas tiesības iegūt savas 
nacionālās valsts pilsonību bez vai ar īpaši atvieglotiem nosacījumiem.26 Tā ir virknes 
eiropas nacionālo valstu prakse. Pamatojums šai praksei ir, ka valstsnācijas piederīga-
jiem ir jau objektīva nacionāli kulturāla un politiska saikne ar savu nacionālo valsti, kā 
arī praktiskais apsvērums, ka viņu naturalizācija nerada īpašas integrācijas problēmas, 
salīdzinot ar cittautiešiem, kuriem vispirms ir jāapgūst valsts (t.i., valstsnācijas) valoda, 
kultūra, sociālā atmiņa. 

No Satversmes 2. panta izriet, ka katram latvietim kā Latvijas tautas piederīgajam 
jābūt tiesībām ne vien apmesties uz dzīvi savā valstī, bet arī bez tālākiem priekšnosacī-
jumiem iegūt savas nacionālās valsts, t.i., Latvijas pilsonību, lai varētu piedalīties tās de-
mokrātiskajā pārvaldībā. šīs tiesības nedrīkst ierobežot vai atcelt, likuma noteikumiem 
jābūt tādiem, ka šīm tiesībām ir reāls saturs. 

Tādēļ katra latvieša tiesības apmesties uz dzīvi savā valstī konkretizē Repatriāci-
jas likums. Savukārt Pilsonības likums – papildus vispārējai, uz visiem attiecināmajai 
pilsonības iegūšanas kārtībai, kas pamatā seko jus sanguinis principam,27 – nosaka, ka 
katrs latvietis (arī) kā valstsnācijas piederīgais (un līdz ar to Latvijas tautas Satversmes 
2. panta izpratnē piederīgais) jau automātiski ir Latvijas pilsonis. Tiem latviešiem, kuri 
nav ieguvuši Latvijas pilsonību vispārējā kārtībā, ir subjektīvas tiesības (bet ne pienā-
kums) to īpašā kārtībā noformēt. Savas pilsoņa tiesības viņi iegūst un savus pilsoņa 
pienākumus uzņemas tikai pēc savas pilsonības noformēšanas. 

25 Sk. plašāk: Miller d. On Nationality. oxford: Clarendon Press, 1995.
26 Valstsnācijas piederīgo īpašās tiesības uz savas nacionālās valsts pilsonību izriet arī no liberālās ētikas pozī-

cijām un balstās uz distributīvā taisnīguma principu. Sk.: Walzer M. Spheres of Justice. A Defense of Pluralism 
and Equality. New York: Basic Books, 1983, p. 41. 

27 eiropas valstu pilsonības likumos vispārpieņemtais jus sanguinis princips pamatā nosaka, ka cilvēks automātiski 
jau ar piedzimšanas brīdi iegūst tās valsts pilsonību, kuras valsts pilsonis ir vismaz viens no viņa vecākiem. 
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VI. Valstsnācija, mazākumtautības, imigranti un saprātīga  
integrācijas politika

Neviens cilvēks objektīvi nevar pastāvēt ārpus jebkādas kultūras, būt nacionāli 
kulturāli neitrāla būtne. Piederēt kādai nacionāli kulturālai kopienai (apzināti vai ne-
apzināti) ir dabiski.  

Arī valsts kā sabiedrības veidojums nevar būt nacionāli kulturāli neitrāla.28 Valstij 
saziņā ar saviem iedzīvotājiem jālieto kāda valoda. Tai jāizdod tiesību akti, kas iespē-
jami tikai valodas formā. Arī konstitūcija jāuzraksta noteiktā valodā. Bet, jau izvēloties 
valodu, kurā tiek rakstīta konstitūcija, šī valoda automātiski kļūst par valsts valodu.29 
Valodas izvēle vienmēr ir politisks jautājums.30

No indivīda tiesību skatpunkta raugoties, valsts nacionāli kulturālā identitāte ir 
objektīvi dots lielums, kas pieder pie tās konstitucionālās identitātes, tāpat kā, piemē-
ram, tās teritorija, politiskās institūcijas u.c. Tas, ka Latvijā valsts valoda un dominējošā 
kultūra ir tieši latviešu valoda un kultūra, pieder pie Latvijas valsts konstitucionālās 
identitātes, tāpat kā fakts, ka tās vēsturiskā pamattauta ir latvieši, vai fakts, ka tās terito-
rija aptver tieši Satversmes 3. pantā noteikto teritoriju – latviešu zemes. 

Savukārt indivīda objektīvā nacionāli kulturālā piederība vai pašidentifikācija 
ir juridiski neitrāla. Valstsnācija un mazākumtautība ir objektīvo tiesību jēdzieni, 
to izpausmes atspoguļo valsts objektīvo nacionāli kulturālo raksturu, bet neierobežo 
indivīda tiesības (piemēram, tas, ka valsts valoda ir latviešu valoda vai ka latviešiem 
ir tiesības repatriēties uz savu nacionālo valsti – Latviju, neierobežo citas tautības pie-
derīgā tiesības un nediskriminē viņu; savukārt valsts atbalsts mazākumtautību skolām 
vai to kultūras pasākumiem neierobežo latviešu valstsnācijas piederīgā tiesības un 
nediskriminē viņu). Tādēļ valststiesiskie jēdzieni “valstsnācija” un “mazākumtautība”, 
kas ir valsts nacionāli kulturālā rakstura objektīvi tiesiska izpausme un neskar indivīda 
subjektīvās tiesības, nav nekādā veidā hierarhizējoši vai diskriminējoši. 

Tātad indivīdam, kas sevi identificē nevis ar valstsnāciju, bet ar kādu citu etnisko 
vai nacionālo kopienu – vienalga, vai tā būtu atzīta mazākumtautība vai imigrantu 
kopiena –, valsts objektīvās nacionāli kulturālās identitātes izpausmes nav diskrimi-
nējošas. Indivīda objektīvā piederība vai subjektīvā pašidentifikācija ar valstsnāciju, 
mazākumtautību, citu nacionālu kopienu vai arī savas nacionāli kulturālās piederības 
apzināta noliegšana demokrātiskā un tiesiskā valstī nedod nedz kādas priekšrocības, 
nedz arī nostāda viņu sliktākā stāvoklī. 

Turpretim tas, ka indivīds publiskajā telpā, tajā skaitā arī privāttiesiskās darba attie-
cībās un pakalpojumu sfērā, nevar lietot valsts valodu, bet ir spiests lietot svešvalodu 
situācijās, kur tas nav attaisnojami (attaisnojami tas ir it sevišķi saskarsmē ar ārzemēm 
un ārzemniekiem), ir diskriminācija. Turklāt apstāklis, ka indivīds šo svešvalodu pār-
valda vai ka savukārt daļa iedzīvotāju nepārvalda vai nevēlas runāt valsts valodā, šo 
diskriminācijas faktu neattaisno. Valsts valodas jēga ir tieši būt par visu valsts iedzīvo-
tāju savstarpējās komunikācijas valodu, un neattaisnota prasība publiskajā telpā valsts 

28 Kymlicka W. States, Nations and Cultures. ottawa: University of ottawa, 1997, p. 22.
29 osipova S. Valsts valoda kā konstitucionāla vērtība. Jurista Vārds, Nr. 42, 2011, 18. okt. 
30 Sal.: džozefs dž. ē. Valoda un politika. Rīga: Zinātne, 2008, 24. un sek. lpp. 
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valodas vietā lietot kādu svešvalodu ir diskriminējoša. Teiktais neattiecas uz iedzīvotāju 
komunikāciju personiskajā sfērā, tur valodas izvēle ir komunikācijas dalībnieku privā-
tas vienošanās jautājums.

Kā jau teikts, valstij vienmēr ir savs nacionāli kulturāls raksturs, arī ja tas ir tik paš-
saprotams, ka dažkārt – īpaši nacionāli kulturāli samērā homogēnajās Rietumeiropas 
valstīs – tas attiecībā uz savu valsti netiek pamanīts. Amerikāņu sociologs Maikls Billigs 
šādu it sevišķi angloamerikāņu zinātniskajā literatūrā sastopamu “aklumu” attiecībā uz 
savu valsti ir apzīmējis par “banālo nacionālismu”.31 Taču šāds “aklums” var novest pie 
“šķībiem” secinājumiem. 

Tādēļ valsts neizbēgamā nacionāli kulturālā identitāte ir gan analītiski, gan norma-
tīvi adekvāti jāaptver. Valsts nacionāli kulturālā rakstura apjēgsme izskaidro, piemēram, 
kādēļ dānija ir tieši dāņu nācijas nacionāla valsts, kas konkrēti nozīmē, ka valsts valoda 

31 Sal.: Billig M. Banal Nationalism. Los Angeles u.c.: Sage, 1995, p. 6.
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tur ir tieši dāņu valoda (nevis lingvistiski un ģeogrāfiski tuvā vācu vai starptautiski no-
zīmīgā angļu valoda), ka dominējošā, valsts veicinātā kultūra un sociālā atmiņa tur ir 
tieši dāņu kultūra un sociālā atmiņa. Tā vienlaikus arī izskaidro, kādēļ latvietis dānijā 
nevar iesniegt pieprasījumu valsts iestādē un saņemt atbildi savā dzimtajā latviešu va-
lodā, kādēļ dānijas skolās netiek mācīta latviešu valoda un kādēļ dānijas valsts uzskata 
par savu pienākumu atbalstīt literatūru tieši dāņu, nevis, piemēram, latviešu valodā. 

Valsts nacionāli kulturālās identitātes atpazīšana un iezīmēšana politiskās un valsts-
tiesiskās kategorijās izskaidro arī to, kādēļ šī situācija nav dānijā dzīvojošo vāciešu, 
latviešu, marokāņu vai krievu diskriminācija, kādēļ vācietim, latvietim, marokānim 
vai krievam dzīvot dānijā, kur valsts valoda ir dāņu valoda, kur dominējošā kultūra 
ir dāņu kultūra, kur vispārējā izglītība ir dāņu valodā, nav nedz diskriminējoši, nedz 
aizvainojoši. Atbilde ir, ka dānija ir dāņu nacionālā valsts, ka valstsnācija dānijā ir tieši 
dāņi, nevis vācieši, latvieši, marokāņi vai krievi.  

šī politiskā un valststiesiskā analīze tāpat izskaidro, kādēļ Latvija ir tieši latviešu 
nācijas nacionāla valsts un kādēļ vācietim, dānim, marokānim vai krievam dzīvot 
Latvijā, kur līdz ar to valsts valoda ir latviešu valoda, dominējošā un valsts atbalstītā 
kultūra un sociālā atmiņa ir latviešu kultūra un sociālā atmiņa, kur vispārējā izglītība 
pamatā ir (vajadzētu būt) latviešu valodā, nav nedz diskriminējoši, nedz aizvainojoši.  

Tā izskaidro arī to, ka, ja kāds tā tomēr sajūtas, būtu netaisnīgi pret sabiedrību 
šo subjektīvo sajūtu, kas ir padomju postkoloniālā sindroma izpausme,32 politiski vai 
tiesiski atzīt un apmierināt (šis postkoloniālais sindroms ir specifisks, no visām eiropas 
valstīm praktiski vienīgi Latvijā un mazākā mērā arī Igaunijā sastopams fenomens). 
Tai vietā šim cilvēkam būtu jāpieliek visas pūles un jāmēģina saprast (un sabiedrībai 
un valstij viņam būtu jāpalīdz), ka tiesiskums un taisnīgums prasa šo sajūtu kritiski 
pārvērtēt un akceptēt Latvijas valsts latvisko nacionāli kulturālo identitāti, kas ir tās 
konstitucionālās identitātes sastāvdaļa. 

Jākonstatē, ka, cenšoties izvairīties no konfliktiem, kas rodas no šovinistiskas no-
stājas, savu nāciju vai citu nacionālo kopienu nostādot augstāk par citām, indivīdam, 
valstij, nācijām vai citām nacionālām kopienām piemītošā nacionāli kulturālā identitāte 
publiskajā telpā dažkārt tiek noliegta; daži “teorētiķi” noliedz pat nāciju vai citu nacio-
nālu kopienu eksistenci.

Taču indivīda, valsts, nācijas vai citu nacionālu kopienu nacionālās identitātes 
noliegšana ir, pirmkārt, sociāli nereāla un, otrkārt, politiski, tiesiski un morāli kontr-
produktīva; jā, šāda nostāja var pat tikt uzskatīta par totalitāru. šāds noliegums vai pat 
aizliegums liedz cilvēkiem atpazīt sevi savā vidē, justies piederīgam un rada sociāla 
diskomforta, atsvešinātības sajūtu no savas vides, savas valsts. Tas var arī provocēt ne-
pamatotas pretenzijas, kuru rezultātā var rasties jauni konflikti. 

šovinistiskas pozīcijas, tāpat kā jebkurš cits politisks ekstrēmisms, demokrātiskā 
sabiedrībā ir stingri un nepārprotami jānoraida. Taču vienlaikus izmantot tās par  
ieganstu, lai noliegtu vai pat aizliegtu indivīda, valsts, nācijas vai citas nacionāli kulturā-
las kopienas nacionāli kulturālo dimensiju, ir nepareiza, jau pati par sevi ekstrēmistiska 
pozīcija, kas demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemama. 

32 Sal.: Ankrava S. Par postkoloniālisma sindromu un identitātes krīzi Latvijā. Latvijas Vēstnesis, Nr. 167, 2002, 
15. nov.
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domājot par sabiedrības integrāciju un atzīstot faktu, ka noteiktos apstākļos indi-
vīdam un grupām ir iespējamas vairākas, arī dažāda līmeņa nacionāli kulturālas identi-
tātes, uzsvars būtu liekams uz kopējas nacionāli kulturālas identitātes veicināšanu, kas 
balstās uz kopēju valodu, kultūru, sociālo atmiņu, vienlaikus pieļaujot un respektējot 
arī paralēli pastāvošās atšķirīgās “otrās” jeb blakus identitātes. Tā ir politiskās nācijas 
pieeja eiropas nacionālās valstīs.

Tieši kopēji nacionāli kulturāli elementi veicina sabiedrības solidaritāti, un līdz ar 
to tas ir būtisks faktors demokrātijas funkcionēšanai.33 Ja tie ir nodrošināti, tad citas na-
cionāli kulturālās identitātes papildus šiem sabiedrību vienojošajiem kopējiem nacionāli 
kulturālajiem elementiem principā nerada problēmas (vai arī tās ir tikai marginālas).  

Tādēļ Rietumeiropā, kur demokrātiskā nacionālā valsts, valsts valoda kā visas 
sabiedrības kopējā valoda ir plaši akceptēta, kur gandrīz visa sabiedrība – neatkarīgi no 
atsevišķu indivīdu iespējamās papildu etniskās vai nacionālās identifikācijas – ir inte-
grēta kopējā kultūrā un sociālajā atmiņā, “nacionālais jautājums” nav īpaši nozīmīgs. 

Turpretim valstīs, kur šie vienojošie nacionāli kulturālie elementi nav tik stipri vai 
pat vispār neeksistē, kā, piemēram, Latvijā, dažādās paralēli savos “aizgaldos” pastāvo-
šās nacionāli kulturālās identitātes, it sevišķi, ja tās tiek “uzlādētas” ar atšķirīgiem poli-
tiskiem priekšstatiem, daudz biežāk ir grūti risināmu domstarpību un konfliktu avots.

Tādēļ demokrātiskas nacionālas eiropas valsts politika ir vērsta uz to, lai ne vien valsts-
nācijas piederīgie, bet gan visi valsts iedzīvotāji, pat ja tie pieder citām nacionāli kulturā-
lām kopienām (mazākumtautībām), kā arī imigranti, apgūtu valstsnācijas valodu, kultūru 
un sociālo atmiņu (kas juridiski formāli vai neformāli ir visas valsts valoda un kultūra) 
un perspektīvā identificētos ar valstsnāciju, iekļautos tajā, būtu politiski lojāli pret valsti,  
kurā viņi dzīvo. Indivīda nacionāli kulturālā savdabība, no valstsnācijas atšķirīga, pa-
pildu nacionāli kulturāla identitāte, ko viņš var paturēt, arī identificējoties ar valstsnāciju 
un iekļaujoties tajā, principā ir viņa privāta lieta (kā, piemēram, mūsdienās reliģija).

šāda saprātīga integrācijas politika kā pirmo prasa no cittautiešiem gribu in - 
te grēties, valstsnācijas valodas, kultūras un sociālās atmiņas apgūšanu un pieņemšanu, 
taču vienlaikus tā prasa arī atvērtību no valstsnācijas puses.34 Asimilācija eiropā tiek 
uzskatīta par pozitīvu parādību, valsts to var veicināt, taču liberālā demokrātijā to 
nedrīkst uzspiest, tā vienmēr paliek personiskas izvēles jautājums. Katrā ziņā citu, no 
valstsnācijas atšķirīgo nacionāli kulturālo kopienu un ilgstoši valstī dzīvojošu imigrantu 
pienākums ir vismaz zināmā mērā apgūt dubultu identitāti, t.i., apgūt valstsnācijas 
valodu, kultūru un sociālo atmiņu, un vismaz daļēji identificēties ar to, kā arī vienlīdz 
būt lojāliem pret valsti un sabiedrību, kurā tie dzīvo,35 kas, protams, nemazina viņu uz 
visiem attiecināmās individuālās tiesības un brīvības.  

Tātad modernas nacionālas valsts integrācijas politika ir iekļaujoša. etniskas 
vai nacionālas paralēlsabiedrības, kas pastāv blakus valstsnācijai, tiek uzskatītas par  

33 Sal.: Helbling M. Nationalism and democracy: competing or complementary logics? Living Reviews in De-
mocracy, no. 1, 2009, p. 5. 

34 Sal.: Joppke C. The Role of the State in Cultural Integration: Trends, Challenges, and Ways Ahead. Washington, 
d.C.: Migration Policy Institute, 2012, p. 1.

35 Sk. plašāk: Luchterhandt o. Nationale Minderheiten und Loyalität. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 
1997.

Egils Levits    LATVIešU NāCIJA, LATVIJAS TAUTA, LATVIJAS VALSTS



28 LATVIešI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS 

negatīvu parādību, jo tādā veidā demokrātiskā valsts sabiedrība tiek nacionāli kulturāli 
sašķelta. Valsts politika, lai novērstu nacionāli kulturālu sašķeltību, cenšas šādu paralēl-
sa bied rību izveidošanos un nostiprināšanos nepieļaut.36 

Tādēļ eiropas valstīs pastāv principā vienota skolu sistēma valsts valodā. Skolēnu 
segregācija pēc valodas, izcelsmes vai tautības principa tiek vērtēta negatīvi, jo šķeļ 
sabiedrību un traucē integrācijai. Izņēmums ir vēsturisko mazākumtautību skolas dažās 
valstīs, bet arī tur izglītība pamatā tiek apgūta valstsnācijas valodā, bet mazākum tautības 
valoda, kultūra, sociālā atmiņa tiek apgūta kā papildu priekšmeti. Īpašas skolas valstī 
ilgstoši dzīvojošiem imigrantiem praktiski nekur nepastāv. Vienotai skolu sistēmai valsts 
valodā ir centrālā nozīme mazākumtautību un imigrantu integrācijā. Skandināvijas un 
dažas citas valstis piedāvā valsts skolās tiem bērniem, kuru ģimenē runā valodā, kas 
nav valsts valoda, arī šo mājas valodu (tātad mazākumtautību, imigrantu valodas) kā 
atsevišķu mācību priekšmetu. Tomēr pamatā tā tiek mācīta brīvprātīgi privātās, vecāku 
uzturētās papildskolās37 (kas neizslēdz valsts piemaksas). 

Citas nekā valstsnācijas valodas, kultūras, sociālās atmiņas apgūšana eiropā pamatā 
netiek uzskatīta par valsts rūpi. Tā ir privāta lieta, šķēršļi tai netiek likti. Liberālas valsts 
attieksme pret to ir no neitrālas līdz pozitīvai, atsevišķās valstīs tā tiek pat veicināta, 
piešķirot šim nolūkam arī zināmus valsts līdzekļus.  

VII. Latviešu nācija kā iekļaujoša valstsnācija

Satversmes 2. panta Latvijas tautas koncepcija ir iekļaujoša – tā aptver ne vien lat-
viešu nāciju kā Latvijas tautas kodolu, bet arī cittautiešus,38 kuri ir Latvijas pilsoņi. Lai 
gan latvieši savu politisko virzību uz Latvijas valsti sāka kā tipiska kultūrnācija, papla-
šinātā Latvijas tautas kā Latvijas valsts suverēnās varas juridiskās nesējas koncepcija ir 
ne vien latviešu kā kultūrnācijas valstiskā izpausme, bet savdabīgi ietver arī politiskās 
nācijas ideju.39 

Turklāt Latvijas tautas koncepcija ir iekļaujoša divos līmeņos. Pirmkārt, Latvijas 
tautu veido ne vien latviešu nācija, bet tajā ir iekļauti arī ar pilsonības saikni Latvijai 
piesaistītie cittautieši. šis līmenis ir acīmredzams (kaut dažkārt bez dziļākas analīzes 
tiek kļūdaini uzskatīts, ka Latvijas tauta ir identiska ar pilsoņu loku).

otrkārt, latviešu valstsnācija saskaņā ar šo koncepciju principā ir atvērta arī cit-
tautiešu un imigrantu brīvprātīgai nacionāli kulturālai iekļaušanai, integrācijai, asimi-
lācijai. šis otrais atvērtības līmenis līdz šim ir bijis visai maz reflektēts. 

Tomēr tas izriet no Latvijas tautas koncepcijas. Ja latviešu valstsnācija kā Latvi-
jas tautas kodols nosaka valsts nacionāli kulturālo identitāti, kas izpaužas it sevišķi 

36 Sal.: Meyer T. Parallelgesellschaften und demokratie. Bürgergesellschaft. Perspektiven der Bürgerbeteiligung 
und Kommunikation. Hg. von T. Meyer, R. Weil. Bonn: Verlag J. H. W. dietz, 2002, S. 342 ff.

37 Par latviešu papildskolām ārzemēs sk.: http://latviansonline.com/education/schools/
38 Ar jēdzienu “cittautieši” tiek apzīmētas personas, kuras sevi identificē nevis ar valstsnāciju (latviešiem), bet 

gan ar kādu citu nacionāli kulturālu kopienu.  
39 Ziemele I. 114. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesī-

bas. Sagatavojis autoru kolektīvs R. Baloža vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 697. lpp.
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valsts valodā, dominējošā, valsts atbalstītā kultūrā un sociālajā atmiņā, tad šīs latviešu 
nacionālās identitātes izpausmes kļūst par visas valsts kopējās nacionālās identitātes 
izpausmēm. 

Tas visuzskatāmāk redzams Satversmes 4. pantā, kas nosaka, ka tieši latviešu valoda 
ir vienīgā valsts valoda, nevis, piemēram, angļu (visizplatītākā starptautiskās saziņas 
valoda), vācu valoda (vēsturiski gadsimtiem ilgi Latvijā sociāli dominējošā valoda), 
krievu valoda (ko arī pārvalda liela iedzīvotāju daļa) vai ķīniešu valoda (kuru kā dzimto 
valodu pārvalda pasaulē vislielākais cilvēku skaits). 

Bet līdz ar to valsts pienākums ir visus iedzīvotājus neatkarīgi no tautības, dzimtās 
valodas, reliģijas, nacionāli kulturālām vai citām pazīmēm iesaistīt latviešu valodā, kul-
tūrā un sociālajā atmiņā, lai visi varētu pienācīgi un līdzvērtīgi piedalīties politiskajos, 
sociālajos un kultūras procesos. šis pienākums izriet no vispārējā vienlīdzības principa, 
jo latviešu valoda, kultūra, sociālā atmiņa kā visas Latvijas valsts nacionāli kulturālās 
identitātes izpausmes nevar būt “rezervētas” tikai latviešiem. 

Tas vispirms prasa no cittautiešiem iekšēju gatavību iziet no sava mazākumtautības 
“aizgalda” un atvērties un iekļauties latviešu valstsnācijā, apgūt zināmu dubultu nacio-
nāli kulturālu identitāti. 

Vienlaikus tas prasa gan pietiekamu pašapziņu, gan zināmu atvērtību no latviešu 
valstsnācijas piederīgo puses. Jāapzinās, ka valstsnācijas iekļaujošā atvērtība cittau-
tiešiem nenozīmē valstsnācijas identitātes vājināšanu. Jebkuras nacionālas kopienas 
identitāte nav nemainīga, un to laika gaitā ietekmē gan iekšēji, gan ārēji faktori. Tie 
pamatā ir sociāli procesi, kas tikai ierobežotā mērā ir tiešā veidā valstiski regulējami. 
Taču valsts politika var veicināt sabiedrībā dažādas nostājas un attieksmes, kas netieši 
ietekmē nacionālo identitāti. Tādēļ saprātīgai un atbildīgai valsts nacionālās identitā-
tes politikai jābūt samērīgai, ar mērķi vispirms atbalstīt un stiprināt tieši valstsnācijas 
valodu, saglabāt tās kultūras (plašā nozīmē) mantojumu, nodrošināt tās valodas un 
kultūras attīstību. Taču paralēli šai politikai vajadzētu arī veicināt izpratni par atvērtību 
pasaulei un svešā iekļaušanu. Uzturēt šādu saprātīgu līdzsvaru ir vēl jo svarīgāk globa-
lizācijas laikmetā.  

Tas automātiski vēl nenozīmē cittautiešu asimilāciju, jo katram saskaņā ar Sa-
tversmē garantētajām pamattiesībām ir individuālas tiesības paturēt, kopt un attīstīt 
savu nacionālo identitāti, valodu un kultūru. Taču šīs tiesības neatbrīvo nevienu 
Latvijas iedzīvotāju – neatkarīgi no nacionāli kulturālās pašidentifikācijas un citiem 
kritērijiem – no sociālā un ētiskā pienākuma atzīt un respektēt Latvijas valsts nacionāli 
kulturālo identitāti, kas ir tieši latviska identitāte, apgūt un lietot valsts valodu kā ko-
pējo saziņas valodu. 

Latvijas tautas koncepcija tātad satur arī politiskās nācijas ideju, bet tā neparedz 
“tautību valsti”, kur katra tautība veidotu savu noslēgtu nacionāli kulturālu un tam 
sekojoši arī politisku paralēlsabiedrību (“aizgaldu”), bez tā, ka visu tautu kā saistviela 
vienotu kopējā latviešu valoda un kopējs kultūras un sociālās atmiņas slānis. Tādēļ ir 
arī nepareizi Latviju apzīmēt par “daudznacionālu valsti” (kā lielās agrākās impērijas).

Valstij gan nav liegts zināmā mērā atbalstīt arī mazākumtautību valodu un kultūru. 
Latvija atšķirībā no vairuma citu eiropas valstu to arī intensīvi dara (pat uztur par valsts 
līdzekļiem atsevišķas skolas mazākumtautībām), taču valstij ir lietderīgi to darīt tikai 
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tiktāl, ciktāl tas neveicina Latvijas tautas pārmērīgu segregāciju un līdz ar to politisku 
fragmentāciju noslēgtās nacionāli kulturālās paralēlpasaulēs. Pārmērīga segregācija var 
būt problemātiska no Satversmē garantētā vispārējā vienlīdzības principa viedokļa. 

Mūsdienīga integrācijas politika tādēļ liek uzsvaru tieši uz kopējās valsts valodas, 
kopējo kultūras pamatu, kopējo politisko un sociālo pamatvērtību apgūšanu, bet ma-
zākumtautību piederīgo atšķirīgā papildu identitāte ir personiskas, privātas vēlmes un 
izvēles jautājums (un specifiski Latvijā varētu tikt uzskatīts par pienesumu kultūras 
daudzveidībai), nevis iemesls un attaisnojums sabiedrības iedalīšanai nacionālos “aiz-
galdos”. 

Kaut arī Latvijas tautas koncepcija no latviešiem kā valstsnācijas pašiem savā valstī 
prasa zināmu iekļaujošu atvērtību, apziņa par to latviešu nācijā ir vēl visai vāja.40 

Latvieši gadsimtiem ilgi savā zemē ir dzīvojuši kā vienīgā pamattauta un veidojuši 
lielu skaitlisku vairākumu, taču vienlaikus ir ilgstoši bijuši kā nacionāli, tā sociāli ap-
spiesti un līdz pat 20. gadsimta sākumam nav varējuši izveidot savu eliti ar valstiskām 
iemaņām, valstisku apziņu un veidot valstiskas tradīcijas. Sava valsts nav iespiedusies 
latviešu kolektīvās apziņas dziļākos slāņos, un elementārā “pārdzīvošanas” nepiecieša-
mība svešas varas apstākļos nav veicinājusi publiskās atbildības un solidaritātes ētikas 
nostiprināšanos. Latviešu pasaules uztverei drīzāk raksturīga klasiskas mazākum-
tautības noslēgtā, defensīvā nostāja, nevis valstsnācijas pašdrošā, iekļaujošā un svešādo 
asimilējošā nostāja. 

Tiesa, jau 20. gadsimta 20. gadu beigās un it sevišķi 30. gados par šo jautājumu 
sākās zināms diskurss, ka latviešiem ne vien pēc valststiesiskā statusa, bet arī pēc savas 
pasaules uztveres jākļūst par valstsnāciju, jāuzņemas subjektīva atbildība par savu valsti, 
taču šo tikko iesākušos diskursu negatīvi ietekmēja autoritārā valsts iekārta, kas neļāva 
šai atbildībai izpausties demokrātiska politiskā procesa ietvaros. okupācijas periodā 
atkal dominēja izdzīvošanas stratēģija, bet pēc neatkarības atjaunošanas valstiskā un 
nacionālā pašapziņa dažādu iemeslu dēļ ir atjaunojusies lēni. 

Rezultātā latviešu nācijas nacionālā pašapziņa un valstiskā apziņa salīdzinājumā 
ar citām eiropas nācijām joprojām ir diezgan bāla. To negatīvi ietekmē gan Latvijas 
sabiedrības postkoloniālā trauma, gan arī globalizācijas izaicinājums. Latviešu intelek-
tuālā elite nav īsti spējusi adekvāti apzināt latviešu nācijas vietu, lomu, uzdevumus un 
iespējas savā nacionālajā valstī, eiropā un pasaulē un līdz ar to optimāli izmantot savu 
nacionālo valsti šo mērķu sasniegšanai. 

Tomēr pēdējā laikā par šo jautājumu sabiedrībā ir sākusies nopietna diskusija.41 
Jāatzīmē, ka 2012. gada 18. februāra valodas referendums, kura priekšmets bija būtisks 

40 Tas, cita starpā, prasa arī pārvērtēt izcelsmes elementa nozīmi nacionāli kulturālajā pašapziņā, akceptējot 
faktu, ka nacionāli kulturālā identitāte ir primāri socializācijas un pašidentifikācijas rezultāts; izcelsme (pre-
cīzāk – tās apzināšanās) ir tikai viens no vairākiem faktoriem, kas veido nacionāli kulturālo identitāti (sk. 
I nodaļu). Tas attiecas kā uz latviešu nāciju, tā mazākumtautībām. 
Latvijā šis diskurss, salīdzinot ar citām Vidus- un Austrumeiropas valstīm, ir novēlojies, taču ir jau sācies. Sal. 
arī Ministru kabineta 2011. gada 20. oktobrī apstiprinātās Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 
integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. gadam, 2. punkts. 

41 Langa L., Vādons J., Kalniņa R. Par libernacionālismu. Publicēts 07.08.2013. portālos www.ir.lv un www.delfi.
lv, 22.08.2013. portālā www.la.lv
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valsts nacionālās identitātes jautājums, šajā ziņā deva zināmu politisku efektu Latvijas 
valsts latviskās identitātes apzināšanā. Pirmo reizi Latvijas vēsturē sasniegtais Pilsoņu 
kopuma konstitucionālais vairākums valststiesiski var tikt vērtēts kā latviešu nācijas 
satversmes varas (pouvoir constituant) gribas aktualizēts apstiprinājums – uzturēt un 
turpināt savu nacionālo valsti.42 šī referenduma viennozīmīgais rezultāts iespaidīgi 
apliecināja latviešu nācijas politisko valstsgribu. 

Tieši globalizācijas laikmetā valsts un nācijas nacionāli kulturālajai identitātei ir 
pieaugoša nozīme demokrātijas funkcionēšanā, jo tas ir elements, kas piesaista indivī-
dus savai valstij – un vienīgi valsts ir pilnvērtīgas demokrātijas ietvars; to neatsver nedz 
eiropas Savienības, nedz globālās institūcijas. Stipra nacionālā identitāte ir arī valstu 
konkurences faktors, lai piesaistītu indivīdu savai valstij. Nacionālā pašapziņa nav pret-
runā arī ar eiropas (reģionālo) identitāti, kura ir atkal (jauna) papildu identitāte, bet 
kura neaizstāj nacionālo identitāti. 

šos apsvērumus būtu vēlams ņemt vērā, veidojot saprātīgu latviskas Latvijas iden-
titātes politiku un tiesiski interpretējot Satversmi atbilstoši tās jēgai. Ieejot atjaunotās 
Latvijas valsts trešajā desmitgadē, būtu pienācis laiks atbrīvoties no padomju okupācijas 
režīma uzspiestajām pasaules uztveres un nacionālās pašapziņas deformācijām un šajā 
periodā iegūtajiem kompleksiem, no postkoloniālā sindroma un gan politiskā, gan 
konstitucionāli tiesiskajā kontekstā sākt izprast Latviju kā mūsdienīgu, demokrātisku, 
tiesisku un latviski nacionālu Eiropas valsti.

Secinājumi

1. Nācija un nacionāla valsts ir eiropā izveidojies sabiedrības un valsts modelis, kas 
cieši saistīts ar feodālās kārtu sabiedriskās iekārtas pāreju uz pilsoniski demokrātisko 
sabiedrisko iekārtu. Mūsdienās gandrīz visas eiropas valstis (to skaitā arī Latvija) ir 
nacionālas valstis.

2. Nācija ir tauta, kurai ir sava nacionāla valsts (vai kura par tādu cīnās). Nacionāla 
valsts nozīmē, ka attiecīgā nācija (kā valstsnācija) nosaka valsts nacionāli kulturālo 
identitāti, kas izpaužas it sevišķi valsts valodā, valsts veicinātā dominējošā kultūrā, 
sabiedrības sociālajā atmiņā. 

3. Nācijas eiropā ir veidojušās gan kā politiskās nācijas, kur nācija izveidojusies jau 
pastāvošas valsts ietvaros (Rietumeiropā), gan kā kultūrnācijas (Vidus- un Austrum-
eiropā), kur vispirms radās nācijas nacionālā pašapziņa, kas pēc tam tika vērsta uz savas 
nacionālas valsts izveidošanu/izcīnīšanu. Latvijas valsts ir tipisks latviešu kā kultūr-
nācijas veidojums, latviešu nācijas politiskās gribas un cīņas rezultāts.

4. Jēdzienu pāris politiskā nācija/kultūrnācija ir vēsturiski politiski jēdzieni, kas 
atspoguļo ceļu, kā izveidojās nacionāla valsts, savukārt jēdzienu pāris valstsnācija/ma-
zākumtautība ir politiski juridiski jēdzieni, kas paredz, ka tieši valstsnācija nosaka valsts 
nacionāli kulturālo identitāti, kamēr mazākumtautībām (vismaz Vidus- un Austrum-
eiropā) ir garantētas tiesības kopt savu no valstsnācijas atšķirīgo valodu un kultūru. 

42 Sal.: Pleps J. Vienā valodā. 22.08.2012. Pieejams: http://politika.lv/article/viena-valoda
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5. Latvija ir latviešu nācijas nacionāla valsts. Latvieši Latvijā ir valstsnācija, kuras 
valoda ir valsts valoda, kas līdz ar to ir visu valsts iedzīvotāju kopējā valoda, savukārt 
mazākumtautības kolektīvās tiesības kopt savu no valstsnācijas atšķirīgo valodu un 
kultūru tiesības ir garantētas Satversmes 114. pantā. 

6. Latvijas tauta Satversmes 2. pantā ir politiski juridisks jēdziens. Latvijas tautas 
jēdziens ir plašāks nekā tikai pilsonības jēdziens. Tas ietver kā visus Latvijas pilsoņus 
neatkarīgi no tautības, tā latviešu nācijas piederīgos. šīs abas grupas lielā mērā, bet ne 
pilnīgi pārklājas. 

7. Nācija ir valsts politiskais pamats, savukārt tauta valststiesiskā izpratnē (jeb – 
terminoloģiski precīzāk – valststauta, kas Satversmē apzīmēta ar jēdzienu “Latvijas 
tauta”) ir valsts juridiskais pamats.  

8. eiropas nacionālās valstis mūsdienās vairāk virzās iekļaujošās, integrējošās un 
asimilējošās politiskās nācijas virzienā, kur (valsts-)nācijas valoda, kultūra un sociālā 
atmiņa ir kopēja visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no izcelsmes vai vēl paralēlas 
otras “mājas” valodas un kultūras. Indivīda piederība (valsts-)nācijai ir primāri viņa 
socializācijas attiecīgās nācijas valodā un kultūrā un pašidentifikācijas, nevis viņa izcel-
smes rezultāts.  

9. šāda nācijas izpratne stiprina indivīda piesaisti savai nacionālai valstij un līdz 
ar to stiprina arī demokrātiju. Valsts politika to var veicināt. Īpaši nozīmīga ir vienota 
izglītības sistēma valstsnācijas valodā, kas ir (kurai vajadzētu būt) kopēja valoda visiem 
valsts iedzīvotājiem.  

10. Arī Latvijas tautas un latviešu valstsnācijas koncepcijas ir principā atvērtas 
šādam virzienam. Turpmāk būtu lietderīgi šo jautājumu publiskā telpā apsvērt dziļāk. 
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Tālavs Jundzis

LATVIJAS NeATKARĪBAS ATGūšANA

Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšana (1986–1991) nevardarbīgā ceļā pēc padomju 
okupācijas un aneksijas piecdesmit gadiem ir pārsteidzošs un pamācošs piemērs pasaules vēsturē, 
kam veltīts šis raksts. Padomju totalitārā režīma apstākļos jebkuri patstāvības un brīvības centieni 
tika apspiesti, bet M. Gorbačova uzsāktā pārbūve un demokratizācija Padomju Savienībā viesa cerī-
bas. Kad sabiedrības liela daļa tomēr bija vīlusies šajās reformās, Latvijā strauji auga vēlme atdalīties 
no Padomju Savienības un atjaunot savu neatkarīgu valsti. Tas arī izdevās Latvijas Tautas frontes 
vadībā, iegūstot pārsvaru vēlēšanās Augstākajā padomē, kura 1990. gada 4. maijā pasludināja ne-
atkarības atjaunošanu. Pašai tautai to nācās nosargāt 1991. gada janvāra un augusta politiskajās 
krīzēs, kā rezultātā drīz vien sekoja neatkarības starptautiska atzīšana un padomju karaspēka iz-
vešana. Neatkarības atgūšana kļuva iespējama PSRS dezintegrācijas un Austrumeiropas pārmaiņu 
procesos, pateicoties tautas vienotībai un mērķtiecībai, reālpolitiskai stratēģijai un tās īstenošanas 
nevardarbīgajām metodēm, kā arī ciešajai sadarbībai ar pārējām Baltijas valstu tautām un tautiešiem  
trimdā. 

Latvia’s and other Baltic States’ independence was regained (1986–1991) through non-violent 
means after Soviet occupation and annexation had lasted for fifty years. This remarkable ac-
hievement and example for the world is the subject of this paper. All expressions of a desire for 
independence had been suppressed under the totalitarian Soviet regime; however, the advent of 
an attempt by M. Gorbachev at reform and democratisation of the USSR awakened hope. once 
the majority of people became disillusioned by the extent of these reforms, the popular will grew 
rapidly to depart the USSR and to renew an independent state. This goal was achieved under the 
leadership of the Latvian Popular Front, first by electing to the Supreme Soviet of the Latvian 
SSR a majority of deputies who declared renewal of independence on 4 May 1990. The people 
themselves had to defend this renewed independence through the political crises of January and 
August 1991. Subsequently international recognition of independence followed, and the Soviet 
armed force contingent left Latvia. Restoration of independence was crucially determined by the 
unity of the people, coherent leadership, a strategy of realpolitik, and implementation by non-vio-
lent means, acting in concert with the people of the neighbouring Baltic States and with Latvian  
émigrés.

Atslēgvārdi: atmoda, neatkarība, Latvijas Tautas fronte, “Helsinki-86”, Latvijas Nacionālās neatkarī-
bas kustība, pilsoņu komitejas, Augstākā padome, nevardarbīgā pretošanās. 

Keywords: awakening, independence, Latvian Popular Front, Helsinki-86, Latvian National Inde-
pendence Movement, Citizens Committees, Supreme Council, non-violent resistance. 
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Latvijas neatkarības atgūšana nav gluži “baltais plankums” Latvijas vēsturē. Tās 
izpēte sākās īsi pēc neatkarības atgūšanas, par ko mūs apskauda kolēģi Lietuvā un Igau-
nijā, bet kritizēja vēsturnieki Latvijā, uzskatot, ka vēsture objektīvi atklājas tikai pēc 
gadu desmitiem. Tā vai citādi par neatkarības atgūšanas procesiem šodien varam lasīt 
gan daudzos zinātniskos rakstos, gan tematisku konferenču materiālos. šai tēmai vel-
tītas arī plašākas pētnieciska rakstura publikācijas, no kurām izceļamas būtu: “Latvijas 
valsts atjaunošana, 1986–1993”,1 “4. maijs”,2 “Baltijas brīvības ceļš”,3 “Nevardarbīgā pre-
tošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 1945–1991”.4 Publicēti arī daudzi nozīmīgi 
tālaika dokumenti gan kā pielikumi grāmatās, gan kā atsevišķi krājumi.5 Neatkarības 
atgūšana plaši atspoguļota memuāros, no kuriem nozīmīgākie ir daiņa Īvāna, eduarda 
Berklava, Ivara Godmaņa, Jāņa Freimaņa, Sandras Kalnietes, odiseja Kostandas, elitas 
Veidemanes, Mavrika Vulfsona u.c. memuāri. Latviešu nacionālā historiogrāfija par šo 
tēmu ir pozitīva un atspoguļo tautas kopības un vienotības lomu neatkarības atgūšanā, 
turpretī konservatīvā padomju režīma apoloģētu historiogrāfija Latvijas neatkarības at-
gūšanu traktē kā etnokrātijas režīma nodibināšanu.6 Savukārt Rietumu historiogrāfija, 
nenoliedzot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas nozīmi, kā noteicošo faktoru šajos 
procesos min Rietumvalstu spiedienu uz Maskavu un 1991. gada augusta pučistu no-
domu izgāšanos, nereti kritizējot arī Baltijas tautu neprasmi risināt etniskās attiecības 
ar krievvalodīgo iedzīvotāju daļu.7

Atmodas pirmsākumi (1986. gada jūlijs –  
1988. gada maijs)

Kopš Latvijas okupācijas un prettiesiskas iekļaušanas Padomju Savienības sastāvā 
vienmēr bijuši cilvēki, kuri ne tikai ar to nav spējuši un gribējuši samierināties, bet kuri 
arī tai aktīvi pretojušies. Tūlīt pēc otrā pasaules kara līdz pat 1952.–1953. gadam par-
tizānu cīņās iesaistījās ap 10 000 mežabrāļu (nacionālie partizāni).8 No 50. gadu vidus 

1 Blūzma V., Celle o., Jundzis T. u.c. Latvijas valsts atjaunošana, 1986–1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonds, 1998. 528 lpp.

2 4. maijs: rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. T. Jundža redakcijā. Rīga: LU 
žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000. 776 lpp.

3 Baltijas brīvības ceļš: Baltijas valstu nevardarbīgās cīņas pieredze pasaules kontekstā. Sast. J. škapars. Rīga: 
Zelta grauds, 2005. 486 lpp. (izdots arī angļu un krievu val.).

4 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J. u.c. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 1945–
1991. Rīga: LZA, 2008. 640 lpp. (izdots arī angļu val.).

5 Sk., piem.: Latvijas Tautas fronte. Gads pirmais. Rīga: LTF, 1989. 274 lpp.; Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas Nacio-
nālās neatkarības kustība dokumentos. Sast. e. Pelkaus. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. 130 lpp.; Tas bija 
tautas laiks. Tautas deputātu klubs “Neatkarība”. Rīga: Antera, 2001. 768 lpp.; Stradiņš J. Trešā atmoda: raksti 
un runas 1988.–1990. gadā Latvijā un par Latviju. Rīga: Zinātne, 1992. 406 lpp.; Bērzs A. Sarkanie burbuļi: 
pretvalstisko sabiedrisko aktivitāšu hronika, 1988–1998. Rīga: domas spēks, 2011. 556 lpp.

6 Sk., piem.: Гущин В. Этнократия и латвийский вариант. Рига: авт. издание, 2004. 59 c.
7 Sk., piem.: Lieven A. The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. New 

Haven; London: Yale University Press, 1993. 456 p. 
8 Baltijas valstu vēsture: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 182. lpp.
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bruņoto cīņu nomainīja ilgstoša nevardarbīgā pretošanās.9 Tā izpaudās kā regulāra 
ziedu nolikšana Latvijas neatkarības svētvietās, padomju sarkano karogu noraušana un 
Latvijas sarkanbaltsarkano karogu nelegāla izkāršana, protesta vēstuļu nosūtīšana starp-
tautiskajām organizācijām, pretpadomju izdevumu gatavošana un nelegāla izplatīšana, 
atsevišķu disidentu10 darbošanās. Totalitārā režīma apstākļos nevardarbīgā pretošanās 
nevarēja būt nedz masveidīga, nedz pietiekami organizēta un vadīta. Protesta akcijas 
liecināja par tautas dziļumos slēptajām ilgām pēc brīvības, bet nespēja kaut cik būtiski 
ietekmēt pastāvošo režīmu. 

20. gs. 80. gados arvien pārliecinošāk pierādījās, ka Padomju Savienības plānveida 
ekonomika nav konkurētspējīga un tās varenība lielā mērā ir tikai šķietamība. PSRS 
politiskajai elitei arvien grūtāk bija tikt galā ar pieaugošajām iekšpolitiskajām problē-
mām un neveiksmēm ārpolitikā. Tas vistiešākajā veidā bija jūtams Latvijā, kur strauji 
kritās dzīves līmenis un samazinājās dzimstība. PSRS ekstensīvās ekonomiskās politikas 
rezultātā Latvijā strauji palielinājās imigrācija no citām padomju republikām, kas saasi-
nāja sociālās problēmas un palielināja nacionālo spriedzi. Sabiedrības neapmierinātība 
auga, tuvinot to vēl dziļākai krīzei un veicinot pretestības pieauguma priekšnosacī-
jumus. Pēc Ilmāra Meža un Pārslas eglītes aprēķiniem, lielākā daļa migrantu Latvijā 
ieradās jau pēckara gados – no kara beigām līdz pirmajai padomju laika tautskaitei 
1959. gadā, ieskaitot jau te dzimušos pēcnācējus, to skaits pārsniedza 400 tūkstošus. 
Turpmākajās desmitgadēs ieceļotāju skaits bija mazāks, tomēr kopumā bija ieradušies 
708 tūkstoši.11 

Situācija mainījās, kad Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komi-
tejas (PSKP CK) ģenerālsekretāra amatā 1985. gadā nonāca Mihails Gorbačovs. Cenšo-
ties glābt Padomju Savienības grimstošo ekonomiku, viņš arvien vairāk pārliecinājās, 
ka jāmaina arī daudzas apšaubāmas ideoloģiskās nostādnes un pati politiskā sistēma. 
Jau 1987. gada jūnijā PSKP CK nāca klajā ar jaunu Padomju Savienības attīstības stra-
tēģiju, ko nodēvēja par “pārbūvi” (perestroika). Tā noteica ekonomikas liberalizāciju 
un politiskās sistēmas demokratizāciju. Kardinālas izmaiņas marksisma-ļeņinisma 
ideoloģijā M. Gorbačova terminoloģijā ieguva nosaukumu “jaunā politiskā domāšana”. 
Tā paredzēja vispārcilvēcisko vērtību prioritāti, atsakoties no šķiru cīņas postulātiem, 
un konfrontācijas vietā starp kapitālistisko un sociālistisko sistēmu pasaulē piedāvāja 
jautājumu risināšanu dialoga ceļā. Ne mazāk svarīga “jaunās politiskās domāšanas” un 
“pārbūves” iezīme bija atklātības (glasnostj) politikas pasludināšana un tās īstenošana 
Padomju Savienībā. Lai arī atklātība vēl nenozīmēja vārda brīvības atbilstību Rietumu 
standartiem, tā krietni tuvināja sociālismu demokrātijai un pavēra padomju režīma 
apstākļos nekad agrāk nepieredzētas iespējas domu plurālismam.

9 šilde ā. Pretestības kustība Latvijā: veltījums latviešu jaunatnei. Stokholma: Latviešu nacionālais fonds, 
1972.

10 disidenti – personas, kuru politiskie uzskati atšķīrās no padomju oficiālā viedokļa un kuri bija totalitārā 
režīma aktīvi pretinieki.

11 eglīte P., Mežs I. Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā. Okupācijas režīmi 
Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2007, 416. lpp. Viņi arī raksta par to, ka kopumā caur Latviju izgājis vismaz trīs reizes vairāk 
migrantu.
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M. Gorbačova jaunā politiskā domāšana sasniedza arī Latviju, radot zināmu apju-
kumu vietējās konservatīvās politiskās elites aprindās, bet iedrošinot drosmīgākos citādi 
domājošos paust savas domas arī publiski un veidot dažādas neformālas organizācijas.12 
1986.–1987. gadā Latvijā radās vairāki desmiti dažādu nelielu neformālu organizāciju, 
no kurām vairākas pieteica arī politiskas pretenzijas padomju iekārtai un valdošajam 
režīmam. Paliekošas pēdas Latvijas vēsturē kā tautas atmodas priekšvēstneši atstājušas 
vismaz divas no tām: Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86” un Vides 
aizsardzības klubs (VAK).

Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu “Helsinki-86” 1986. gada jūlijā nodibi-
nāja trīs liepājnieki – Linards Grantiņš, Raimonds Bitenieks un Mārtiņš Bariss. Līdzī-
gas grupas jau pirms tam bija dibinātas un nelegāli darbojās dažādās vietās Padomju 
Savienībā, lai uzraudzītu cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši 1975. gadā parakstītajam 
Helsinku vienošanās Noslēguma aktam. Jau ar savas darbības pirmajiem soļiem helsin-
kieši Latvijā gāja tālāk, pievēršot uzmanību ne tikai atsevišķu cilvēku, bet visas latviešu 
nācijas tiesību aizskārumam. 1986. gada jūlijā nosūtītajā vēstulē M. Gorbačovam hel-
sinkieši rakstīja: “Lūdzu, cieniet mūsu tautas intereses. Ļaujiet mums savā valstī runāt 
un tikt saprastiem latviešu valodā. Ļaujiet mums pašiem lemt savu likteni referenduma 
ceļā.”13

Grupas “Helsinki-86” politiskās nostādnes detalizētāk bija izklāstītas 1988. gada 
30. janvāra memorandā Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) Centrālajai komitejai. 
Pirmie četri no memoranda desmit punktiem aicināja aizstāvēt latviešu nācijas tiesības, 
apturot migrantu ieceļošanu, nosakot latviešu valodai valsts valodas statusu, deideolo-
ģizējot Latvijas vēsturi, atjaunojot nacionālā karaspēka formējumus. Pārējie punkti aici-
nāja uz sabiedrības demokratizāciju, veicinot neatkarīgas preses izdošanu, publiskojot 
staļiniskos noziegumus un vainīgos nododot tiesai, atceļot komunistiskās nomenklatū-
ras privilēģijas, veicinot pilsoniskās aktivitātes, īstenojot ticības brīvību u.c.14 Politiskā 
elite Latvijā šīs nostādnes neatzina par “jauno politisko domāšanu”, bet nosauca tās par 
ideoloģiski naidīgām un tādām, kas satur kriminālnozieguma pazīmes – pretpadomju 
propagandu un aģitāciju.15 Zīmīgi, ka vēl tajā pašā 1988. gadā LKP CK un Latvijas PSR 
Augstākajai padomei (AP) ne tikai nācās samierināties ar šīm nostādnēm, bet dažas no 
tām sabiedrības pieaugošā spiediena rezultātā pat īstenot dzīvē. 

Helsinkiešu lielākais nopelns latviešu tautas modināšanā bija divas 1987. gada va-
sarā sarīkotas publiskas politiskas akcijas Rīgā pie Brīvības pieminekļa. Pirmā no tām 
notika 14. jūnijā – staļiniskā režīma īstenoto deportāciju gadadienā. Tā kļuva iespē-
jama, lielā mērā pateicoties ārzemju raidstacijām “Brīvā eiropa”, “Amerikas balss” un 

12 Neformālās organizācijas izpelnījās šo apzīmējumu tāpēc, ka tās formāli neatbilda padomju likumu prasībām, 
netika reģistrētas un darbojās patstāvīgi uz savas iniciatīvas pamata. Faktiski tās bija sabiedriskas nevalstiskas 
organizācijas.

13 ģenerālsekretāram biedram Gorbačovam. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86”: doku-
mentu krājums, 07.86.–04.88. Rīga: Neatkarīgais informācijas centrs, 1989, 3. lpp. 

14 Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas “Helsinki-86” memorands. 1988. gada 30. janvāris. – Latvijas Valsts 
arhīvs (LVA), PA-101. f., 61. apr., 155. l., 149.–153. lp.

15 diagnoze: politisks aklums. LATINFoRM intervija ar Latvijas PSR prokuroru J. dzenīti. Cīņa, 1988, 
13. marts, 4. lpp.
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“Svoboda”, kas regulāri nolasīja helsinkiešu grupas aicinājumus Latvijas iedzīvotājiem 
deportāciju upuru piemiņas dienā nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. 14. jūnijā pie 
Brīvības pieminekļa dienas garumā pulcējās apmēram 10 tūkstoši cilvēku, to skaitā arī 
riteņbraukšanas sacensību dalībnieki. Padomju režīma speciāli organizētās sacensības 
tomēr nespēja izjaukt helsinkiešu pasākumu.16 Helsinkiešu grupa, kuras priekšgalā 
gāja Rolands Silaraups ar tautisku prievīti un eva Biteniece krāšņā vidzemnieku tautas 
tērpā, svinīgi devās pie Brīvības pieminekļa un tā pakājē atritināja plakātu ar uzrakstu 
“14. jūnija upuru piemiņai”.17 Viņiem sekoja citi klātesošie, un pieminekļa priekšā 
izveidojās vesels ziedu paklājs. Varas iestādes un milicija neiejaucās.18 Tā bija pirmā 
publiskā nesankcionētā demonstrācija un tiem laikiem nepieredzēta uzdrošināšanās. 

16 Rožkalns J. 1987. gada 14. jūnija un 23. augusta demonstrācijām – 20 gadu. Nevardarbīgās pretošanās loma 
Latvijas neatkarības atjaunošanā: Letonikas otrā kongresa sekcijas materiāli. Rīga: LZA, 2008, 130.–131. lpp.

17 Turpat, 130. lpp.
18 “Tādējādi tika izjaukti Rietumu speciālo dienestu un to rokaspuišu emigrantu nodomi atspoguļot notikušo 

kā daudzu tūkstošu darbaļaužu demonstrāciju, viņu protestu pret Padomju varu. Tika likvidēti mēģinājumi 
diskreditēt mūsu pārkārtošanās, atklātuma un demokrātijas politiku, kas sākās pēc PSKP XXVII kongresa.” – 
LKP CK propagandas un aģitācijas nodaļas “orientējoša informācija par 1987. gada 14. un 15. jūnija notiku-
miem Rīgā”. 1987. gada 29. jūnijs. – LVA, PA-101. f., 59. apr., 188. l., 8. lp.

1. att. Latvijas PSR VdK 
aģentūras slepenais ziņojums 
par grupas “Helsinki-86” 
izveidošanu un darbību.  
Krievu val. Fotokopija  
(TSdC arhīvs, Latvijas PSR  
VdK pretizlūkošanas 
informācijas sistēma “delta 
Latvija”, ДС##NS=0306608)
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Līdzīgu akciju helsinkieši sarīkoja 23. augustā. Jau 6. augustā viņi nosūtīja vēstules 
visām Helsinku procesa dalībvalstīm, tostarp PSRS, pieprasot oficiāli anulēt Molo-
tova–Ribentropa pakta slepenos protokolus un atzīt tos par noziedzīgiem.19 Saprotot, 
ka varas iestādes otrreiz nesamierināsies ar organizētu politisku demonstrāciju Rīgas 
centrā, helsinkieši tālredzīgi aicināja ziedus pie Brīvības pieminekļa nolikt indivi duālā 
kārtā visas 23. augusta dienas garumā. Pēc Latvijas PSR Valsts drošības komitejas 
(VdK) vērtējuma, vairāk nekā 2000 cilvēku atkal pulcējās pie Brīvības pieminekļa, bet 
nu iejaucās miliči un 86 cilvēki tika arestēti.20 Atšķirībā no pirmās akcijas, par kuru ofi-
ciālajā presē bija maz rakstīts, par 23. augusta notikumiem padomju presē tika izvērsta 
vesela nosodījuma kampaņa, kas pretēji cerētajam sabiedrībā vairoja atbalstu akcijas 
dalībniekiem un nosodīja miliču vardarbību. 

14. jūnija un 23. augusta akciju nopelns ir arī tas, ka pavisam drīz valdītājiem nācās 
ar tām samierināties. Jau 1988. gada 25. martā – 1949. gada deportāciju gadadienā – 
piemiņas pasākums pirmo reizi tika atļauts oficiāli. Padomju režīms tādējādi centās 
pārņemt situācijas kontroli un ietekmēt politiski jūtīgās akcijas norisi, vispirms jau tās 
norises vietu pārceļot tālāk no Brīvības pieminekļa. Brāļu kapos pie Mātes Latvijas tēla 
notika mītiņš, kas pulcināja daudzus tūkstošus cilvēku. Tajā tika nosodīti staļinistu 
noziegumi. Vienīgais, ko panāca LKP CK, ir tas, ka šo pasākumu rīkoja oficiāli atzītas 
organizācijas – Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Mākslinieku savienība, bet 
helsinkiešu iecerētais pasākums pie Brīvības pieminekļa tika aizliegts un tos, kuri aiz-
liegumam nepakļāvās, arestēja. 

Tautas atmodas iezīmes, sākot ar 1986. gadu, izpaudās arī aktīvā nostājas paušanā 
ekoloģiskos un vides aizsardzības jautājumos, kas nereti izvērsās plašās politiskās 
akcijās. Pēc daiņa Īvāna un Artūra Snipa publikācijām presē par ļaunumu, ko dabai 
nodarītu ieplānotā daugavpils hidroelektrostacijas celtniecība, desmitiem tūkstoši 
vēstuļu applūdināja partijas un padomju institūcijas, laikrakstu redakcijas, prasot pār-
traukt šī projekta īstenošanu. Līdzīgas aktivitātes izvērsās arī pret metro celtniecības 
projektu Rīgā un uzņēmumiem Slokā, olainē un Ventspilī, kas, piesārņojot vidi, no-
darītu neatgriezenisku ļaunumu dabai. Aktīvi šajās akcijās iesaistījās un tās organizēja 
1987. gada 28. februārī dibinātais Vides aizsardzības klubs. Gandrīz visām VAK ekolo-
ģiskajām aktivitātēm piemita neslēpts politisks raksturs, kas izrietēja no šīs sabiedriskās 
organizācijas manifestā formulētās nostādnes, ka “vides aizsardzība ir demokrātijas  
jautājums”.21

Tautas atmodai bija nepieciešams nodrošināt patiesu un objektīvu informāciju, ko 
prese, radio un televīzija cenzūras apstākļos nespēja sniegt. Informācijas blokādi centās 
lauzt pirmie neatkarīgie preses izdevumi, kuri, nesaņemot oficiālo iestāžu atļauju, sāka 
iznākt un tika izplatīti nelegāli. 

19 Padomju Savienības, Vācijas FR un pārējo Helsinku apspriedes Nobeiguma akta parakstītāju valstu valdībām. 
Auseklis, Nr. 1, 1987, 26. lpp.

20 LPSR VdK aģentūras ziņojums referāts par grupas “Helsinki-86” organizēto 1987. gada 23. augusta mītiņu  
pie Brīvības pieminekļa sagatavošanu un norisi. – Satversmes aizsardzības biroja Totalitāro seku do-
kumentēšanas centra (TSdC) arhīvs, LPSR VdK pretizlūkošanas informācijas sistēma “delta Latvija”, 
ДС##NS=0310019.

21 Vides aizsardzības kluba manifests. Staburags, Nr. 1, 1988, 4. lpp.
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Pirmais neatkarīgais necenzētais izdevums bija žurnāls “Auseklis”, kas sniedza pa-
tiesu informāciju par politiskajām norisēm Latvijā un publicēja grupas “Helsinki-86”, 
kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” u.c. politiskos dokumentus. Žurnālu 
izdeva mašīnrakstā nelielā metienā. Vēlāk to tipogrāfiski pavairoja Zviedrijā,22 izplatīja 
brīvajā pasaulē, bet daļu metiena nelegāli nogādāja atpakaļ Latvijā izplatīšanai pagrīdē. 
Līdzīgā veidā 1988. gada sākumā VAK sāka izdot cenzūrai nepakļautu ekoloģiskas  
ievirzes, bet izteikti politisku žurnālu “Staburags”. Arī to drukāja Zviedrijā un nelegāli 
ieveda un izplatīja Latvijā. 

Pirmie nelegālie politiskie izdevumi rādīja piemēru un sekmēja arī vairāku oficiālo 
izdevumu un saziņas līdzekļu atklātību, plašāk atspoguļojot opozicionāru viedokļus un 
noskaņojumu. Brīvdomība arvien biežāk un drosmīgāk parādījās laikrakstos “Litera-
tūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne”, “Советская молодежь”. Nepieredzētu populari-
tāti ieguva Latvijas Televīzijas raidījums “Labvakar” ar tā veidotāju pilsonisko drosmi 
risināt sabiedriski nozīmīgas, bet politiski jūtīgas problēmas.

Partijas, padomju un tiesībsargājošās iestādes nebija gatavas un nespēja pār-
kārtoties darbam pārbūves un atklātības apstākļos. To atzina arī LKP CK 1988. gada 

22 Cālītis I. Nevardarbīgā pretošanās Latvijā līdz Latvijas Tautas frontes dibināšanai 1988. gadā. Nevardarbīgās 
pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā: Letonikas otrā kongresa sekcijas materiāli. Rīga: LZA, 
2008, 107. lpp.

2. att. eva Biteniece un Rolands Silaraups (“Helsinki-86”) dodas pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
1987. gada 14. jūnijā. Valda Kroģa foto
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27. janvāra slepenā vēstulē LKP pilsētu un 
rajonu komitejām: “daudzas partijas, padomju,  
arodbiedrību, komjaunatnes organizācijas uz 
antisabiedriskajām parādībām lietišķi nereaģē. 
Nozīmīga partijas, ideoloģiskā aktīva daļa 
izrādās nesagatavota publiskām diskusijām un 
elastīgai pretdarbībai demagogu un ekstrēmistu 
centieniem.”23

Apkopojot sabiedriskos procesus Latvijā 
laikā no 1986. gada jūlija līdz 1988. gada jūni-
jam, jāsecina, ka tajos iezīmējās pirmie soļi ceļā 
uz sabiedrības aktivizēšanu tās interešu aizstā-
vībai un latviešu nācijas pašapziņas celšanu.24 
Sākotnēji to paveica dažas skaitliski nelielas 
neformālas organizācijas, prasmīgi izmantojot 
M. Gorbačova uzsāktā pārbūves kursa iespējas. 
šo organizāciju nopelns ir tas, ka tās pirmās 
formulēja politiskās prasības, dažas no tām de-
monstratīvi pauda publiskās politiskās akcijās 
un izplatīja ar nelegālu žurnālu un Rietumu 
raidstaciju palīdzību. Tās arī tālredzīgi izvēlējās  
nevardarbīgo pretošanos par savas cīņas pa-
matu, tādējādi nodrošinot vērā ņemamu prece-
dentu turpmākajai tautas kustībai un sagatavo-
jot tai pienācīgu politisko pamatu. 

Tautas atmodas sākums (1988. gada jūnijs –  
1989. gada maijs)

Tautas atmodas sākumu lielā mērā veicināja un ievadīja Latvijas PSR radošo sa-
vienību plēnums Rīgā 1988. gada 1. un 2. jūnijā.25 Tajā pirmo reizi padomju režīma 
ap stākļos notika tik plaša mēroga atklāta publiska diskusija par latviešu nācijas un Lat-
vijas sabiedrības problēmām, nevairoties apspriest arī plašu politiski jūtīgu jautājumu 
loku. Plēnuma legālais raksturs nodrošināja tam lielisku publicitāti.

23 LKP CK vēstule “Par negatīvo tendenču pārvarēšanu dažu pašdarbīgo formējumu darbībā” (krievu val., sle-
peni). – LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 16. lp.

24 Prof. Valdis Blūzma šo periodu nosauc par Atmodas pirmo posmu (Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J. u.c. 
Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 1945–1991, 304., 374. lpp.). Faktiski šajā periodā 
notikušās dalībnieku ziņā mazskaitlīgās politiskās akcijas vien sagatavoja un veicināja sabiedrības plašās poli-
tiskās aktivitātes, kas sākās līdz ar radošo savienību plēnumu 1988. gada 1. un 2. jūnijā un patiesi nosaucamas 
par Tautas atmodu.

25 oficiālais nosaukums: Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, dizaineru, 
Kinematogrāfistu, Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un ekspertu 
piedalīšanos.

3. att. Nelegālā žurnāla “Auseklis” (1987, Nr. 1) 
iekšlapa
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Plēnums un tajā pieņemtā rezolūcija galveno uzmanību pievērsa patiesas taut-
valdības iedibināšanas nepieciešamībai un reālas Latvijas suverenitātes nodrošināšanai, 
cenšoties panākt faktiski to, ko jau noteica PSRS Konstitūcija. Plēnums aicināja Latvijas 
Komunistisko partiju un Latvijas PSR valdību “par vienu no galvenajiem uzdevumiem 
uzskatīt latviešu nācijas saglabāšanu un uzplaukumu”.26 šajā sakarā plēnums aicināja 
ierobežot migrāciju, nepieļaujot, ka latvieši kļūst par minoritāti savā etnogrāfiskajā te-
ritorijā; noteikt latviešu valodai valsts valodas statusu; mazināt kompartijas ietekmi un 
vadošajos amatos izvirzīt arī bezpartejiskos; atzīt katra cilvēka tiesības publiski aizstāvēt 
savu viedokli un pārtraukt ideoloģisko cenzūru; panākt radikālu vēlēšanu sistēmas de-
mokratizāciju; atļaut iedzīvotājiem brīvi uzturēties un strādāt ārzemēs.27

Liela vērība plēnumā un tā dokumentos bija veltīta vēsturiskās patiesības atjauno-
šanai, vērtējot Latvijas tautas likteņus. Ne tikai plēnuma dalībniekus, bet visas Latvijas 
sabiedrību saviļņoja, iedrošināja un aktivizēja Mavrika Vulfsona runa. Viņš argumentēti 
parādīja, ka 1940. gadā Latvijā notikusi nevis revolūcija, bet varmācīga okupēšana, un 
aicināja publiskot Molotova–Ribentropa pakta slepeno protokolu, kas izšķīra Baltijas 

26 Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, dizaineru, Kinematogrāfistu, 
Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un ekspertu piedalīšanos. Rezo-
lūcija. Literatūra un Māksla, 1988, 10. jūn., 1. lpp. 

27 Turpat, 1., 4. lpp.

4. att. Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, dizaineru, 
Kinematogrāfistu, Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un 
ekspertu piedalīšanos. 1988. gada 1. jūnijs. Māra Bērsona foto (LVKFFdA, 179845N) 
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teritorijas likteni.28 M. Vulfsona teiktais pievērsa tik lielu uzmanību ne tikai tāpēc, ka 
tolaik viņš bija sabiedrībā pazīstams kā televīzijā bieži redzams politisko notikumu 
komentētājs, bet arī tāpēc, ka viņš pats bija 1940. gada politisko notikumu dalībnieks. 
Pretstatā tam grupas “Helsinki-86” aicinājums publiskot Molotova–Ribentropa paktu, 
kas skanēja jau gadu iepriekš – 1987. gada vasarā, neguva nedz plašu publicitāti, nedz 
ievērību sabiedrībā. Plēnums arī prasīja nosodīt 1941. un 1949. gadā notikušās deportā-
cijas, reabilitēt deportētos un sodīt vainīgos staļiniskās politikas īstenotājus. 

Latvijas PSR radošo savienību plēnums tādā veidā varēja notikt, tikai pateicoties 
M. Gorbačova pārbūves un atklātības kursam Padomju Savienībā. Plēnums satricināja 
Latvijas sabiedrību ar plašu politisku prasību paketi, no kurām katra vēl pirms gada 
būtu pamats politiskām represijām un kriminālvajāšanai. šī pasākuma sarīkošanas 
ideja tika aizgūta no Igaunijas, kur radošo savienību plēnums notika jau 1988. gada 
1.–2. aprīlī, pieprasot Igaunijas kompartijas CK pirmā sekretāra un citu augstu amat-
personu atkāpšanos no amata. 

Radošo savienību plēnums ar savām politiskajām nostādnēm, kas tika brīvi paustas 
un atklāti publiskotas, nekavējoties piepildīja 1988. gada vasaru ar dažādām politiskām 
aktivitātēm, akcijām un notikumiem, iedvesmojot un ceļot nacionālo pašapziņu, vai-
rojot ticību pārmaiņām. Turpinot grupas “Helsinki-86” aizsākto tradīciju, 14. jūnijā, 
atzīmējot staļinisko deportāciju gadadienu, Rīgā pirmo reizi notika oficiāls mītiņš, t.sk. 
ar partijas un padomju aktīva pārstāvju piedalīšanos, un gājiens gar Brīvības pieminekli 
uz Brāļu kapiem, piesaistot ap 15 000 cilvēku.29 Jūlijā norisa Latvijā pirmais starp-
tautiskais folkloras festivāls “Baltica-88”, kura laikā Rīga bija pilna ar plīvojošiem, vēl 
formāli neatļautiem sarkanbaltsarkanajiem neatkarīgās Latvijas karogiem, bet 16. jūlijā 
Vides aizsardzības klubs Rīgā noorganizēja plašu mītiņu sarkanbaltsarkanā karoga 
reabilitācijai, kas notika Mežaparka Lielajā estrādē. šie un citi līdzīgi pasākumi noveda 
pie pirmajām uzvarām – Latvijas PSR AP Prezidijs 29. septembrī legalizēja nacionālā 
sarkanbaltsarkanā karoga lietošanu. 

Radošo savienību plēnums iedvesmoja jaunu sabiedrisku organizāciju veidošanos. 
Viena no tām – Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK) dzima 1988. gada 
jūnijā – jūlijā eduarda Berklava, eināra Repšes u.c. idejiskā vadībā. LNNK dibināšanas 
sapulce notika 10. jūlijā Rīgā, Arkādijas parkā. šajā kustībā aicināja iekļauties visus 
latviešu tautas nacionālās pašnoteikšanās centienu piekritējus. Sākotnēji LNNK neiz-
virzīja prasību par Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet gan “panākt Latvijas Repub-
likas demokrātiskā valstiskuma un politiskās suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās 
neatkarības nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu un kultūrtradīciju 
aizsardzību”.30 Par svarīgu uzdevumu šī mērķa sasniegšanai LNNK sākumā uzskatīja 
nepieciešamību panākt Latvijas PSR radošo savienību valdes plēnuma rezolūcijas lē-
mumu īstenošanu.31

28 Vulfsons M. Par vēsturi – godīgi! Skolotāju Avīze, 1988, 8. jūn., 2.–3. lpp.
29 Jo vairāk demokrātisma – jo augstāka atbildība. Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 

materiāls. Padomju Jaunatne, 1988, 21. jūn., 1. lpp.
30 Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojums par organizācijas mērķiem. 1988. gada 

10. jūlijs, Rīga. – LVA, 1806. f.; Okupācijas varu politika Latvijā. 1939–1991: dokumentu krājums. e. Pelkausa 
redakcijā. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1999, 502. lpp.

31 Turpat, 503. lpp.
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“Pēdējā laikā republikā aktivizējas pretpadomju un antisociā-
listiski noskaņoti elementi, tiek atzīmēts nacionālisma, šovinisma 
un pretkrievu izpausmju pieaugums,” rakstīja LPSR prokurors Jānis 
dzenītis savā slepenajā 1988. gada 5. septembra vēstulē LKP CK 
birojam.32 Tālāk vēstulē norādīts: “daži sabiedriskie pašdarbīgie 
veidojumi ar sociālu ievirzi, neformālās apvienības, nacionālistiski 
un ekstrēmiski noskaņotās grupas, tādas kā “Helsinki-86”, Latvijas 
nacionālās neatkarības kustība, Vides aizsardzības klubs (“zaļie”) 
un citi, ir atklāti un asi politizējuši savu darbību, organizēti un ak-
tīvi izplata savas idejas mītiņos, demonstrācijās, masu informācijas 
līdzekļos (sevišķi televīzijā), savos preses izdevumos. 

Tā 1988. gada 11. augustā “Latvijas nacionālās neatkarības 
kustības” aktīvisti organizēja un sarīkoja (atbilstoši Rīgas pilsē-
tas izpildkomitejas atļaujai) Rīgas pilsētā mītiņu, kas bija veltīts 
KPFSR un Latvijas miera līguma parakstīšanas 68. gadadienai. Pirms mītiņa sākuma, 
kas nebija paredzēts mītiņa scenārijā, grupa ap 20 cilvēku sastāvā, kuras priekšgalā bija 
e. Berklavs, kā arī buržuāziskos karogus nesošie – e. Repše un A. Pauls-Pāvuls nolika 
pie V. I. Ļeņina pieminekļa ziedus un lenti ar uzrakstu latviešu valodā: “Krievija uz mū-
žīgiem laikiem atteicās no suverēnām tiesībām uz Latvijas teritoriju un tās tautu.” Pēc 
tam grupa devās pie Brīvības pieminekļa, kur kopā ar sanākušajiem (ap 3000 cilvēku) 
noturēja mītiņu, kurā uzstājās 5 cilvēki. Atkāpjoties no mītiņa tēmas, orators J. dobelis 
runāja par 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācijas noslēgto līgumu, kurš, kā viņš iz-
teicās, “izlēma latviešu tautas likteni bez tās dalības un piekrišanas”. Runātājs V. Turins 
paziņoja, ka “atkal pienācis laiks, kad latviešu tauta var cīnīties par savas dzimtenes 
neatkarību”.”33

Jau radošo savienību plēnumā žurnālists Viktors Avotiņš domubiedru grupas vārdā 
ierosināja veidot Latvijas Tautas fronti (LTF). Tautas frontes veidošana jau bija uzsākta 
Igaunijā, un arī citur Padomju Savienībā šāda ideja bija apspriesta. Radošo savienību 
plēnums tomēr neiekļāva savā rezolūcijā priekšlikumu par Tautas frontes nepiecie-
šamību. drīz pēc tam iniciatīvas grupa, ieskaitot Viktoru Avotiņu, Ilmāru Latkovski, 
Modri Plāti, Juri Rubeni, Jāni Rukšānu, Valdi Turinu, Juri Vidiņu, daini Īvānu u.c., 
sagatavoja Aicinājumu par Tautas frontes veidošanu, 34 kuru 21. jūnijā iesniedza pub-
licēšanai laikrakstā “Padomju Jaunatne”. 18. jūnijā bija noticis LKP CK plēnums, kurā 
vairākums noraidīja ideju par nepieciešamību Latvijā veidot Tautas fronti un kritizēja 
mediju brīvdomību. šādos apstākļos un ņemot vērā, ka “daudzi no parakstītājiem tolaik 
plašākai sabiedrībai nebija zināmi”,35 “Padomju Jaunatnes” redaktors Andrejs Cīrulis 
nesteidzās šo Aicinājumu ievietot avīzē.

32 Latvijas PSR prokuratūras ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam par nacionāldemokrātisko 
spēku darbību un ieteicamiem pasākumiem to darbības apkarošanai (krievu val., slepeni). 1988. gada 5. sep-
tembris. – LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 64. lp. 

33 Turpat, 64.–65. lp.
34 Aicinājums. Auseklis, Nr. 6, 1988, 58.–59. lpp. 
35 Cīrulis A. Vai tas ir izdevīgi Latvijai? – http://www.diena.lv/vai-tas-ir-izdevigi-latvijai-629664 (skatīts 

05.06.2012.). 

5. att. Radošo savienību plēnuma 
dalībnieka krūšu nozīme 

Tālavs Jundzis    LATVIJAS NeATKARĪBAS ATGūšANA



44 LATVIešI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS 

Pēc PSKP 19. konferences lēmumiem par pārbūves padziļināšanu un demokra-
tizācijas paplašināšanu LKP CK vadība steigšus mainīja savu viedokli Tautas frontes 
jautājumā, atzīstot par nepieciešamu veidot “patriotisku kustību partijas pārbūves līni-
jas atbalstam” un uzdodot Anatolijam Gorbunovam “stāties pie šī darba izvēršanas”.36 
Atbilstoši LKP CK iecerei šī kustība, nevis politiska organizācija varētu tikt veidota, 
iekļaujoties tajā sabiedriskajām organizācijām – komjaunatnei, arodbiedrībām, darba 
kolektīvu padomēm, radošajām savienībām, kooperācijai, dažādiem pašdarbīgiem sa-
biedriskiem veidojumiem, reliģiskām organizācijām. šajās organizācijās un apvienībās 
esošie komunisti varētu īstenot vadošo lomu topošajā kustībā.37

LKP CK biroja pozitīvā nostāja LTF dibināšanas jautājumā pavēra ceļu plašām un 
negaidītām aktivitātēm. 19. jūlijā “Padomju Jaunatne” publicēja Aicinājumu, ko bija 
parakstījuši arhitekts Pēteris Blūms, strādnieks Vladimirs Bogdanovs, profesors Jānis 
Freimanis, mākslinieks Juris dimiters, muzikologs Arnolds Klotiņš, aktrise dina Kuple, 
rakstniece Marina Kosteņecka, žurnālists Jānis Rukšāns. Latvijas pilsoņi tika aici nāti 
apvienoties Tautas frontē pārbūves un demokratizācijas procesu nodrošināšanai, ne-
ierobežojot savu piederību un rīcības brīvību citās organizācijās un grupās.38 Prese, 
radio un televīzija sāka veltīt neatslābstošu uzmanību viedokļiem un diskusijām par to, 
kādai jābūt Tautas frontei. daudzviet sāka veidoties LTF atbalsta un iniciatīvas grupas. 
Iniciatīvu pārņēma Rakstnieku savienība sadarbībā ar citām radošajām savienībām, 
izveidojot jau augustā LTF koordinācijas centru un uzsākot darbu pie LTF statūtu un 
programmas projektu izstrādes.

LKP CK un Latvijas PSR AP Prezidijs drīz vien jau nespēja spēlēt kaut cik jūtamu 
lomu šajos procesos un palēnām no tiem arvien vairāk tika attālināti. Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas pirmajā sēdē 1988. gada 1. septem-
brī, ko vadīja Jānis Peters, piedalījās LKP CK pārstāvis, kas atbilstoši ierakstam protokolā 
“savu vārdu nenosauca” un debatēs nepiedalījās. Savukārt LPSR AP Prezidija pārstāvim 
bija ļauts piedalīties kongresa organizācijas komitejas sēdēs, bet bez lemšanas tiesībām.39 

LTF atbalsta grupās īsā laikā bija apvienojušies vairāk nekā 110 tūkstoši biedru,40 
kuru vairākums pēc savas pārliecības bija opozīcijā komunistiskās partijas ideoloģijai. 
LTF veidošanos varas iestādes kontrolēt vai apturēt vairs nespēja. Tam par labu nāca arī 
LKP CK vadības nomaiņa, kā rezultātā LKP CK pirmā sekretāra vietu ieguva demokrā-
tiskāk noskaņotais Jānis Vagris. 

36 LKP CK biroja lēmums “Par patriotisko kustību partijas pārbūves līnijas atbalstam” (krievu val.). 1988. gada 
5. jūlijs. – LVA, PA-101. f., 61. apr., 31. l., 11.a lp.

37 LKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas un propagandas un aģitācijas nodaļas ziņojums LKP CK 
“Par patriotisku kustību partijas pārbūves līnijas atbalstīšanai” (dienesta vajadzībām, krievu val.). 1988. gada 
6. jūlijs. – LVA, PA-101. f., 61. apr., 56. l., 19. lp. 

38 Aicinājums. Padomju Jaunatne, 1988, 19. jūl., 1. lpp. Jau 14. jūlijā šo pašu aicinājumu krievu valodā publicēja 
laikraksts “Советская молодежь”. Par Aicinājuma tapšanu savā dienasgrāmatā raksta viens no tā autoriem – 
Jānis Stradiņš. Sk.: Stradiņš J. Alternatīvais variants bija sasteigts. Fragmenti no akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
1988. gada dienasgrāmatas. Diena, 2013, 19. marts, 4.–5. lpp.

39 Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols Nr. 1. 1988. gada 1. sep-
tembris. – TF muzejs, LTF 1. f., 1. apr., 1. l., 10., 15. lp.

40 LTF pirmā kongresa 1. rezolūcija “Par Latvijas Tautas frontes nodibināšanu”. Latvijas Tautas fronte. Gads 
pirmais. Rīga: LTF, 1989, 224. lpp.
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Latvijas Tautas frontes pirmais kongress tika sasaukts 1988. gada 8.–9. oktobrī Rīgā 
LKP CK Politiskās izglītības namā (tagad – Kongresu nams) – nedēļu pēc tam, kad Tal-
linā bija sanācis Igaunijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Kongresā bija pārstāvēti 
visu tautību Latvijas iedzīvotāji no vairāk nekā diviem tūkstošiem trīs simtiem LTF 
atbalsta un iniciatīvas grupu.41 Kongress pasludināja Latvijas Tautas frontes nodibinā-
šanu, ievēlēja tās lēmējinstitūciju domi un LTF priekšsēdētāju, par kuru visai negaidīti 
kļuva dainis Īvāns42 – žurnālists, kurš bija aktīvi pretojies idejai par daugavpils HeS 
celtniecību. Sabiedrība savu atbalstu LTF dibināšanai pauda plašā 120 tūkstošu cilvēku 
manifestācijā Rīgā Mežaparka Lielajā estrādē 7. oktobrī ar devīzi “Par tiesisku valsti” un 
varēja sekot līdzi kongresa norisei televīzijas tiešraidē. 

Latvijas Tautas frontes statūti un programma, kas jau septembra sākumā bija pub-
licēti tautas apspriešanai,43 pēc karstām debatēm un domu apmaiņas tika pieņemti LTF 
pirmajā kongresā. Latvijas Tautas fronte atbilstoši Statūtiem kļuva par masu sabiedriski 
politisku organizāciju sabiedrības radikālai pārbūvei, kas darbojas ar demokrātiskām, 

41 Peters J. Ziņojums LTF pirmajā kongresā. 1988. g. 8. oktobris. Latvijas Tautas fronte. Gads pirmais, 11. lpp.
42 dainis Īvāns nebija LTF dibināšanas kongresa organizatoru vidū. Kongresa organizācijas komiteju vadīja 

Jānis Peters, kura vadībā tika sagatavots un notika arī radošo savienību plēnums 1988. gada 1. un 2. jūnijā, 
taču viņš kongresā atteicās kandidēt uz LTF priekšsēdētāja amatu. 

43 Latvijas Tautas frontes Programma. Projekts. Padomju Jaunatne, 1988, 8. sept., 1.–2. lpp.; Latvijas Tautas 
frontes Statūti. Projekts. Padomju Jaunatne, 1988, 9. sept., 1. lpp.

6. att. Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas kongress. Rīga, 
1988. gada 8.–9. oktobris. 
o. Mazura foto (LVKFFdA, 
15991-1)
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konstitucionāli atzītām metodēm, ievērojot atklātuma principu. Par tās darbības mērķi 
tika pasludināta patiesas tautvaldības un demokrātiskas tiesiskas valsts izveidošana.44 
Pretstatā apgalvojumiem un aizdomām, ka LTF varētu būt LKP CK inspirēts veidojums, 
LTF Statūtu 7. pants noteica, ka tā nav pakļauta citām organizācijām un iestādēm, bet 
komunistiskā partija un citas sabiedriskas organizācijas ar LTF sadarbojas galvenokārt 
ar savu biedru – LTF dalībnieku starpniecību. “Ir pamats domāt un to apstiprina LTF 
programmas un statūtu projektā PSKP vadošās lomas nenorādīšana, ka šajā konkrētajā 
gadījumā izvirzīts mērķis dibināt republikā jaunu opozīcijas politisko partiju, ko nevar 
atbalstīt,” – tā savā slepenajā vēstulē LKP CK 1988. gada 13. septembrī sūdzējās Latvijas 
PSR prokurors Jānis dzenītis.45

LTF programma izvērsa un padziļināja radošo savienību jūnija rezolūcijā iekļautās 
tēzes, t.sk. paredzot, ka “Latvijas pilsoņiem ir jābūt saimniekiem savā zemē un patstāvīgi 
jālemj visi jautājumi”.46 Programma neizvirzīja mērķi atjaunot Latvijas neatkarību, bet 
prasīja reālas suverenitātes nodrošināšanu Padomju Savienības ietvaros. Lai to panāktu, 
LTF programmā bija ierosināts pieņemt jaunu Savienības līgumu, paredzot “republikai 
veto tiesības jautājumu izlemšanā, kas skar tās intereses”. šī punkta īstenošana varētu 
novest pie padomju režīma legalizēšanas, tāpēc jau pēc gada LTF principiāli mainīja 
savu viedokli. Ne mazāk bīstams šajā pašā kontekstā varēja izrādīties LTF programmas 
punkts par nepieciešamību Latvijas PSR Konstitūcijā noteikt Latvijas PSR pilsoņu sta-
tusu un pieņemt likumu par Latvijas PSR pilsonību (3. punkts, 2. daļa).47 Tas izskaid-
rojams ar to, ka LTF sākotnēji necerēja tuvākajā nākotnē atjaunot Latvijas neatkarību 
un tādēļ visus savus spēkus veltīja valsts un sabiedrības demokratizācijai, cilvēka tiesību 
nodrošināšanai, latviešu nācijas un latviešu valodas aizsardzībai, izveicīgi piemērojot 
vai piesedzoties ar M. Gorbačova pārbūves nostādnēm. 

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress un tajā pieņemtie dokumenti vienal-
dzīgu Latvijā neatstāja nevienu. Tautas frontes atbalsta grupu un to dalībnieku skaits 
turpināja strauji augt. Tās sāka veidoties arī ASV, Kanādā, Austrālijā, Zviedrijā, Liel-
britānijā – gandrīz visur tur pasaulē, kur bija lielākas vai mazākas latviešu kopienas. 
Arī Amerikas Latviešu apvienība (ALA) un Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
atbalstīja LTF un tās darbību brīvas un neatkarīgas Latvijas veidošanā. LTF kļuva par 
ļoti ietekmīgu spēku sabiedrībā un pulcināja ap sevi daudzas jo daudzas atmodas pro-
cesos dzimušās neformālās organizācijas. 

LTF izveidošana un statuss nebija tiešā pretrunā ar padomju likumiem, un līdz ar 
to tā tika atzīta un reģistrēta kā legāla sabiedriski politiska organizācija, kas tai ļāva 
iesaistīties cīņā par politisko varu Latvijā. šo priekšrocību LTF sekmīgi izmantoja. 
Īstenojot pirmajā kongresā izvirzītos mērķus, LTF aktīvi un vērienīgi jau 1988. gada 
oktobrī – novembrī iesaistījās Maskavā sagatavoto PSRS Konstitūcijas grozījumu un 

44 Latvijas Tautas frontes statūti. 1988. gada 9. oktobris. – Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti. Rīga: Avots, 1988, 18. lpp.

45 Par Latvijas Tautas frontes dibināšanu, tās programmas un statūtu projektiem. Vēstule LKP CK otrajam sek-
retāram V. Soboļevam (krievu val., slepeni). – LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 72. lp.

46 Latvijas Tautas frontes programma. 3. punkts, 2. daļa. – Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti. Rīga: Avots, 1988, 5. lpp. 

47 Turpat.
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PSRS tautas deputātu vēlēšanu likumprojekta apspriešanā, cenšoties panākt to lielāku 
demokrātiskumu un savienoto republiku suverenitātes nostiprināšanu. 

dažas politiskās akcijas jau atmodas pirmajā gadā notika pat Maskavā. Par vienu no 
tām lasāms VdK ziņojumā: “1988. gada 29. novembris. Ap plkst. 12 Sarkanā laukuma 
rajonā mēģinājuma laikā sarīkot nesankcionētu demonstrāciju aizturētas 27 latviešu 
tautības personas. To starpā pārstāvji no Latvijas Tautas frontes, grupas “Helsinki-86”, 
“Latvijas nacionālās neatkarības kustības”, “Vides aizsardzības kluba”, kuri ieradās Mas-
kavā speciāli, lai sarīkotu pretsabiedrisku akciju. Aizturētajiem atsavināti šādi plakāti: 
“Suverenitāti Latvijai” (latviešu valodā), “Mēs pieprasām okupācijas karaspēka izvešanu 
no Latvijas”, “Mēs gribam būt saimnieki savā zemē”, “Izbeigt Baltijas okupāciju”, “Pie-
prasām pārtraukt Latvijas okupāciju” (angļu valodā), “Padomju? Sociālistisko? Repub-
liku? Savienība?” (angļu valodā), “Latvija Vosam netic”.”48

1988. gada decembrī Latvijas Tautas fronte izšķīrās par iesaistīšanos PSRS Tautas 
deputātu kongresa vēlēšanās, norādot, ka “tas ir vienīgais parlamentārais ceļš uz Latvijas 
suverenitāti”.49 Pirmo reizi piedaloties vēlēšanās un to kampaņas organizēšanā, Latvijas 
Tautas fronte 1989. gada 26. martā tajās guva pārliecinošu uzvaru. No Latvijas ievēlēja 
41 PSRS tautas deputātu, tostarp 30 bija LTF atbalstītie kandidāti. 

Stratēģiski nozīmīga bija LTF sadarbības veidošana ar līdzīgām tautas kustībām Lie-
tuvā un Igaunijā. šī sadarbība veidojās un stiprinājās gan PSRS likumprojektu apsprie-
šanas laikā, gan gatavojoties PSRS tautas deputātu vēlēšanām. 1989. gada 13.–14. maijā 
tā ieguva jaunu kvalitāti, institucionalizējoties Baltijas asamblejā, ko veidoja Latvijas 
Tautas fronte, Igaunijas Tautas fronte un Lietuvas pārbūves kustība “Sajūdis”. Jau pir-
majā tikšanās reizē Baltijas asambleja pieņēma Baltijas nāciju tiesību deklarāciju, atgā-
dinot tautu tiesības uz pašnoteikšanos un brīvu sava politiskā statusa noteikšanu.50

48 LPSR VdK aģentūras informācija par Latvijas nacionāldemokrātiskās kustības aktīvistu aizturēšanu ne-
sankcionēta mītiņa laikā Sarkanajā laukumā Maskavā 1988. gada 29. novembrī (krievu val.). – TSdC arhīvs, 
LPSR VdK pretizlūkošanas informācijas sistēma “delta Latvija”, ДС##NS=0311994.

49 Latvijas Tautas frontes domes aicinājums Latvijas vēlētājiem. 1988. gada 18. decembrī. Latvijas Tautas fronte. 
Gads pirmais. Rīga: LTF, 1989, 247. lpp. 

50 Baltijas nāciju tiesību deklarācija. Tallinā 1989. gada 14. maijā. Atmoda, 1989, 29. maijs, 8. lpp. 

7. att. Latvijas Tautas frontes 
biedra karte. 1988. gads
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demokratizācijas procesiem pieņemoties spēkā, atsevišķās sa-
biedriskās organizācijas uzdrošinājās izvirzīt un publiskot prasību 
par Latvijas pilnīgu neatkarību, ar to saprotot pilnīgu atdalīšanos 
no Padomju Savienības un tās karaspēka izvešanu no Latvijas. 
Pirmās organizācijas, kas šo prasību izvirzīja, bija Latvijas cilvēk-
tiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86”, Vides aizsardzības klubs 
un Latvijas Nacionālās neatkarības kustība. 

Lielākā un ietekmīgākā no tām – LNNK savā pirmajā kongresā 
1989. gada 18. un 19. februārī skaidri un nepārprotami izvirzīja 
mērķi atjaunot neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti uz 
1922. gadā pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes pamatiem.51 
Ņemot vērā Igaunijā aizsāktās pilsoņu kustības pieredzi, LNNK 
padome 1989. gada 19. martā nāca klajā ar aicinājumu apzināt 

1918. gadā proklamētās Latvijas Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas, lai 
sāktu neatkarību zaudējušās valsts atjaunošanas ceļu.52

demokrātiskie procesi Latvijā pieņēmās spēkā. To rezultātā jau 1988. gada rudenī 
tika atļauta 1918. gadā dibinātās Latvijas Republikas simbolikas brīva lietošana un lat-
viešu valodai piešķirts valsts valodas statuss. Latvijas PSR Ministru padome 1989. gada 
februārī pieņēma lēmumu, vēršoties pret nekontrolētu migrāciju un iedzīvotāju ne-
pamatotu pārcelšanos uz dzīvi Latvijā no citām padomju republikām, kas saasināja 
na cionālos jautājumus un radīja apgādes un nodrošinājuma problēmas preču deficīta 
ap stākļos. Pieauga atklātība, vārda brīvība, t.sk. medijos. 

Sabiedrības demokratizācija apdraudēja partijas un padomju aparāta funkcionārus, 
kā arī no padomju armijas atvaļinātos virsniekus, kuri baidījās zaudēt savas līdzšinējās 
privilēģijas. Atbildot uz LTF un citu patriotisko organizāciju izveidošanos, šie ļaudis 
1988. gada nogalē – 1989. gada sākumā izveidoja Latvijas PSR darbaļaužu interna-
cionālo fronti (Interfronti), kas centās visiem spēkiem nodrošināt partijas – padomju 
režīma saglabāšanu un Latvijas noturēšanu Padomju Savienībā. Līdzīgas organizācijas 
tika radītas arī Lietuvā un Igaunijā, liecinot par neatkarības pretinieku darbības koor-
dināciju. Interfronte Latvijā tomēr neguva plašu sabiedrības atbalstu un veicināja tās 
pretinieku saliedēšanos un LTF popularitātes nostiprināšanos. 

Balstoties uz M. Gorbačova pārbūves ideoloģiskajiem postulātiem, atmodas pirmā 
gada laikā pati sabiedrība Latvijā mobilizējās demokrātiskiem pārkārtojumiem, cerot 
uz to iespējamību Padomju Savienības ietvaros. Sabiedrības politiskās aktivitātes un 
prasības ieguva tādu spēku, ka ar tām sāka rēķināties gan LKP CK, gan Latvijas PSR 
Augstākā padome un tās Prezidijs. To nodrošināja pilsoniskās sabiedrības institūciju 
veidošanās gan neformālu organizāciju veidā, gan LTF kā sabiedrību vienojošas un pār-
stāvošas organizācijas izveidošana un tās līdzsvarotā darbība, balstoties tikai un vienīgi 
uz nevardarbības principiem. Sabiedrisko pasākumu miermīlīgais raksturs, ko nereti 

51 e. Berklava ievada uzruna, atklājot LNNK I kongresu 1989. gada 18. februārī. Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas 
Nacionālās neatkarības kustība dokumentos. Sast. e. Pelkaus. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1995, 34. lpp. 

52 LNNK padomes aicinājums apzināt Latvijas Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas. Tauta. Zeme. 
Valsts, 40.–41. lpp. 

8. att. Baltijas asamblejas logo un 
dalībnieka nozīme. 1989. gads 
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pavadīja kopīga dziedāšana, izpelnījās apzīmējumu “dziesmotā revolūcija”. Iesaistoties 
PSR tautas deputātu vēlēšanās tūlīt pēc savas izveidošanas, LTF apliecināja parlamen-
tāro ceļu kā līdzekli programmatisko mērķu sasniegšanai. 

Neatkarības atgūšanas parlamentārais ceļš  
(1989. gada jūnijs – 1990. gada aprīlis) 

Latvijas Tautas fronte atbilstoši saviem pirmajā kongresā pieņemtajiem lēmumiem 
turpināja atbalstīt M. Gorbačova iesākto pārbūves kursu, līdz arvien vairāk pārliecinājās 
par tā īstenošanas neiespējamību attiecībā uz patiesu demokrātiju un savienoto repub-
liku reālu suverenitāti. šo iemeslu dēļ LTF domes valde 1989. gada 31. maijā pieņēma 
aicinājumu visiem LTF biedriem, kurā samērā piesardzīgā formā izvirzīja apspriešanai 
LTF grupās un nodaļās jautājumu par Latvijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatka-
rību ārpus Padomju Savienības.53 

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas koncepcija ārpus PSRS kopš 1989. gada 
vidus kļuva par populārāko un noteicošo atmodas politisko aktivitāšu virzienu. Atbilstoši 
tam Latvijas Tautas fronte veltīja visus savus spēkus un resursus neatkarības atgūšanai.  

53 Visiem LTF biedriem. LTF domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājums. Latvijas Tautas fronte. Gads pir-
mais. Rīga: LTF, 1989, 253.–254. lpp.; TF muzejs, LTF 1. f., 1. apr., 89. l., 27. lp.

9. att. Latvijas Nacionālās neatkarības kustības pirmais kongress. ogre, 1989. gada 18.–19. feb-
ruāris. Mārtiņa Zelmeņa foto (Latvijas okupācijas muzejs, oMF 11756/5)
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Tā nemitīgi izdarīja spiedienu uz 
Latvijas PSR Augstāko padomi, 
kas 1989.–1990. gadā pieņēma 
virkni likumu un lēmumu par 
Latvijas PSR suverenitātes stip-
rināšanu PSRS sastāvā un pat 
atcēla Konstitūcijas pantu par 
komunistiskās partijas vadošo un 
virzošo lomu sabiedrībā. 

Turpinot LTF ciešo sadarbību 
ar Igaunijas un Lietuvas tautas 
kustībām, 1989. gada 23. augustā 
visās trijās Baltijas valstīs vienlai-
kus tika sarīkota vērienīga, ne kad 
agrāk nebijusi akcija “Balti jas 

ceļš”. Tūkstošiem cilvēku sadevās rokās, veidojot simtiem kilometru garu ķēdi no Tal-
linas caur Rīgu līdz Viļņai. Akcija apliecināja Baltijas tautu vienotību un apņēmību 
kopīgiem spēkiem atgūt savu valstu neatkarību. Tā pievērsa visas pasaules uzmanību. 

Jautājumā par neatkarību tomēr atklājās divas pietiekami atšķirīgas pieejas, kuru 
būtību un nozīmi ne vienmēr izprata un novērtēja tālaika sabiedrībā. Viena no šīm 
pieejām paredzēja neatkarības atjaunošanu, radot jaunu demokrātisku parlamentāru 
republiku, balstoties uz Latvijas Republikas (LR) demokrātiskajām tradīcijām, otra – 
konsekventi prasīja atjaunot 1918. gadā proklamēto Latvijas Republiku uz 1922. gada 
Satversmes pamatiem. 

Latvijas Tautas fronte savā otrajā kongresā 1989. gada rudenī, nepārprotami aizstā-
vot Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, vēl nespēja izšķirties par vienu vai otru 
pieeju. To labi raksturojis Jānis škapars, kura vadībā izstrādāja LTF jauno programmu, 
savā ziņojumā kongresā: “Redakcijas komisijai nebija domstarpību par neatkarības 
koncepciju, par tautas pirmtiesībām lemt savu nākotni. Taču latviešu tautas un Latvijas 
valstiskā situācija ir duālistiska. Ņemot vērā šādu faktisko stāvokli, domas dalījās jau-
tājumā par izejas pozīciju. Vieni prasa atjaunot Latvijas Republiku, kāda tā bija pirms 
1940. gada okupācijas. otri – cīnīties par neatkarīgu, demokrātisku valsti reālajā si-
tuācijā, kāda tā ir 1989. gadā. Programmas projektā ienāk abi faktori.”54

Tiesiski izsvērta un juridiski pamatota bija ideja par Latvijas kā neatkarīgas valsts 
atjaunošanu, balstoties uz tiesiskās nepārtrauktības jeb kontinuitātes principiem, kas 
labi pazīstami starptautiskajās tiesībās.55 šīs koncepcijas ideja tika aizgūta no Igaunijas. 
Kopš 1989. gada marta Latvijā to popularizēja LNNK, kurai pievienojās Latvijas cilvēk-
tiesību aizstāvēšanas grupas “Helsinki-86” Rīgas nodaļa, Vides aizsardzības klubs un 
LTF Radikālā apvienība, aicinot veidot LR pilsoņu komitejas. 

54 škapars J. Tēzes ziņojumam LTF 2. kongresā. Latvijas Tautas fronte, 1988–1991. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 
115. lpp.

55 Lēbers (Loeber) d. A. Molotova–Ribentropa pakta juridiskās sekas Baltijas valstīs. Latvija divos laikposmos: 
1918–1928 un 1991–2001. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001, 107.–158. lpp.

10. att. Vērtējums Mihaila Gorbačova spējām veiksmīgi risināt PSRS 
politiskās un ekonomiskās problēmas. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti 
1990. gada maijā (Pauliņš A. Par Latvijas sabiedrisko domu maijā – bez 
emocijām. Atmoda, 1990, 26. jūn., 11. lpp.) 

Vērtējums Mihaila Gorbačova spējām veiksmīgi risināt PSRS politiskās 
un ekonomiskās problēmas
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Tiesiskās nepārtrauktības (konti-
nuitātes) koncepcija balstījās uz faktu, 
ka 1918. gada 18. novembrī proklamētā 
Latvijas Republika kā neatkarīga valsts 
jau 20. gs. 20. gados tika starptautiski 
atzīta kā latviešu nācijas pašnoteikša-
nās rezultāts un 1921. gadā kļuva par 
līdztiesīgu Tautu Savienības locekli. 
Latvijas Republikas tiesiskais pamats 
bija 1922. gadā apstiprinātā Latvijas 
Republikas Satversme. 

okupācijas un aneksijas rezultātā 
1940. gadā tika likvidēta suverēnas 
valsts vara, bet turpināja pastāvēt gan 
valsts teritorija, gan juridiski arī LR 
pilsonība.56 Lai atjaunotu 1918. gadā 
proklamēto Latvijas Republiku, vis-
pirms bija nepieciešams apzināt tās 
pilsoņus saskaņā ar 1919. gada LR 
likumu “Par pavalstniecību” un bija 
jāatjauno juridiski joprojām spēkā 
esošā LR Satversme un tajā noteiktās 
valsts varas un pārvaldes institūcijas. 
Tādējādi Latvijas valsts būtu jādibina 
nevis no jauna, bet gan tikai jāatjauno 
suverēnas valsts vara juridiski jau pa-
stāvošā valstī. 

šī koncepcija nebija pilnīgi ideāla 
no starptautisko tiesību un starptau-
tisko attiecību prakses viedokļa. Latvi-
jas PSR bija pastāvējusi gandrīz 50 gadus, kas ir salīdzinoši ilgs periods, un to bija atzi-
nušas arī vairākas valstis, to skaitā Brazīlija, Ķīna, Kuba, Zviedrija un visas sociālistiskā 
bloka valstis.57 šādos apstākļos faktiskā situācija varētu radīt tiesības, ja to akceptētu 

56 Padomju okupācijas un aneksijas tiesisko vērtējumu devusi LPSR AP 1989. gadā izveidotās komisijas speciā-
listu darba grupa, kuras atzinums publicēts (Literatūra un Māksla, 1989, 9. dec., 2.–3. lpp.). Līdzīgu vērtējumu 
atrodam vairākās atmodas laika publikācijās, kas kalpoja par tiesisku pamatu Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas koncepciju veidošanai. Sk., piem.: Levits e. Latviešu tautas kā minoritātes tiesības uz savu valsti. Atmoda, 
1989, 23. jūn., 2.–3. lpp.; Bojārs J. Vai spēks rada tiesības? Literatūra un Māksla, 1989, 15. jūl., 2. lpp.; 22. jūl., 
2., 4. lpp.; 29. jūl., 5. lpp.

57 Baltijas valstu inkorporācijas tiesiskumu PSRS sastāvā viskonsekventāk neatzina un publiski pauda ASV. 
daudzas valstis šajā jautājumā bija izvairīgas vai nekonsekventas, citas atturējās publiski paust savu viedokli 
(Somija). Kad 1991. gada augustā sākās Baltijas valstu starptautiskās atzīšanas process, tajā daļā valstu atzina 
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, citas atzina Latviju kā jaunu un neatkarīgu valsti (sk.: Dokumenti 
par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918–1998. 
Rīga: Nordik, 1999, 215.–249. lpp.).

11. att. Baltijas ceļš. 1989. gada 23. augusts. Aivara Liepiņa foto 
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valstu vairākums un princips ex iniuria ius non oritur (nelikumīga rīcība nevar izraisīt 
likumīgus rezultātus vai tiesības) atkāptos.

Ņemot vērā, ka jaunas valsts izveidošanas ideja 1989. gadā un īpaši 1990. gada 
sākumā kļuva arvien nepopulārāka, tās aizstāvji parasti runāja par neatkarīgas valsts 
atjaunošanu, bet pēc būtības piedāvāja izveidot jaunu neatkarīgu valsti. Tādējādi viņi 
cerēja nodrošināties ar pilnu rīcības brīvību samilzušā pilsonības jautājuma risināšanā, 
izvairīties no padomju laikā atņemto īpašumu denacionalizācijas, kā arī pretendēt uz 
daļu PSRS īpašumu. Uzstājoties Latvijas PSR AP plenārsēdē, deputāts Andris Plotnieks 
1990. gada 4. maijā ierosināja uzskatīt Latvijas Republiku gan par 1918. gada 18. no-
vembrī proklamētās Latvijas valsts, gan Latvijas PSR tiesību pēcteci.58 Juris Bojārs 
joprojām uzskata, ka, atsakoties no Latvijas PSR tiesību pēcteces statusa, Latvija ir 
zaudējusi iespēju pretendēt uz PSRS ieročiem un kredītu daļas iekasēšanu no Padomju 
Savienības parādniekiem.59 

Jaunas valsts izveidošanas koncepcija, it kā atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, 
protams, saturēja virkni racionālu ieguvumu. Tomēr tā sevī ietvēra arī vairākas bīstamī-
bas. Pirmkārt, jaunās valsts pilsonības piešķiršanas rezultātā tiktu apdraudētas latviešu 
nācijas intereses. otrkārt, PSRS varētu pieprasīt ievērot jaunā likuma prasības par sa-
vienoto republiku izstāšanās kārtību no PSRS, kas Latvijas tālāko ceļu uz neatkarību 
praktiski apturētu. Treškārt, Latvijai tad būtu jāuzņemas arī daļa no PSRS saistībām un 
parādiem. 

Atmodas laika revolucionārajos procesos sākotnēji maz tika domāts par ceļiem, kā 
neatkarību ārpus PSRS sasniegt. Viens no pirmajiem iezīmējās starptautiski tiesiskais 
neatkarības atgūšanas ceļš, kas balstījās uz cerībām, ka starptautiskās organizācijas palī-
dzēs izbeigt padomju okupāciju Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, ņemot vērā neformālo 
organizāciju un tautas prasības. Tā, piemēram, LNNK memorandā ANo drošības pa-
domei 1988. gada 18. decembrī tika lūgts ģenerālās asamblejas sesijā izskatīt jautājumu 
par Baltijas valstu suverenitātes atjaunošanu.60 šī ceļa aizstāvji, nepārzinot starptautisko 
tiesību normas un reālpolitisko īstenību, arī cerēja, ka padomju okupācijas izbeigšanas 
un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas jautājumu varētu iesniegt izskatīšanai ANo 
Starptautiskajā tiesā. 

Idejai par neatkarības atgūšanas starptautiski tiesisko ceļu evolucionējot, drīz vien 
dzima jauna, pilnveidota stratēģija, kas balstījās uz LR pilsoņu apzināšanu un iesais-
tīšanu neatkarības atjaunošanā atbilstoši iepriekš izklāstītajai tiesiskās turpinātības 
koncepcijai. “Latvijas valsts likteni tiesīgi lemt tikai Latvijas pilsoņi (visi, kas Latvijas 
pilsonību ieguvuši līdz 1940. gada 17. jūnijam, un to pēcnācēji), neraugoties uz to, 
vai viņi spiesti dzīvot ar PSRS pasi vai atrasties trimdā,” bija teikts LNNK padomes 
1989. gadā pieņemtajā aicinājumā apzināt LR pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas.61 

LR pilsoņu reģistrācijas organizēšanu uzņēmās Latvijas pilsoņu komiteju Pagaidu 
sakaru centrs, kas izstrādāja reģistrācijas noteikumus un kārtību, sagatavoja vienota pa-

58 LR AP 1. sesijas 2. sēdes (1990. gada 4. maijā) stenogramma. Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: Latvijas Republi-
kas Augstākās Padomes (1990–1993) stenogrammas, 2. burtn., 2004, 56. lpp.

59 Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības, I. Trešais pārstrādātais izd. Rīga: Zvaigzne ABC, [2004], 409. lpp.
60 Tauta. Zeme. Valsts, 27. lpp.
61 Turpat, 40.–41. lpp.
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rauga veidlapas. Pagaidu sakaru centrs arī organi-
zēja un vadīja vietējo pilsoņu komiteju veidošanu. 
Jau 1989. gada decembrī reģistrēto skaits pārsniedza 
700 000,62 t.i., apmēram reizes trīs vairāk nekā LTF 
biedru skaits, bet 1990. gada pavasarī pirms LR Pil-
soņu kongresa vēlēšanām reģistrējušies bija 806 974 
cilvēki.63 Pilsoņu kustībai 1990. gada maijā atbalstu 
pauda 67% latviešu (LTF – 89% latviešu).64

Pilsoņu kustības popularitāti nodrošināja ne 
tikai izvērstā aģitācija un propaganda. To veicināja 
arī bažas, ka Latvijas PSR Augstākā padome varētu 
pieņemt jaunu Latvijas PSR pilsonības likumu, 
kura koncepciju un projektu jau bija radījusi darba 
grupa Jura Bojāra vadībā un kurš varētu kļūt par 
vēl vienu balstu PSRS režīma leģitimācijai. 

Tautas gara pacēluma apstākļos juridiskajām 
procedūrām un dokumentiem reģistrācijas procesā bija tikai pakārtota loma. Tā ne-
reti balstījās uz apgalvojumiem un pieņēmumiem, nevis juridiskiem apliecinājumiem. 
Latvijas pilsoņu komiteju Pagaidu sakaru centra 1989. gada 11. jūnijā apstiprinātajā 
instrukcijā rajonu sakaru grupām un pilsoņu reģistratoriem bija teikts: “dokumenti, 
kas pamato pilsonību, netiek prasīti, taču uzrādīšanas gadījumā tos reģistrē ailē “pama-
tojums pilsonībai”, atzīmējot to nosaukumu.”65 šī iemesla dēļ reģistrācijas dokumentus 
neuzņēmās atzīt valsts un pašvaldību institūcijas arī pēc neatkarības atgūšanas. 

LR pilsoņu aktīvā reģistrācijas kampaņa un pilsoņu komiteju veidošana darīja uz-
manīgu tālaika ietekmīgāko sabiedriski politisko organizāciju – Latvijas Tautas fronti 
un tās vadību, kura sākotnēji nebūt nebija tik konsekventa pilsonības jautājuma risinā-
šanā. Pēc sekmīgajām PSRS tautas deputātu vēlēšanām 1989. gada 26. martā un gūtās 
pieredzes tajās LTF vadība sāka domāt par neatkarības atgūšanu vēlēšanu ceļā, panākot 
savu biedru un atbalstītāju vairākumu gan vietējās padomēs visā Latvijā, gan Latvijas 
PSR Augstākajā padomē. Nu jau iezīmējās trīs ceļi Latvijas valstiskās neatkarības atgū-
šanai, kuri formulēti Latvijas Tautas frontes domes 1989. gada 10. jūnija lēmumā:

1)  LPSR Augstākās padomes vēlēšanas;
2)  Latvijas pilsoņu komiteju izveidošana;
3)  starptautiski tiesiskais atzīšanas ceļš.66

šajā lēmumā LTF dome vēl diplomātiski aicina LTF grupās un nodaļās izvērtēt 
visus trīs ceļus, bet savā 1989. gada 5. augusta lēmumā tā jau atzīst, ka “LTF galvenais uz-
devums ir aktīvi darboties vēlēšanās, lai panāktu tāda augstākā varas orgāna ievēlēšanu,  

62 Apals G. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (1988. gada jūnijs – 1991. gada decembris). Latvijas Vēsture, 
1992, Nr. 3, 29. lpp.

63 Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa preses relīze. 1990. gada 30. aprīlis. No autora personiskā arhīva. 
64 Pauliņš A. Par Latvijas sabiedrisko domu maijā – bez emocijām. Atmoda, 1990, 26. jūn., 11. lpp.
65 Daiļrade, Nr. 15, 1989, 21. jūl., 3. lpp.
66 Par LTF Valdes 31. maija Aicinājumu. LTF domes 1989. gada 10. jūnija lēmums. Latvijas Tautas fronte. Gads 

pirmais. Rīga: LTF, 1989, 255. lpp.

12. att. Latvijas Pilsoņu komitejas LR pilsoņa 
reģistrācijas lapa. Rīga, 1989. gada augusts 
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kas īstenotu neatkarīgas Lat-
vijas valsts atjaunošanu”.67 
Savukārt dalību pilsoņu 
reģistrācijā tā atstāj katras 
LTF grupas un nodaļas pat-
stāvīgai izlemšanai.68 šādu 
nostāju atbalstīja arī LTF 
otrais kongress.69

Latviešu trimdas attiek-
sme pilsoņu komiteju vei-
došanas jautājumā sākotnēji 
bija visnotaļ pozitīva. daudzi 
izmantoja iespēju un paši re-
ģistrējās savās mītnes zemēs, 
kuras arī bija sasniegusi LR 
pilsoņu reģistrācijas kam-
paņa. Tomēr jau tad PBLA 
vadība bija visai piesardzīga 
pilsoņu komiteju ceļa vēr-
tējumā. “Mēs ieteicām LTF 

programmā [..] koncentrēties uz varas pārņemšanu, nevis mūsu tiesību pierādīšanu, 
kas praktiskajā politikā būtu garš process, it īpaši, ja tajā vēl iesaistītos pilsoņu komite-
jas,” – tā situāciju pirms LTF otrā kongresa 1989. gada vasarā–rudenī atceras ilggadējs 
PBLA valdes loceklis Jānis Ritenis.70 

Latvijas neatkarības atjaunošanas aktīvistu un atbalstītāju vidū nebija vienprātības 
par to, vai LR pilsoņu kustība ir alternatīva dalībai LPSR Augstākās padomes vēlēšanās 
vai tieši otrādi – šie ceļi viens otru papildina. Konfrontāciju veicināja arī pašu LTF val-
des locekļu atturīgā vai reizēm pat atklāti nosodošā attieksme pret pilsoņu reģistrāciju. 
“Tīrās pilsoņu reģistrācijas ceļš, lai teorētiski saprotams, nešķita pietiekami liberāls, ne-
likās savienojams ar jau uzsākto parlamentāro ceļu,” atceras tālaika LTF priekšsēdētājs 
dainis Īvāns.71 

Idejai par neatkarības atgūšanu attīstoties un pilnveidojoties, starptautiski tie-
siskais ceļš tādā vai citādā veidā faktiski integrējās visās neatkarības atgūšanas ārpus 
PSRS koncepcijās. Tas jau no paša sākuma kļuva par LR pilsoņu kustības ideoloģijas 
pamatu. LTF sākotnēji to piesauca tikai teorētiski, bet jau drīz vien paredzēja kā vienu 
no līdzekļiem ceļā uz neatkarību. LTF vadītāji sāka runāt par ANo Starptautiskās tiesas 
un starptautisko organizāciju palīdzības nepieciešamību, jo Maskava šādus lēmumus 

67 Par attieksmi pret pilsoņu reģistrāciju. LTF domes 1989. gada 5. augusta lēmums. Latvijas Tautas fronte. Gads 
pirmais, 265. lpp.

68 Turpat, 264. lpp.
69 Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Programma. Statūti. Rezolūcijas. Rīga: LTF, 1990, 6.–7. lpp. 
70 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 

Vēsture” fonds, 1999, 90.–91. lpp.
71 Īvāns d. Gadījuma karakalps. Rīga: Vieda, 1995, 239. lpp.

13. att. LTF priekšsēdētājs dainis Īvāns PSRS Tautas deputātu kongresā 
(aizmugurē pa labi M. Gorbačovs). Maskava, 1990. gads (no d. Īvāna 
personiskā arhīva) 
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nepieņemšot.72 Igaunijas un 
Latvijas tautas frontes un 
Lietuvas pārbūves kustības 
“Sajūdis” Baltijas padome 
1989. gada 31. augustā aici-
nāja ANo ģenerālsekretāru 
sūtīt uz Igauniju, Latviju un 
Lietuvu starptautisku ko-
misiju, lai konstatētu nāciju 
tiesību pašreizējo stāvokli 
un iekļautu Baltijas tautu 
jautājumu ANo sesijas 
darba kārtībā.73 Svarīgi bija 
panākt, lai Baltijas tautu 
liktenis netiktu uzskatīts 
par PSRS iekšēju lietu, bet 
gan starptautiski risināmu 
jautājumu.

Neatkarības atjaunoša-
nas politiskos un tiesiskos 
pamatus stiprināja 1989. gada 26. martā ar LTF atbalstu ievēlētie PSRS tautas deputāti. 
Kopā ar deputātiem no Igaunijas un Lietuvas viņi panāca, ka PSRS Tautas deputātu 
otrajā kongresā 1989. gada 24. decembrī atzina par juridiski nepamatotiem un spēkā 
neesošiem kopš parakstīšanas brīža Molotova–Ribentropa pakta slepenos protokolus, 
kas noveda pie neatkarīgo Baltijas valstu okupācijas un aneksijas. 

Parlamentārais ceļš paredzēja LTF aktīvu iesaistīšanos vēlēšanu cīņās Latvijas PSR 
Augstākās padomes vēlēšanās. šī ceļa izvēli nenoliedzami ietekmēja LTF darbības reāl-
politiskie pamati un uzkrātā pieredze PSRS tautas deputātu vēlēšanās, kas LTF bija ļoti 
veiksmīgas. Līdzīgi parlamentāro ceļu savas neatkarības atgūšanai izvēlējās arī Lietuva 
un Igaunija.

LTF iesaistīšanās LPSR Augstākās padomes vēlēšanās liecināja par tās politiskā ceļa 
izvēli, kas bija gan juridiski, gan politiski pretrunīga. LTF otrais kongress jau 1989. gada 
oktobrī bija atzinis padomju varas iedibināšanas nelikumību Latvijā 1940. gadā.74 
Piedalīšanās padomju varas augstākās institūcijas vēlēšanās (arī vietējo padomju vēlē-
šanās 1989. gada decembrī) varētu tikt tulkota kā padomju varas leģitimācija Latvijā, 
radot bīstamas starptautiski tiesiskas sekas Latvijas neatkarības centieniem. Vēlēšanas 
arī nevarēja uzskatīt par brīvām atbilstoši starptautiskajām tiesībām, jo tās notika 
PSRS karaspēka klātbūtnē PSRS kontrolētā teritorijā. Turklāt tajās bez jebkādiem  

72 Balode d. ejam tālāk. Intervija ar LTF priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Godmani. Atmoda, 1989, 19. dec., 
5. lpp.

73 Igaunijas un Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības “Sajūdis” Baltijas Padomes aicinājums 
ANo ģenerālsekretāram. Padomju Jaunatne, 1989, 5. sept., 1. lpp.

74 Rezolūcija Nr. 1 “Par 1940. gada politisko notikumu novērtējumu”. Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Pro-
gramma. Statūti. Rezolūcijas. Rīga: LTF, 1990, 28. lpp. 

14. att. LTF vēlēšanu kampaņas plakāts Latvijas PSR Augstākās padomes 
vēlēšanām 1990. gada 18. martā
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ierobežojumiem piedalījās arī šī karaspēka karavīri un viņu ģimenes locekļi, jebkura 
ranga militārpersonas neatkarīgi no viņu pilsonības, izmantojot gan aktīvās, gan pasīvās 
vēlēšanu tiesības. Tā kā vēlēšanas notika atbilstoši padomju likumiem, tajās piedalījās 
ne tikai LR pilsoņi, bet ikviens PSRS pilsonis, kas dzīvoja vai pat tikai uz laiku uzturējās 
Latvijā. 

Parlamentārā ceļa stiprā puse bija tā, ka Latvijas PSR AP ievēlēšana balstījās uz 
padomju likumu normām pretstatā pilsoņu komitejām, kuru veidošana jau bija atzīta 
par nelikumīgu un antikonstitucionālu. Latvijas PSR AP bija aicināta aizstāvēt repub-
likas suverēnās tiesības, ko atbilstoši PSRS Konstitūcijai (81. pants) apņēmās garantēt 
Padomju Savienība. Turklāt 1989. gada 28. jūlijā atbilstoši padomju tiesībām izdarītie 
Latvijas PSR Konstitūcijas grozījumi un papildinājumi krietni nostiprināja Latvijas PSR 
AP suverēno varu Latvijas PSR teritorijā. 

No starptautisko tiesību viedokļa jaunievēlētā Latvijas PSR AP sākotnēji nebija 
nekas vairāk kā okupētas un anektētas teritorijas pašpārvaldes institūcija. Tomēr tās 
pasludinātais mērķis – novērst savulaik pieļauto un joprojām turpinošos starptautisko 
tiesību pārkāpumu un atjaunot prettiesiski neatkarību zaudējušo valsti de facto – bija 
leģitīms no starptautisko tiesību viedokļa. 

Parlamentārā ceļa panākumus veicināja LTF aktīva iesaistīšanās vietējo tautas 
deputātu padomju vēlēšanās, kas notika jau pirms Latvijas PSR AP vēlēšanām – 
1989. gada 10. decembrī. Lai arī šajā vēlēšanu kampaņā neatkarības jautājumi nebija 
galvenie, kopumā LTF šajās vēlēšanās guva pārliecinošu uzvaru, nodrošinot vairākumu 
gandrīz visās vietējās padomēs. Tas ne tikai jūtami atviegloja LTF dalību Latvijas PSR 
AP vēlēšanās, bet arī ceļu uz neatkarību. Īpaši jāmin vietējo padomju deputātu dalība 
Vislatvijas tautas deputātu sapulcē 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “daugavas” stadionā. šajā 
sapulcē 8003 no klātesošajiem 8086 visu līmeņu padomju deputātiem pieņēma aicinā-
jumu atjaunot Latvijas valstisko neatkarību.75 

LTF vēlēšanu platformā mērķis atjaunot neatkarīgu valsti bija pietiekami skaidri 
noteikts: “Mūsu mērķis – neatkarīga Latvijas valsts, kas turpina un attīsta Latvijas 
Republikas demokrātiskās un parlamentārās tradīcijas. Jaunievēlētajai Latvijas Augstā-
kajai Padomei jārada visi priekšnoteikumi, kas sekmētu Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu.”76 Taču līdz pat 1990. gada 18. marta vēlēšanām netika pateikts, par kāda 
valstiskuma atjaunošanu ir runa. Vai paredzēts atjaunot de jure pastāvošo, bet faktiski 
neesošo 1918. gadā dibināto LR uz 1922. gada Satversmes pamatiem vai arī radīt kādu 
pavisam jaunu neatkarīgu valstisku veidojumu? Atbildi uz šo jautājumu nesniedz arī 
LTF otrā programma (1989). 

Parlamentārā ceļa īstenošanas sākumā – 1989. gada vasarā LTF vadītāji bija pārlie-
cināti, ka atjaunot Latvijas 20. un 30. gadu parlamentārās republikas statusu nav pie-
tiekama pamata un “nacionālradikālismam nevajadzētu dominēt pār demokrātiskām 
prasībām”.77 “Konceptuālā ziņā runa ir tieši par neatkarīgas Latvijas valsts radīšanu 

75 Aicinājums Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Latvijas tautai. Pieņemts Latvijas visu līmeņu padomju 
deputātu sapulcē Rīgā “daugavas” stadionā 1990. gada 21. aprīlī. Cīņa, 1990, 24. apr., 1. lpp.

76 LTF vēlēšanu platforma Augstākās Padomes vēlēšanām 1990. gada 3. februārī. – TF muzejs, LTF 1. f., 1. apr., 
62. l., 122. lp.; Atmoda, 1990, 13. febr., 2. lpp.

77 Laķis P. Neatkarība – pašmērķis vai līdzeklis? Atmoda, 1989, 23. jūn., 6. lpp.
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un izveidošanu, nevis atjau-
nošanu tādā veidā, kādā tā 
eksistēja 20 gadus,” rakstīja 
Ivars Godmanis.78 Viņam 
pilnībā pievienojās Jānis 
škapars un papildināja: “Tas 
ir paradoksāli, bet Latvijas 
nākotni nāksies modelēt, bā-
zējoties uz esošo – deformēto 
Latviju.”79

Kad īsti notika LTF vadī-
bas viedokļu maiņa, nav zi-
nāms. Iespējams, pastiprino-
ties LR pilsoņu kustības akti-
vitātēm, tas notika jau pirms 
Latvijas PSR AP vēlēšanām, 
bet, lai neatgrūstu daļu vē-
lētāju, LTF vadītāji uzskatīja 
par labāku to noklusēt. Katrā 
ziņā tūlīt pēc vēlēšanām sāktais darbs pie Neatkarības deklarācijas projekta visu laiku 
līdz pat deklarācijas pieņemšanai 1990. gada 4. maijā balstījās vienīgi uz kontinuitātes 
principiem, paredzot LR atjaunošanu uz 1922. gada LR Satversmes pamatiem. 

LR pilsoņu kustības vadītāji, turoties pie savas juridiski pamatotās, bet no reālpoli-
tikas tālās platformas, sākotnēji aicināja boikotēt LTF izraudzīto parlamentāro neatka-
rības atgūšanas ceļu: “Pašreizējās LPSR AP vēlēšanas nav likumīgas un demokrātiskas, 
jo notiek okupācijas armijas klātbūtnē, ar tās karavīru un okupētājas valsts pilsoņu pie-
dalīšanos [..] Pasludināt LPSR AP vēlēšanas par likumīgām nozīmētu samierināties ar 
1940. gada okupācijas sekām,” bija teikts LR Pilsoņu komitejas uzsaukumā.80 Īsi pirms 
Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanām LTF izdevās panākt, ka LR pilsoņu kustības 
aktīvisti atturējās no konfrontācijas neatkarības atgūšanas atšķirīgo pozīciju jautājumā. 
Vairākus LR pilsoņu komiteju locekļus LTF iekļāva savos vēlēšanu sarakstos, un viņi 
kandidēja uz LPSR AP deputātu mandātiem. 

Latvijas PSR AP vēlēšanās 1990. gada 18. martā Latvijas Tautas fronte guva uzvaru, 
iegūstot gandrīz 2/3 visu deputātu mandātu. Tas ļāva konsekventi īstenot parlamentārās 
metodes galvenā mērķa sasniegšanai, pieņemot 1990. gada 4. maija deklarāciju “Par 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Atšķirībā no LR AP 4. maija Neatkarības deklarācijā izklāstītās Latvijas valsts 
atjaunošanas programmas LR Pilsoņu kongresa 1990. gada 30. aprīlī pieņemtajā lē-
mumā “Par likumīgas valsts varas atjaunošanu LR teritorijā” tādas nebija.81 LR Pilsoņu  

78 Godmanis I. Par LTF domes valdes 31. maija Aicinājumu. Atmoda, 1989, 24. jūl., 2. lpp.
79 škapars J. Latvijas suverenitāte un 31. maija Aicinājums. Padomju Jaunatne, 1989, 4. aug., 3. lpp.
80 LR Pilsoņu komitejas uzsaukums LR pilsoņiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem. Atmoda, 1990, 13. febr., 

14. lpp. 
81 4. maijs: rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju, 377. lpp. 

15. att. Vislatvijas tautas deputātu sapulces dalībnieka mandāts. Rīga, 
1990. gada 21. aprīlis
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kongress atzina, ka LR ir PSRS okupēta un anektēta valsts, kur 
faktiskā vara pieder PSRS un tās vietējām iestādēm. Tika arī 
konstatēts, ka Pilsoņu kongresa pārstāvji ir gatavi sākt sarunas ar 
LPSR iestādēm par LR neatkarības atjaunošanu uz LR tiesiskās 
pēctecības pamata, un atzīmēts, ka Pilsoņu kongress nepiecieša-
mības gadījumā ir gatavs uzņemties likumdošanas un izpildvaras 
funkcijas pārejas periodā. LR Pilsoņu kongress šādā veidā faktiski 
apliecināja, ka tam nav varas un līdz ar to – iespējas reāli ietekmēt 
LR atjaunošanu.

Lielākais trūkums, ko pieļāva pilsoņu kustība, bija neatkarības 
atgūšanas koncepcijas absolutizēšana un tās atrautība no reālās 
dzīves. LR Pilsoņu kongress nespēja piedāvāt saprātīgu mehānismu 
savas koncepcijas īstenošanai. To izdarīja Latvijas Tautas fronte. 
Balstoties uz pilsoņu kustības juridiskajām nostādnēm, tā nevairī-

jās no līkločiem un kompromisiem. šā ceļa īstenošanā galvenā loma bija 1990. gada pa-
vasarī ievēlētajai Latvijas Republikas Augstākajai padomei un tās izveidotajai valdībai. 

Pārejas periods uz pilnīgu valstisko neatkarību  
(1990. gada maijs – 1991. gada augusts)

Jaunievēlētā Latvijas Republikas Augstākā padome, kurā pārliecinošs vairākums 
bija LTF atbalstītajiem deputātiem, savā pirmajā sesijā 1990. gada 4. maijā pieņēma 
deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.82 Savas valsts neatkarību 
jau 1990. gada 11. martā bija deklarējusi jaunā Lietuvas PSR Augstākā padome un 
1990. gada 30. martā Igaunijas PSR Augstākā padome. 

LTF frakcijas deputātu vairākums Augstākajā padomē simpatizēja deklarācijas 
“maksimālajam” variantam, kas atšķirībā no “minimālā” paredzēja tūlītēju LR neatka-
rības atjaunošanu un bija tuvāks Lietuvā pieņemtajam lēmumam. “Minimālā” varianta 
atbalstītāji savu pozīciju argumentēja ar jau tā saspringto konfrontāciju PSRS–Lietuvas 
attiecībās pēc 1990. gada 11. marta. Nevarēja izslēgt, ka Maskava pret Lietuvu vērsīsies 
ar militāru spēku. diskusiju rezultātā Neatkarības deklarācijas “maksimālais” variants 
tika “mīkstināts” ar pārejas perioda ieviešanu. Pārejas periodā Satversmes darbība tika 
atjaunota tikai daļēji un bija noteikts, ka šajā laikā iespējams piemērot Latvijas PSR 
Konstitūciju un citus likumus, kas nav pretrunā ar 1922. gada LR Satversmes 1., 2.,  
3. un 6. pantu.83 Par augstāko valsts varas īstenotāju pārejas laikam tika atzīta LR Aug-
stākā padome. Lai arī pārejas perioda pasludināšana dažkārt tikusi vērtēta kā politiska 
piekāpšanās Maskavai, tomēr praktiski tas bija vajadzīgs, lai atjaunotu Latvijas kā ne-
atkarīgas valsts tautsaimniecību un atdalītos no PSRS ekonomiskā kompleksa, radītu 
demokrātisku sabiedrību un tai atbilstošu politisko un tiesību sistēmu. 

82 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 20, 1990, 356. punkts.
83 šie Satversmes panti nosaka Latvijas konstitucionāli tiesisko pamatu un ir grozāmi tikai ar tautas nobal-

sošanu.

16. att. LR Pilsoņu kongresa 
dalībnieka krūšu zīme. 1990. gads 
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17. att. Brīdis pēc LR Augstākās padomes vakara sēdes, kurā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”. AP ēkas balkonā LR AP priekšsēdētājs A. Gorbunovs. Rīga, 
1990. gada 4. maijs. Ulda Brieža foto (LVKFFdA, 130675N)

Pasludinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, LR AP balstījās uz konstitucionālu 
doktrīnu, ko aizstāvēja arī LR Pilsoņu kongress. “Latvijas Republikas iekļaušana Pa-
domju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā,” secināts 4. maija de k-
larācijā. deklarācija arī noteica, ka Latvijas attiecības ar PSRS veidojamas saskaņā ar 
joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju, 
kurā uz mūžīgiem laikiem atzīta Latvijas valsts neatkarība.

Latvijas Republikas Augstākās padomes deklarācijas pieņemšana par neatkarības 
at jau nošanu un pārejas periodu noveda pie faktiskas divvaldības Latvijā: no vienas pu-
ses, AP ar tās izveidoto valdību, no otras puses, PSRS un tās varas institūcijas Latvijā. Tā 
kā PSRS neatzina Latvijas neatkarību, tās teritorijā turpināja darboties Padomju Savie-
nībai tieši pakļautās institūcijas un uzņēmumi: VdK, prokuratūra, dažādas milicijas 
struk tūras un vienības, kara komisariāti, kā arī lielākie rūpniecības uzņēmumi. Latvijas 
PSR prokuratūra, piemēram, turpināja uzraudzīt PSRS likumu ievērošanu un rosināt 
kri mi nāllietas, bet kara komisariāti organizēja Latvijas jauniešu iesaukumu padomju 
armijā.

Katrai pretvarai bija savs ideoloģiskais centrs (LTF un LKP) un atbalstītāju loks, 
katrai – sava konstitūcija un likumi, uz kuriem tā balstījās un atsaucās. PSRS bija  

Tālavs Jundzis    LATVIJAS NeATKARĪBAS ATGūšANA



60 LATVIešI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS 

militārais spēks, finanšu un materiālu resursi, 
turpretī LR AP un tās izveidotās valdības pusē 
bija sabiedrības vairākuma atbalsts, pārliecība 
un apņēmība atgūt neatkarību. LR AP un valdība 
spēja risināt vien kādu trešo daļu jautājumu, 
kas būtu jālemj neatkarīgas valsts valdībai.84

Pārejas periods bija unikāls ar to, ka jaun-
ievēlētajai LR AP un tās sastādītajai valdībai 
sīvas politiskās cīņas apstākļos bija jāapliecina 
savas spējas īstenot grandiozus politiskos un 
sociāli ekonomiskos uzdevumus. Bija jāpanāk 
pilnīga brīvība no Padomju Savienības. Pa-
domju Konstitūcijas normas un likumi noteica, 
ka tautas deputātu pienākums ir panākt vēlē-
tāju un sabiedrisko organizāciju norādījumu 
izpildīšanu. Konsultatīvajā aptaujā 1991. gada 
3. martā piedalījās 87,6% Latvijas iedzīvotāju, 
no tiem 73,68% savas balsis atdeva par demo-
krātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Repub-
liku.85 šīs aptaujas rezultāti lielā mērā ietekmēja 
parlamentārā ceļa iecerēto mērķu sasniegšanu.

ekonomikā bija jāizveido uz tirgus princi-
piem balstīta tautsaimniecība plānveida eko-
nomikas vietā. Vecā, no totalitārisma mantotā 
politiskā sistēma bija pilnībā jānoārda, lai to 
aizstātu ar demokrātiskai sabiedrībai atbilstošu 
politisko un tiesību sistēmu. Pārejas perioda 

unikalitāte slēpjas apstāklī, ka līdz tam pasaulē nebija līdzīgas pieredzes, kā demokrā-
tiskā ceļā pāriet no totalitāra režīma uz demokrātisku un kā no sociālisma un plānveida 
ekonomikas atgriezties pie kapitālistiskas iekārtas. 

Latvijas neatkarības atgūšanas politiskās stratēģijas pamats pārejas periodā sa-
glabājās nemainīgs: konsekventa nevardarbīgā pretošanās, izvairoties no konfliktiem 
un provokācijām, kas varētu novest pie vardarbības vai militāra spēka lietošanas. Ap-
stākļos, kad Padomju Savienībai un vecās sistēmas aizstāvjiem piederēja izteikts varas 
pārsvars gan militāra spēka, gan resursu ziņā, vienīgi nevardarbīgā pretošanās varēja 
kalpot neatkarības atgūšanas mērķu sasniegšanai. Vēsturē nav daudz tādu gadījumu, 
kad parlamentam un valdībai jārisina jautājumi tikai ar sarunām un pārliecināšanu. 
Pēc būtības LR AP atradās opozīcijā PSRS un tās institūcijām, un arī darboties tai nācās 
ar opozīcijas metodēm.

84 Sk.: Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J. u.c. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 
1945–1991, 379.–489. lpp. 

85 Par LR 1991. gada 3. marta iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Val-
dības Ziņotājs, Nr. 17/18, 1991, 128. punkts. 

18. att. LR AP deputāta personālās balsošanas biļetens 
par vai pret deklarāciju “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”. 1990. gada 4. maijs 
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Viens no politiskās 
stra tēģijas stūrakmeņiem 
attiecībās ar PSRS bija dia-
logs, sarunas un kompro-
misu māksla. Lai arī Pa-
domju Savienībai sarunas 
nebija izdevīgas, tomēr tā 
bija spiesta uzturēt dialogu 
ar Latviju kaut vai tāpēc, 
lai nomierinātu starptau-
tisko sabiedrību. Latvijas 
neatkarība M. Gorbačova 
izpratnē bija iespējama, tikai ievērojot PSRS Konstitūciju un 1990. gada 3. aprīlī steig-
šus pieņemto PSRS likumu, kas noteica kārtību, kādā savienotās republikas varētu 
izstāties no PSRS.86 Faktiski šim likumam bija jānodrošina, lai neviena republika nekad 
neizstātos no Padomju Savienības. Kaut arī formālais dialogs pēc būtības bija lielvalsts 
monologs, tomēr arī tas mazināja politisko spriedzi. M. Gorbačovam bija arī jārēķinās 
ar Borisa Jeļcina un demokrātiskās Krievijas skaidri pausto atbalstu Latvijas neatkarības  
ceļam. 

Latvijas neatkarības atgūšana tautas apziņā vienmēr bija saistījusies ar Rietumvalstu 
izšķirošo lomu šī jautājuma atrisināšanā. Cerības, ka pēc neatkarības pasludināšanas 
Rietumi steigsies starptautiski atzīt Latvijas neatkarību, neattaisnojās un radīja vilšanos. 
Tomēr ārpolitikas aktivitāšu rezultātā Rietumi arvien vairāk pievērsās Baltijas neatka-
rības jautājumam. šos procesus veicināja latviešu trimdas organizāciju aktivitātes ASV, 
Austrālijā, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā u.c. valstīs. Svarīgākais, ko panāca 
starptautiskā sabiedrība, bija Padomju Savienības atturēšana no totālas militāra spēka 
lietošanas Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Latvijai vienai pašai neizdotos izvairīties no 
Padomju Savienības militārajām sankcijām.

Īpaši izceļama Baltijas valstu vienotība savas neatkarības atgūšanā. Pārejas periodā 
turpinājās jau atmodas laikā aizsāktā “tautas diplomātija”, kas tika papildināta ar sadar-
bību valstiskajā līmenī. Sadarbības intensitāte pārejas periodā tuvojās savam maksimu-
mam, lai arī tā varēja būt ciešāka ekonomikā un likumdošanā. Baltijas valstu kopīgās 
akcijas pievērsa pasaules uzmanību šo valstu neatkarības centieniem un palīdzēja šajā 
jautājumā panākt, lai starptautiskā sabiedrība to vairs neuzskatītu tikai par Padomju 
Savienības iekšēju lietu. Tā, piemēram, pēc Baltijas valstu padomes ierosinājuma 
1990. gada 1. decembrī Viļņā uz kopīgu plenārsēdi ieradās visu trīs Baltijas valstu parla-
mentu deputāti. Trīs valstu parlamentu pilna sastāva kopīga sēde, piedaloties arī opozī-
cijai, visticamāk, ir vienīgais šāds gadījums pasaules vēsturē. šī unikālā politiskā akcija 
tika īstenota, lai pievērstu pasaules uzmanību Baltijas valstu neatkarības jautājumam,  

86 Par to jautājumu risināšanas kārtību, kuri saistīti ar savienotās republikas izstāšanos no PSRS (PSRS 
1990. gada 3. aprīļa likums). PSRS Tautas Deputātu Kongresa un PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs, Nr. 15, 
1990, 252. punkts. 
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19. att. LR iedzīvotāju aptaujas rezultāti neatkarības jautājumā. 1991. gada 
3. marts. diagramma (Par Latvijas Republikas 1991. gada 3. marta iedzīvotāju 
aptaujas rezultātiem. LR AP ziņojums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, Nr. 17/18, 1991, 128. punkts, 707.–708. lpp.) 

Aptaujas “Vai Jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu 
Latvijas republiku?” rezultāti

          Atbilde “Jā”                                                                                                                        73,68%
         Atbilde “Nē”                                           24,69%
Nederīgi biļeteni     1,63%
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atturētu PSRS no vardarbības lietošanas.87 Baltijas valstu vienotās prasības un saskaņotā 
politika apgrūtināja M. Gorbačova centienus noturēt tās Padomju Savienībā. 

Neatkarības pretinieki nebūt nedomāja samierināties ar varas zaudēšanu un atjau-
notās valsts konsekventi īstenoto kursu uz pilnīgu neatkarību, atdaloties no Padomju 
Savienības. Jūtot Maskavas nepietiekami aktīvo pozīciju Baltijas republiku jautājumā, 
neatkarības pretinieki Latvijā sadarbībā ar ortodoksālajiem komunistiem Lietuvā un 
Igaunijā ņēma iniciatīvu savās rokās. Kopš 1990. gada septembra Latviju pārņēma ne-
skaitāmu vardarbības akciju un provokāciju lavīna. Tajās regulāri iesaistījās padomju 
karaspēka vienības un oMoN.88 LKP CK sāka strādnieku vienību veidošanu rajonos 
un pilsētās, piešķirot tām alternatīvas varas struktūru pilnvaras. Gada nogalē LKP CK 
vadībā izveidoja Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteju (VSGK), neslēpjot tās gal-
veno mērķi – zaudētās varas atgūšanu. 

87 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko padomju 1990. gada 1. decembra ārkārtas kopīgās sēdes steno-
gramma. Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: Latvijas Republikas Augstākās padomes (1990–1993) stenogrammas, 
76. burtn., 2005, 1955.–1966. lpp. 

88 oMoN – abreviatūra no krievu val. Отряд милиции особого назначения. Speciālo uzdevumu milicijas 
vienība, ko tautā sauca arī par “melnajām beretēm”. 1990.–1991. gadā oMoN sistemātiski iesaistījās ban-
dītiskos uzbrukumos un vardarbīgās politiskās akcijās pret LR neatkarību, regulāri veica dažāda rakstura 
kriminālnoziegumus.

20. att. Baltijas valstu parlamentu kopīgajā sēdē Viļņā 1990. gada 1. decembrī. Raimunda šuikas foto (no Lietuvas 
Valsts arhīva)
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Svarīga loma šī mērķa sa- 
 snieg šanā bija ierādīta PSRS 
prezidentam. Lai sagatavo - 
tu tam formālu pamatu, 
1990. gada 6. decembrī LKP 
CK telpās tapa VSGK aici-
nājums PSRS prezidentam  
M. Gorbačovam, kurā izteikta 
un pamatota prasība ieviest 
prezidenta tiešo pārvaldi Lat-
vijas Republikas teritorijā. 

Ņemot vērā politiskās si- 
 tuācijas nopietnību, LTF iz- 
strādāja un publiskoja plašu 
sabiedrības pilsoniskās preto-
šanās programmu, kas kļuva 
pazīstama kā aicinājums 
“x stundai”.89 Tas balstījās uz atziņu, ka neviena varas struktūra nespēj noturēt varu, 
ja to neatbalsta tauta. dokumenti samērā detalizēti ieteica, kā rīkoties konkrētās situā-
cijās dažādām cilvēku grupām. “Un, cik man zināms, šādi precīzi norādījumi tautai ir 
unikāli, pasaulē iepriekš nekur nepieredzēti,” norāda džīns šārps.90 šajā ziņā Latvijas 
pieredze ir pamācoša.

Par nevardarbīgās pretošanās kulmināciju pārejas periodā kļuva barikādes 
Rīgā 1991. gada janvārī. Pēc PSRS militāristu bruņotajām akcijām Viļņā naktī uz 
1991. gada 13. janvāri, kuru mērķis bija atjaunot padomju režīmu un pārtraukt 
Lietuvas separātisko politiku, līdzīgs notikumu scenārijs bija sagaidāms arī Latvi-
jā.91 Kaut arī bija svētdiena, 13. janvārī Rīgā notika Latvijas Komunistiskās partijas 
10. plēnums, kurā pieprasīja Augstākās padomes atlaišanu un Latvijas valdības 
demisiju, visas valsts varas nodošanu Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas  
rokās. 

Taču vardarbības akcijas Rīgā, līdzīgi kā Viļņā, nesākās tūlīt un tādā veidā, kā to 
varēja sagaidīt. Tās kavēja negaidīti straujie un vērienīgie tautas pašaizsardzības pasā-
kumi. 13. janvārī dienas laikā Rīgā ap svarīgākajām valsts un sabiedriskajām ēkām tika 
uzceltas barikādes, pieejas ēkām tika apjoztas ar lieljaudas tehniku vairākos lokos. Nav 
šaubu, ka padomju karaspēks šos objektus bija spējīgs ieņemt, taču tas prasītu lielāku 
upuru skaitu nekā Viļņā un izsauktu krasi negatīvu attieksmi pasaules sabiedrībā – 
tas Padomju Savienībai draudētu ar smagām politiskām sekām un starptautiskām  

89 Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. 1990. gada 11. decem-
bris. – TF muzejs, LTF arhīvs, 1. f., 1. apr., 111. l., 13. lp.

90 šārps dž. Nevardarbīgās pretošanās teorija un starptautiskā pieredze. Janvāra barikādes kā tautas pretestības 
forma totalitārajam režīmam un tās mācības: Starptautiska konference sakarā ar barikāžu atceres 10. gada-
dienu Baltijas valstīs, 2001. g. 19. janv. Rīga: LZA, 2001, 55. lpp.

91 Taylor B. d. The Soviet Military and the disintegration of the USSR. Journal of Cold War Studies, vol. 5, no. 1, 
Winter 2003, pp. 17–66. 
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21. att. Barikādes pie Ministru padomes ēkas Rīgā. 1991. gada janvāris. 
Gunāra Bindes foto
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ekonomiskām sankcijām. Arī lielais ārzemju korespondentu skaits Rīgā šajā laikā bija 
Padomju Savienī bai nepatīkams faktors, ar kuru bija jārēķinās. 

1991. gada 15. janvāri neatkarīgās Latvijas pretinieki bija iecerējuši kā noti-
kumu kulminācijas dienu, lai sagatavotu atbilstošu situāciju PSRS prezidenta tiešās 
pārvaldes ieviešanai Latvijā. Jau pulksten 6 no rīta nelegālā komunistu raidstacija 
“Sodružestvo” paziņoja, ka šajā dienā vara pāriet VSGK rokās. Pēcpusdienā Rīgā, 
ASK stadionā notika mītiņš, kurā piedalījās ap 15 000 cilvēku. Tika atbalstīts VSGK 
tā sauktais politiskais paziņojums, kurā, starp citu, bija teikts: “dotajā situācijā 
Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja pēc darbaļaužu pieprasījuma uzņemas 
atbildību par turpmāko Padomju Latvijas likteni, pasludina visas valsts varas pār-
iešanu savās rokās situācijas stabilizācijas periodā un Augstākās padomes un valdības  
atstādināšanu.”92

Lai destabilizētu politisko situāciju un iedvestu bailes iedzīvotājiem un Rīgas aiz-
stāvjiem, oMoN vienības kaujinieki laikā no 14. līdz 16. janvārim veica sešus bruņotus 
uzbrukumus Vecmīlgrāvja un Brasas tilta aizstāvjiem, kuri ar lieljaudas automašīnām 
un smago lauksaimniecības tehniku kontrolēja pieeju Rīgas centram. šo uzbrukumu 
laikā oMoN kaujinieki apšaudīja transporta līdzekļus, dažus no tiem aizdedzināja 
ar degmaisījuma pudelēm, piekāva un ņirgājās par cilvēkiem, nodarot viņiem dažāda 
smaguma miesas bojājumus. Uzbrukuma laikā pie Vecmīlgrāvja tilta oMoN raidītā 
lode nogalināja autovadītāju Robertu Mūrnieku. 

1991. gada 17. janvārī Latvijas Republikas Augstākā padome nāca klajā ar paziņo-
jumu, kurā izvērtēja Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas 15. janvāra paziņojumu 
par varas pārņemšanu kā dezinformējošu un situāciju destabilizējošu, turklāt tādu, kas 
satur valsts nozieguma pazīmes. šajā sakarā Augstākā padome uzdeva ģenerālprokuro-
ram izskatīt jautājumu par krimināllietas ierosināšanu.93

Tomēr Latvijas neatkarības pretinieki negribēja samierināties ar savu plānu izgā-
šanos. Vēl viens mēģinājums panākt situācijas destabilizāciju – iespējams, ielu cīņas 
un līdz ar to iecerēto PSRS prezidenta pārvaldes ieviešanu – tika izdarīts 20. janvārī ar 
oMoN vienību, kura pēkšņi atklāja uguni un sāka sturmēt Latvijas Republikas Iekš-
lietu ministrijas ēku, no kuras bija vislielākā iespējamība sagaidīt bruņotu pretestību un 
izraisīt savstarpēju apšaudi. Taču pretestības praktiski nebija, un oMoN ēku ieņēma, 
nolaupīja ieročus, raidstaciju un devās atpakaļ uz savu bāzi, pa ceļam apstājoties pie 
LKP CK un acīmredzot pārspriežot operācijas rezultātus. šā uzbrukuma laikā tika no-
galināti vairāki milicijas darbinieki un civilpersonas. 

Pēc šiem traģiskajiem notikumiem vēl vairāk pastiprinājās nosodošā attieksme 
pret Latvijas neatkarības ienaidniekiem, kā arī pasaules sabiedriskās domas spiediens 
uz Padomju Savienības vadību. 

Barikādes Rīgā un dažās citās vietās Latvijā nebija tikai aizsprostu, bluķu un lauk-
saimniecības tehnikas kopums, bet gan tautas vienotības un saliedētības apliecinājums. 
Tā bija gatavība kailām rokām stāties pretim bruņumašīnām un tankiem, lai aizstāvētu 

92 LVA, PA-101. f., 67. apr., 65. l., 13. lp.
93 Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums. 1991. gada 17. janvāris. – LVA, 290. f., 10. apr., 3159. l., 

122. lp. 
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brīvību un neatkarību. Barikādes kā īpaša nevardarbīgās pretošanās forma pievērsa 
visas pasaules uzmanību un lika arī M. Gorbačovam mainīt savus nodomus. Tās ietek-
mēja arī visas Padomju Savienības tālāko likteni. 

Latvijas neatkarības atgūšanu pavisam negaidīti veicināja valsts apvērsuma mē-
ģinājums Padomju Savienībā. Naktī no 1991. gada 18. uz 19. augustu Maskavā varu 
sagrāba sazvērnieki, kuru vidū bija PSRS viceprezidents, premjerministrs, PSRS VdK 
priekšsēdētājs, aizsardzības ministrs un iekšlietu ministrs (bij. LKP CK pirmais sekre-
tārs B. Pugo). Viņi sevi nodēvēja par Valsts ārkārtējā stāvokļa komiteju un atstādināja 
no amata M. Gorbačovu. Ar bruņota spēka palīdzību šī komiteja ieviesa ārkārtas stā-
vokli, tajā skaitā Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. 

19. augustā pulksten 10 uz kopīgu sēdi sanāca Latvijas Republikas Augstākās 
padomes Prezidijs un Ministru padome. Pieņemtajā paziņojumā teikts: “Latvijas 
Republikas Augstākās padomes Prezidijs un Ministru padome paziņo, ka uzskata 
Valsts ārkārtējā stāvokļa komiteju par nelikumīgu veidojumu, kuram nav nekādu 
pilnvaru Latvijas teritorijā.”94 Valsts apvērsumu Padomju Savienībā nosodīja arī Lat-
vijas Republikas Augstākā padome, kura šajā pašā dienā sanāca uz ārkārtas plenār- 
sēdi. 

Tajā pašā laikā nekavējoties sāka rosīties tie spēki Latvijā, kam neizdevās realizēt 
savus plānus janvārī. 19. augustā pulksten 11 LKP CK ēkā sarīkotajā preses konferencē 
LKP CK pirmais sekretārs Alfrēds Rubiks žurnālistiem izklāstīja savas ieceres un nā-
kotnes perspektīvas. Viņš ierosināja aizliegt visas tās sabiedriski politiskās organizācijas, 
kas nerealizē LKP kursu, slēgt lielu skaitu preses izdevumu, kas uzstājas pret PSRS Kon-
stitūciju, noteikt komandanta stundu, saukt pie atbildības vairākus Augstākās padomes 
deputātus – neatkarības aizstāvjus. A. Rubiks sludināja, ka jaunās struktūras apspiedīs 
jebkuru pretošanos, ja vajadzēšot – arī bruņotā ceļā. “šie notikumi bija LKP sapnis jau 
gadu pēc LKP kongresa,” sacīja A. Rubiks.95

Bruņotās akcijas Latvijā sākās tās pašas dienas pievakarē. Tajās kopīgi darbojās gan 
Rīgas oMoN vienība, gan Baltijas kara apgabala karaspēka vienības. Par pirmo mērķi 
uzbrucēji izvēlējās Latvijas Televīziju, jo janvāra traģiskajās dienās tā aktīvi strādāja un 
darīja zināmu patiesību iedzīvotājiem par Latvijai naidīgo spēku plāniem un akcijām. 
Ap pulksten 18.30 oMoN ieradās Zaķusalā, izmantojot gan kara helikopterus, gan 
bruņutransportierus, un atbruņoja TV kompleksa apsardzi, piesavinājās ieročus, pie-
kāva un pazemoja vairākus televīzijas darbiniekus, pārtrauca raidījumus, sabojāja un 
izlaupīja inventāru un aparatūru. Pēc tam TV kompleksu oMoN nodeva karaspēka 
apakšvienības kontrolē. 

Līdzīgā veidā laikā no 19. līdz 21. augustam tika ieņemtas vai izdemolētas daudzas 
valsts un sabiedrisko organizāciju ēkas un telpas: Rīgas pilsētas milicijas pārvaldes 
ēka, Iekšlietu ministrijas ēka, 1. atsevišķā policijas patruļdienesta bāze, Latvijas Tautas 
frontes mītne, Latvijas Valsts tālsakaru centrs, Radionams u.c. Uzbrukuma rezultātā 
tika pārtraukta šo iestāžu darbība, Latvijā vairs nedarbojās valsts radio, tika pārtraukti 
starppilsētu telefona sakari. 20. augusta vakarā pēc Baltijas kara apgabala karaspēka 

94 Diena, 1991, speciālizlaidums, 19. aug. 
95 Turpat. 
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pavēlnieka Fjodora Kuzmina personī-
gās pavēles oMoN un desanta vienība 
atbruņoja arī Latvijas Republikas Mi-
nistru padomes apsardzi. Vienlaikus 
karaspēka vienības bloķēja autoceļus 
un tiltus ap Rīgu, lai nepieļautu liel-
jaudas tehnikas ienākšanu Rīgā un 
jaunu barikāžu izveidošanu, kā tas bija 
janvārī. 

Taču jau 20. augusta vakarā sāka 
pienākt ziņas, ka apvērsuma mēģi-
nājums Maskavā iegājis strupceļā, 
bet 21. augustā kļuva skaidrs, ka tas 
ir izgāzies. Apvērsums neizdevās, un 
M. Gorbačovs drīz vien atgriezās savā 
amatā.96

Politiski tālredzīgākais lēmums 
un lielākais sasniegums Latvijā bija 
1991. gada augusta puča laikā pie-
ņemtais konstitucionālais likums par 
Latvijas Republikas pilnīgu valstisko 
neatkarību, pārtraucot pārejas periodu. 
Likumdevējs to pamatoja juridiski, 
norādot, ka puča rezultātā ir beigušas 
pastāvēt PSRS konstitucionālās varas 
institūcijas un līdz ar to nav iespējams 
risināt neatkarības atjaunošanu sarunu 
ceļā ar PSRS.97 Tā bija labi pārdomāta 
neatkarības aizstāvju taktika: lai aiz-
stāvētos, pāriet tiešā politiskā uzbru-
kumā. Tas arī bija Padomju Savienības 
gala sākums, ko Latvija netieši bija  
veicinājusi. 

Atjaunojusi pilnībā savu neatka-
rību, kura tika atzīta arī starptautiski, Latvijas valsts rūpējās par tās nostiprināšanu. 
Sakarā ar antikonstitucionālo darbību un dalību janvāra un augusta valsts apvērsuma 
mēģinājumos tika aizliegta Latvijas Komunistiskās partijas, Latvijas PSR darba-
ļaužu internacionālās frontes un Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas darbība.  
24. augustā LR Augstākā padome pieņēma lēmumu par PSRS Valsts drošības iestāžu 

96 Sk. sīkāk: Stepankovs V., Ļisovs J. Kremļa sazvērestība. Izmeklēšanas versija. Rīga: Verdikts, 1993.
97 Latvijas Republikas 1991. gada 21. augusta konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas val-

stisko statusu”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 42, 1991, 446. punkts,  
2048. lpp.

22. att. Augusta pučs Rīgā. omonieši mēģina izjaukt barikādes 
pie Augstākās padomes. 1991. gada 21. augusts. Andra eglīša 
foto
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darbības izbeigšanu Latvijas Republikā. Vienlaikus LR Augstākā padome pieprasīja 
PSRS bruņoto spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas Republikas. 

Būtu kļūdaini uzskatīt, ka augusta pučs un tā organizatori nodrošināja Latvijas 
pilnīgu neatkarību. Faktiski to panāca pašas tautas nelokāmība un nevardarbīgā pretes-
tība, kā arī demokrātiskie spēki Krievijā, kas likvidēja antikonstitucionālo sazvērestību 
Maskavā. Tomēr liela nozīme šajā procesā bija Latvijas un pārējo Baltijas valstu politi-
ķiem, viņu konsekventajai un stingrajai rīcībai puča dienās un tūlīt pēc tam. 

Konstitucionālā likuma pieņemšana 21. augustā un pārejas perioda beigu pasludi-
nāšana tomēr faktiski vēl nenozīmēja 1918. gadā dibinātās Latvijas Republikas atjauno-
šanu pilnībā. Faktiski vēl netika atjaunota nedz Satversme pilnā apjomā, nedz ievēlēta 
Saeima, un darbu turpināja LR Augstākā padome. Tikai 1993. gada 5.–6. jūnijā ievēlēja 
LR Saeimu. Savā pirmajā sēdē 1993. gada 6. jūlijā tā paziņoja par LR Satversmes atjau-
nošanu pilnā apjomā un LR AP pilnvaru izbeigšanos. 7. jūlijā atbilstoši Satversmei LR 
Saeima ievēlēja Valsts prezidentu. Pēc garākām sarunām ar PSRS tiesisko mantinieci 
Krieviju tika arī panākts, ka 1994. gada augustā Latviju atstāja bijušās PSRS karaspēka 
pēdējās vienības. Latvijas neatkarības atgūšanas process bija noslēdzies. 

Secinājumi

Latvijas, tāpat arī pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšana pēc piecdesmit gadu 
ilgušās okupācijas nevardarbīgā, miermīlīgā ceļā ir unikāls gadījums pasaules vēsturē. 
šī pieredze ir īpaši aktuāla mūsdienu pasaulē, kur arvien biežāk vērojama neiecietība, 
vardarbība, terora akti un konfliktu risināšana bruņotā ceļā. 

Tautas atmodu Latvijā veicināja ekonomiskā un politiskā krīze Padomju Savienībā, 
bet to darīja iespējamu Mihaila Gorbačova uzsāktā pārbūve un demokrātiskās reformas 
Padomju Savienībā. Sākotnēji sabiedrība Latvijā mobilizējās demokrātiskiem pārveido-
jumiem, bet jau drīz vien neatkarības atgūšana no PSRS kļuva par galveno mērķi. 

šī mērķa sasniegšana kļuva iespējama Padomju Savienības un Austrumeiropas 
komunistisko režīmu sabrukuma un tā izraisīto ģeopolitisko pārmaiņu apstākļos. To 
nodrošināja Latvijas Tautas fronte, vienojot sabiedrības vairākumu un izvēloties tāl-
redzīgu stratēģiju – neatkarību atgūt, konsekventi īstenojot nevardarbīgu nemilitāru 
pretošanos padomju režīmam un iegūstot varu vēlēšanu ceļā. Lai arī izvēlētais parla-
mentārais ceļš bija riskants politisku kompromisu un juridisku līkloču ceļš, tas ļāva 
atgūt neatkarību un brīvību. šī ceļa panākumus garantēja arī visu triju Baltijas valstu 
tautas kustību darbības vienotība, kas nekad vēsturē pirms tam un pēc tam nav bijusi 
tik cieša un saliedēta. 

Latvijas neatkarības atgūšanā savu misiju godam veica 1990. gada 18. martā ievēlētā 
Augstākā padome, kuras deputātu vairākums bija neatkarības atbalstītāji un LTF biedri. 
Tā ne tikai pasludināja neatkarības atjaunošanu uz kontinuitātes (nepārtrauktības) pa-
matiem, bet ieviesa Latvijā demokrātiju un sakārtoja tautsaimniecību, kā arī sagatavoja 
LR Satversmes pilnīgu atjaunošanu un PSRS karaspēka izvešanu. 
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LATVIešU TRIMdAS LoMA
LATVIJAS NeATKARĪBAS IdeJAS UZTURēšANā
(1945–1991)

Pēc otrā pasaules kara Vācijas bēgļu nometnēs nokļuvušo latviešu lielākā daļa atteicās repatriēties 
uz Padomju Latviju un apmetās uz dzīvi dažādās valstīs, galvenokārt ASV, Kanādā un Austrālijā, 
kļūstot par trimdiniekiem. Trimdinieki jau pirmajos pēckara gados uzsāka politiskas aktivitātes ar 
mērķi veicināt Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. šīs aktivitātes sastāvēja no publiskām 
protesta akcijām un nemitīgiem atgādinājumiem par Latvijas Republikas nelikumīgās aneksijas 
faktu savu mītnes zemju politiskajām aprindām. Latviešu organizācijas, sadarbojoties ar igauņu un 
lietuviešu organizācijām, kopīgi uzrunāja savu mītnes zemju valdības un starptautiskās organizāci-
jas, lūdzot atbalstu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai. Helsinku procesa ietvaros septiņdesmito 
gadu vidū Baltijas jautājums ieguva jūtamu starptautisku redzamību. Atmodas laikā trimdas organi-
zācijas atbalstīja Latvijas Tautas Fronti cīņā par neatkarības atjaunošanu un palīdzēja veidot pirmos 
atjaunotās valsts ārpolitiskos sakarus. 

Refugees from Latvia after the Second World War almost universally refused repatriation to Soviet 
Latvia, thus becoming exiles, and settled in several countries, mostly USA, Australia and Canada. 
organised political activities aiming to promote the restoration of Latvian independence began 
already during the first years after the war. These activities included public protest actions and 
tirelessly reiterated reminders about the illegal annexation of Baltic States, expressed to the poli-
tical circles in their countries of residence. Latvian organisations in close cooperation with similar 
Lithuanian and estonian formations addressed the governments of their countries of residence and 
international organisations, demanding support to the restoration of Baltic States independence. 
Baltic organisations gained appreciable international visibility for the Baltic question during the 
Helsinki follow-up process. during the renewal of independence in Latvia, émigré organisations 
supported Latvian Popular Front and contributed to form first foreign relations of the renewed  
state.

Atslēgvārdi: latviešu trimda, trimdas latviešu politiskās organizācijas, Latvijas neatkarības ideja, 
atmoda, neatkarības atjaunošana, okupācijas un inkorporācijas neatzīšana, Helsinku Nobei-
guma akts, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Amerikas Latviešu apvienība, baltiešu politiskā sa- 
darbība.

Keywords: Latvian exiles, Latvian political organisations, idea of Latvian state independence, the 
Awakening, restoration of Latvian independence, non-recognition policy, Helsinki Final Act, World 
Federation of Free Latvians, American Latvian Association, Baltic political cooperation
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Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā un trimdas politiskās 
norises plašākā nozīmē vēstures pētniekus ir ieinteresējušas salīdzinoši nesen. Trimdas 
laikā politisko aktivitāšu zinātniska pētīšana un to nozīmes izvērtēšana nebija iespē-
jama, jo šo politisko centienu rezultāti vēl nebija skaidri. Līdz ar Latvijas neatkarības 
atgūšanu trimdas periods ir noslēdzies un noslēgušies arī ar neatkarības atjaunošanu 
saistītie trimdas politiskie procesi. Raugoties no šodienas skatpunkta un aplūkojot trim-
das periodu kā noslēgtu latviešu vēstures posmu, iespējams izvērtēt trimdas politisko 
aktivitāšu rezultātus un to lomu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā. šai tēmai 
pēdējos gados tikusi veltīta virkne akadēmisko pētījumu ārzemēs. Atsevišķi pētnieki 
analizējuši latviešu trimdinieku politiskās aktivitātes Vācijas un ASV ārpolitikas kon-
tekstā.1 Latviešu trimdinieku pretkomunisma aktivitātes ASV pētījusi Ieva Zaķe,2 gan 
neaplūkojot to saistību ar Latvijas neatkarības idejas uzturēšanu. Latvijas akadēmiskajā 
pētniecībā trimdas politisko notikumu analīze pagaidām ir fragmentāra un tās rezultāti 
publicēti lielākoties atsevišķu rakstu veidā konferenču materiālos3 vai zinātniskajos 
žurnālos. Vairāki darbi gan Latvijā,4 gan ārzemēs5 veltīti Baltijas jautājumam atsevišķu 
valstu vai pasaules politikā, skarot arī latviešu trimdas aktivitātes. 

dažādas trimdas organizācijas un kopienas ir publicējušas pārskatus par savu dar-
bību noteiktā laika periodā. To darījušas gan lielās trimdas organizācijas, kā Amerikas 
Latviešu apvienība6 un daugavas Vanagi,7 gan arī virkne pavisam nelielu sabiedrisko 
organizāciju, draudžu un kopu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas apkopojumus par 
savu darbību visā trimdas periodā publicējušas vairākas lielākās trimdas organizācijas, 
piemēram, Pasaules brīvo latviešu apvienība.8 Izdoti arī pētījumi un rakstu krājumi 
par dažādu zemju latviešu kopienu vēsturi, piemēram, par latviešiem Lielbritānijā,9 
dienvidaustrālijā10 vai dienvidamerikas zemēs.11 Tāpat pēc neatkarības atjaunošanas 

  1 Spohr Readman K. Between Political Rhetoric and Realpolitik Calculations: Western diplomacy and the 
Baltic Independence Struggle in the Cold War endgame. Cold War History, 6 (1), 2006. pp. 1–42; L’Homme-
dieu J. H. Exiles and Constituents: Baltic Refugees and American Cold War Politics, 1948–1960. Phd disertā-
cija, Turku Unversitāte, 2011.

  2 Zaķe I. American Latvians: Politics of a Refugee Community. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 
2010.

  3 Pilnībā trimdas politiskajām aktivitātēm veltīts krājums: Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas 
uzturēšanā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga: 
LZA, 2011. 280 lpp. 

  4 Zunda A. Baltijas valstu jautājums 1940–1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 118 lpp.; daudze A. Latvija Zvied-
rijas politikā 1945–1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 230 lpp.

  5 Piem.: The Baltic Question during the Cold War. ed. by J. Hiden, V. Made, d. J. Smith. London; New York: 
Routledge, 2008. 209 p.

  6 Albats B., Klīve V. V. ALA – Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986. Lincoln: ALA, 1986. 245 lpp.; Tē-
rauda A., Karule I. ALA 1986–2000. Rīga: ALA, 2001. 323 lpp.

  7 Hāzners V. Laiks, telpa, ļaudis. 5 sēj. Minstere; Toronto: daugavas Vanagu Centrālā valde, 1974, 1978, 1984 un 
1995. 

  8 Pasaules Brīvo latviešu apvienības darbības apskats: 1956–2001: rakstu un materiālu krājums. Sast. A. Cipulis 
un M. Brancis. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001. 203 lpp.

  9 Latvieši Lielbritānijā. Galv. red. Inese Auziņa-Smita, 1. grām. Londona: LNPL, dV fonds, 1995. 495 lpp. šajā 
sērijā paredzēts izdot vēl vairākus sējumus.

10 Footprints: Latvians in South Australia. ed. by B. Krūmiņš. Adelaide: Latvian Asociation in South Australia, 
2010. 344 p.

11 ozols I., Restberga-Zalta M. Latvieši Arģentīnā, Čīlē un Urugvajā. Buenosairesa: Imanta, 2001. 190 lpp.
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vairāki aktīvi trimdas sabiedriskie darbinieki publicējuši lielā mērā uz atmiņām un 
personīgās pieredzes balstītus darbus par trimdas laika politiskajām aktivitātēm, kurās 
autori bijuši iesaistīti.12 

Trimdas latviešu politiskās darbības dokumentālās liecības ir izkaisītas pa visu pa-
sauli un glabājas dažādos arhīvos Latvijā, ASV, Austrālijā, Vācijā, Lielbritānijā un citur. 
Pētnieku darbu kavē daudzu trimdas arhīvu nesakārtotība. Plašu informāciju satur 
lielāko trimdas politisko organizāciju arhīvi.13 diemžēl ne visi tie ir saglabāti vien kopus 
kā vienots veselums. Amerikas Latviešu apvienības (ALA), Latvijas atbrīvošanas ko-
mitejas eiropas centra (LAKeC) un Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) arhīvi 
tikuši sadalīti, un šodien to daļas atrodas vairākos arhīvos.14 daļa politisko norišu do-
kumentu ir neatgriezeniski zudusi. Īpaši tas attiecas uz privātpersonu darbību un viņu 
personīgajiem arhīviem, bet arī uz atsevišķu valstu latviešu kopienām. Tā, piemēram, 
nav saglabājušies gandrīz nekādi materiāli par Francijas latviešu kopienas politiskajām 
aktivitātēm, zuduši materiāli par atsevišķiem periodiem Kanādas latviešu politiskajā 
darbībā. 

Informāciju pētnieki var atrast arī lielāko trimdas kopienu mītnes zemju nacio-
nālajos arhīvos, kur saglabāti latviešu trimdinieku iesūtītie memorandi, petīcijas, 
vēstules un iesniegumi valsts institūcijām un politiķiem, dažkārt arī atbildes vēs-
tuļu kopijas. šie materiāli ļauj spriest ne vien par trimdas latviešu veiktā politiskā 
darba apjomu un saturu, bet arī izdarīt zināmus secinājumus par sasniegtajiem 
rezultātiem un mītnes zemju pārvaldes attieksmi pret latviešu politisko darbību. 
Jāņem gan vērā, ka liela daļa materiālu par jaunāko trimdas laika posmu (apmēram  
no 1980. līdz 1991. gadam) pētniekiem vēl nav pieejama arhīvos noteikto ierobe- 
žojumu dēļ. 

šajā rakstā uzmanība pievērsta trimdas latviešu centieniem uzturēt ideju par Latvi-
jas Republikas neatkarības atjaunošanu, pirmām kārtām savu mītnes zemju augstākās 
pārvaldes aprindās, īpaši tajās, kas noteica un īstenoja attiecīgo valstu ārpolitiku. Gal-
venokārt šādas akcijas rīkoja nevalstiskas organizācijas, bet nozīme bija arī individuālai 
darbībai un neformāliem sakariem, par kuriem gan rakstisku liecību saprotamu iemeslu 
dēļ ir saglabājies vismazāk.

12 Piem.: Spilners I. Mēs uzvarējām: Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība Eiropas Drošības un Sadarbības Konferencē 
un daži citi laikmetīgi notikumi, 1972–1986. Rīga: autora izdevums, 1998. 257 lpp. Ritenis J. Diplomātiskā 
cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1999. 
248 lpp.; dēliņš e. Konsuls bez valdības, 1979–1991: piezīmes, dokumenti, materiāli. Rīga: Zinātne, 1997.  
107 lpp. 

13 Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē arhīvs nodots Latvijas Valsts arhīvam (LVA, 2462. fonds) un 
tiek apstrādāts. Latviešu nacionālās apvienības Kanādā arhīvs atrodas ontārio provinces arhīvā Toronto. 
Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā arhīvs tiek glabāts Lielbritānijā, daugavas Vanagu īpašumā 
“Straumēnos”. 

14 ALA arhīvs daļēji nodots Immigration History Research Center (turpmāk IHRC) arhīvā Minesotā, daļa glabā-
jas ALA telpās Rokvilā pie Vašingtonas. PBLA arhīva liela daļa, pārsvarā kopiju veidā, nodota Latvijas Valsts 
arhīvā, bet daļa glabājas ALA telpās Rokvilā. daļa LAKeC arhīva glabājas Minsteres latviešu centra arhīvā, 
bet daļa – arhīvā “Straumēnos”. 
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Trimdas izveidošanās

otrā pasaules kara darbībai apsīkstot, vairākums latviešu bēgļu atradās Vācijā. 
1945. gada vasarā amerikāņu, britu un franču okupācijas zonās Vācijā bija reģistrēti 
apmēram 122 tūkstoši15 bēgļu no Latvijas. ārzemēs atradās arī Latvijas Republikas 
diplomātiskā dienesta personāls. diplomātu politiskās aktivitātes, sākot ar 1940. gada 
vasaru, apskatītas citviet šajā rakstu krājumā.16

Vācijā pēc otrā pasaules kara atrodošos latviešu bēgļu turpmākais statuss un ap-
zīmējumi nav viennozīmīgi. Pirmajos bēgļu izdevumos, sākot ar 1945. gada vasaru, 
atrodams apzīmējums “latvieši emigrācijā”, ar vai bez piebildes “kas atrodas trimdā”. Lai 
arī bēgļi uzsvēra savu apstākļu politisko dimensiju, Rietumu iestādes viņus nedēvēja 
par trimdiniekiem (angliski exiles), bet gan par pārvietotajām personām (displaced  
persons jeb DPs, termins, kas latviskots kā “dīpīši”).17 Ņemot vērā, ka tikai niecīgs skaits 
baltiešu bēgļu piekrita repatriēties uz PSRS pārvaldītajām Baltijas valstīm, Rietumu 
administratīvās struktūras drīz pēc Vācijas kapitulācijas sāka baltiešus (atskaitot vāc-
baltiešus) apzīmēt par “nerepatriējamām pārvietotām personām”.18 Arī vēlāk latviešiem 
netika piešķirts bēgļu vai trimdinieku statuss. Piemēram, ASV līdz 1952. gadam iebrau-
kušie 37 505 latvieši dēvēti par ieceļotājiem (immigrants) un tikai trīs – par politiska-
jiem bēgļiem (recent political refugees).19

Sākot ar 1946. gadu, trimdas kopiena Vācijā skaitliski samazinājās. Papildus in-
dividuālai izceļošanai notika izbraukšana darbaspēka vervēšanas akciju ietvaros.20 
40. gadu beigās izveidojās galvenās latviešu kopienas ārzemēs: ASV, Austrālijā, Kanādā, 
Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā. Skaitliski mazākas, bet ievērības cienīgas trimdinieku 
kopienas izveidojās Brazīlijā,21 Francijā, Jaunzēlandē un Argentīnā. Raksturojot trim-
das politiskās aktivitātes dažādās valstīs, jāņem vērā, ka vairākās no tām šāda politiskā 
aģitācija bija faktiski aizliegta (vairākās dienvidamerikas valstīs) vai bija pretrunā ar 
valsts nostāju Baltijas jautājumā (Zviedrijā). šajos gadījumos latviešu kopienu politiskās 
aktivitātes bija daļa no kopienu kultūras dzīves vai arī izpaudās kā atsevišķi sarīkojumi 
vai ielu gājieni, kuros politiskās prasības bija pakārtotas vai pat slēptas. 

Specifisks izveidojās latviešu bēgļu statuss Zviedrijā. daudzas liecības norāda, ka 
Zviedrijas Karaliste de jure atzina Latvijas Republikas aneksiju drīz pēc notikumiem 

15 Pēc ziņām, ko autoriem sniedzis Kārlis Kangeris, gatavojot grāmatu par latviešu trimdas izveidošanos. 
Precīzu datu trūkuma dēļ trimdinieku skaits lēsts līdz pat 150 000. Cik liels skaits Latvijas valsts piederīgo 
sevi uzskatīja par trimdiniekiem, arī ir strīdīgs jautājums. Vairāk sk.: dunsdorfs e. Trešā Latvija. Melburna: 
Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonds, 1968. 

16 Sk. A. Lerha rakstu “Latvijas ārpolitika un diplomātiskais dienests” šajā sējumā.
17 Termins izgudrots 1943. gadā, kad sākās plānošana par bēgļu jautājumu risināšanu pēckara apstākļos. 
18 Non-repatriable displaced persons. Ievērības cienīgs ir nesenais pētījums: Cohen G. d. In War’s Wake: Europe’s 

Displaced Persons in the Postwar Order. oxford: oxford University Press, 2012.
19 Ieceļošana ASV notika, pamatojoties uz likumu: The Displaced Persons Act of 1948 is Public Law 774, 80th 

Congress. dati par līdz 1952. gadam ieceļojušām personām atspoguļoti atskaitē: The DP Story. The Final Re-
port of the United States Displaced Persons Commission. Washington: US Government Printing office, 1952, 
30. tabula.

20 Piemēram, eiropas Brīvprātīgo strādnieku (European Voluntary Workers) programmas ietvaros. 
21 Ievērības cienīga latviešu kopiena Brazīlijā bija izveidojusies jau 20. gs. sākumā. Pēc otrā pasaules kara Brazī-

lijā iebraukušo trimdinieku, kas pievienojās šai kopienai, skaitliski bija daudz mazāk. 
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1940. gadā.22 Tomēr Zviedrijas valsts iestādes pret baltiešu bēgļiem, kas nonāca tās te-
ritorijā 1945. gadā, izturējās diferencēti. Vairākumam no Latvijas ieradušos bēgļu tika 
atzītas tiesības apmesties uz dzīvi Zviedrijā, resp., tos atzina par trimdiniekiem. Nerau-
goties uz šādu pretimnākšanu, latviešu skaits Zviedrijā pirmajos pēckara gados saruka 
uz pusi tālākas migrācijas ceļā – uz drošākām mītnes zemēm. Baltiešu trimdinieku po-
litiska rakstura akcijas Zviedrijā līdz pat 80. gadu beigām guva ļoti minimālu ievērību 
no valsts pārvaldes puses, jo trimdinieku īstenotā PSRS kritika bija grūti savienojama 
ar Zviedrijas neitralitātes politiku attiecībā pret PSRS.23

Trimdas nostāja Latvijas Republikas neatkarības  
atjaunošanas jautājumā

Pēc otrā pasaules kara trimdā nokļuvušie Latvijas pilsoņi vēlējās atgriezties brīvā 
un neatkarīgā Latvijas Republikā. Tomēr viedokļi par to, kādai tai jābūt, bija ļoti da-
žādi. Trimdā nonākušie latvieši sākotnēji nespēja vienoties, vai atjaunotā Latvijas 
Republikā būtu ieviešama parlamentāra iekārta, vai arī tā būtu sava veida K. Ulmaņa 
režīma turpinājums bez šī režīma būtiskā elementa – Kārļa Ulmaņa, par kura likteni 
tobrīd nebija skaidru ziņu. Nesaskaņu iemesls bija dažādu politisko spēku pārstāvība 
trimdā. ārpus Latvijas atradās kādreizējie Saeimas deputāti un Latvijas Republikas 
pārvaldes augstas amatpersonas, tostarp arī divi K. Ulmaņa valdības ministri – Alfrēds 
Valdmanis24 un Alfrēds Bērziņš.25 Savukārt par parlamentāras iekārtas atjaunošanu 
aktīvi aģitēja Bruno Kalniņš,26 Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 
ārzemju komisijas priekšsēdētājs, resp., šīs partijas vadītājs trimdā. Vairākums trim-
dinieku nevēlējās atkal redzēt Latvijas Republiku ar tik sašķeltu Saeimu, kāda tā bija 
pirms 1934. gada, un trimdas noskaņojumu jūtami ietekmēja atmiņas par labklājības 
uzplaukumu Ulmaņa režīma laikā. Tikai daudzus gadus pavadot Rietumvalstīs – ASV, 
Kanādā, Austrālijā un citās, kurās ekonomiskais līmenis un attīstība krietni pārspēja 
“Ulmaņlaiku” subjektīvās atmiņas un kurās bija patiesa demokrātija ar daudzu opo-
nējošo viedokļu toleranci, savu viedokli mainīja pat dedzīgākie autoritārās iekārtas  
aizstāvji. 

22 Sīkāk par Zviedrijas politiku Baltijas jautājumā sk.: daudze A. Latvija Zviedrijas politikā 1945–1991. 
23 Turpat, 23.–60. lpp. 
24 Alfrēds Valdmanis vācu okupācijas laikā aktīvi darbojies pašpārvaldē, šķietami arī pretestības kustībā; 

1945. gadā ieguva latviešu bēgļu uzticību kā praktisks lietu darītājs, sadarbojās ar ASV militāro pārvaldi 
kā starpnieks baltiešu bēgļu jautājumos, bet tika pakāpeniski izspiests no trimdas vadības un 1948. gadā 
emigrēja uz Kanādu, kur pēc dēkainas dzīves traģiski gāja bojā 1970. gadā. Par A. Valdmani izdots pētī-
jums: Bassler G. R. Alfred Valdmanis and the Politics of Survival. Toronto: University of Toronto Press, 2000.  
472 p. 

25 Alfrēds Bērziņš – K. Ulmaņa laika sabiedrisko lietu ministrs, trimdas sākuma laikā aktīvi nostājās pret 
A. Valdmaņa centieniem kļūt par trimdas de facto vadītāju, emigrēja uz ASV. A. Bērziņš ļoti plaši publicējies 
par savām politiskajām gaitām un pārliecību, bet nav atstājis personisko arhīvu.

26 Bruno Kalniņš trimdā dzīvoja Zviedrijā, vadīja Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas ārzemju 
komiteju, aktīvi iesaistījās Rietumeiropas sociālistisko (sociāldemokrātisko) partiju politiskajos procesos līdz 
mūža beigām. B. Kalniņa arhīvs atrodas Zviedrijas strādnieku kustības arhīvā (Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek) Stokholmā.
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Latvijas Republikas diplomāti arī pēckara gados turpināja paust otrā pasaules kara 
laikā aizsākto nostāju. Kārlis Zariņš un Alfrēds Bīlmanis vienmēr bija iestājušies par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu tikai un vienīgi uz agrākās likumīgās un demokrātis-
kās Satversmes pamata, ar demokrātisku iekārtu un demokrātiski ievēlētu parlamentu, 
nevis atjaunojot 1934.–1940. gadā pastāvējušo režīmu. šim viedoklim laika gaitā pieslē-
jās vairums trimdas organizāciju. 

Lai arī trimdas sabiedrisko darbinieku vidū nevaldīja vienprātība par atjaunojamās 
Latvijas valsts veidu un struktūru, vienprātīga bija vēlme panākt valsts atjaunošanu. 
Tomēr 50.–80. gadu politiskajā situācijā reālu, praktisku iespēju panākt Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanu trimdai nebija. Līdz ar to par galveno praktiskā darba virzienu 
kļuva Baltijas valstu tiesiskās situācijas pasliktināšanās nepieļaušana. Lielākā daļa pa-
saules valstu, tostarp ASV, turpināja atzīt Baltijas valstu pastāvēšanu de jure un neat-
zina PSRS tiesības to teritorijām. Panākt šīs neatzīšanas politikas saglabāšanu bija ļoti 
svarīgi. Baltijas valstu kā starptautisko tiesību subjekta pastāvēšanas nepārtrauktība, 
kaut vai tikai teorētiski, bija galvenais pamats jebkādām prasībām par Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanu. Baltijas valstu pievienošanas PSRS vispārēja de jure atzīšana 
no ietekmīgāko Rietumvalstu puses savukārt nostiprinātu un leģitimētu PSRS pozīcijas 
Baltijas valstīs un stipri apgrūtinātu izredzes jebkad atjaunot to neatkarību. 

Īpaši aktuāls Baltijas valstu de jure jautājums kļuva 70. gadu sākumā. Centieni uzla-
bot attiecības starp ASV un komunistiskajām valstīm 70. gadu pirmajā pusē baltiešiem 
lika pamatoti bažīties, vai ASV arī turpmāk turēsies pie līdz tam konsekventi īstenotās 
Baltijas valstu aneksijas un inkorporācijas neatzīšanas politikas. Turklāt 70. gadu sā-
kumā arī Vācijas Federatīvā Republika īstenoja jaunu kursu ārpolitikā un centās nor-
malizēt attiecības un izveidot diplomātiskos sakarus ar saviem austrumu kaimiņiem: 
Poliju, Čehoslovākiju un Vācijas demokrātisko Republiku, kas piesaistīja trimdas 
uzmanību.27 Vislielākās bažas trimdiniekos izraisīja VFR sarunas ar PSRS, bīstoties, ka 
miera līgumam ekvivalentas vienošanās gadījumā PSRS panāks tās 1941. gada robežu 
atzīšanu. 

Negaidīts un nopietns uzbrukums trimdinieku aizstāvētajai Latvijas neatkarī-
bas idejai bija divu Rietumu valstu – Austrālijas un Jaunzēlandes 1974. gada vasarā 
pieņemtais lēmums de jure atzīt Baltijas valstu aneksiju. Trimdinieki, mēģinot pa-
nākt šī lēmuma atcelšanu, vispirms centās piesaistīt uzmanību Baltijas jautājumam, 
informēt Austrālijas sabiedrību un noskaņot to pret valdības lēmumu. Lielākajās 
Austrālijas pilsētās tika rīkoti protesta gājieni, demonstrācijas ar plakātiem un pro-
testa sanāksmes. Viena no grandiozākajām protesta akcijām norisinājās 9. augustā, 
kad trijās lielākajās Austrālijas pilsētās – Melburnā, Sidnejā un Adelaidē notika pla-
šas ielu demonstrācijas, kurās kopā piedalījās ap 15 000 baltiešu. Melburnā rīkotajā 
lāpu gājienā vien piedalījās ap 4000 demonstrantu.28 Vienlaikus tika veikta politiskā 
lobēšana. Austrālijas valdības ministriem un redzamākajiem opozīcijas pārstāvjiem 

27 Piemēram, eiropas Latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdētāja Viktora Griguļa 1970. gada 26. augusta vēs-
tule VFR kancleram V. Brantam par VFR–VdR līguma juridiskām konsekvencēm un 1970. gada 16. septem-
bra ārlietu ministrijas atbilde V. Grigulim. – Vācijas ārlietu ministrijas (Auswärtiges Amt) arhīvs, Bestand 41, 
Band 109.

28 Par tiesībām un taisnību. Austrālijas Latvietis, 1974, 23. aug., 1. lpp.
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tika sūtītas gan protesta vēstules, gan vēstules ar lūgumiem izskaidrot savu pozīciju 
Baltijas valstu inkorporācijas de jure lēmuma sakarā. Ikviens baltiešu trimdinieks 
tika aicināts ar vēstuļu palīdzību noskaidrot sava apgabala deputātu viedokli, kā arī 
sarakstē ar apgabala deputātu izteikt savu protestu un pieprasīt lēmuma atcelšanu.29 
Baltiešu labā organizētība ne vien atsevišķu valstu, bet arī pasaules līmenī ļāva pro-
testus izvērst arī ārpus Austrālijas. Protesta vēstules Austrālijas valdībai sūtīja baltieši 
no visas pasaules. Notika saskaņotas protesta akcijas pie Austrālijas vēstniecībām ASV 
un citās valstīs. Baltiešu organizētas protesta demonstrācijas norisinājās arī Austrālijas 
premjerministra vizīšu laikā Bonnā un Ņujorkā, kā arī Kanādā un Anglijā.30 Savukārt 
Austrālijā tika plaši izvērsta sadarbība ar opozīcijā esošās liberāļu partijas politiķiem, 
kuri, gluži dabīgi, bija noskaņoti izteikties pret savu konkurentu pieņemto lēmumu. 
Sadarbība ar opozīciju ieguva īpašu nozīmi pēc leiboristu valdības kategoriska attei-
kuma pārskatīt pieņemto lēmumu. Panākt lēmuma atcelšanu bija iespējams vienīgi līdz 
ar opozīcijas nākšanu pie varas. šīs cerības arī piepildījās – dažas dienas pēc uzvaras 
ārkārtas vēlēšanās 1975. gada decembrī liberāļu partija lēmumu atcēla. Jaunzēlande 
savu pieņemto lēmumu gan neizmainīja, kaut arī tur latviešu trimda centās panākt tā  
atcelšanu. 

Lai gan 70. gadu vidū tūlītējas praktiskas politiskas nozīmes šim lēmumam un tā 
atcelšanai it kā nebija, tas neapšaubāmi bija ļoti nozīmīgs no starptautisko attiecību un 
starptautisko tiesību viedokļa. Lēmuma atcelšana tieši sekmēja pastāvošās neatzīšanas 
politikas saglabāšanos citās pasaules valstīs, jo Austrālijas un Jaunzēlandes piemērs 
viegli varēja kalpot par pamudinājumu arī tām atzīt triju Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS de jure. Trimdas iekšējo norišu kontekstā nav maznozīmīgs arī morālais pacēlums 

29 Austrālijas Baltiešu padomes darbības programma. 1974. gada 20. augusts. – LVA, 2462. f.
30 eglīte V. Uzticēšanās pašu spēkiem. Universitas, Nr. 37, 1976, 38. lpp.

1. att. dāmu gājiens Balti-
jas brīvībai (Ladies March 
for Freedom). Protesta 
gājiens pret Austrālijas 
valdības lēmumu atzīt 
Baltijas valstu inkorpo-
rāciju PSRS. 1974. gada 
28. septembrī Melburnā 
(no Valdas Liepiņas 
personiskā arhīva)
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un panākumu radītā ticība saviem spēkiem, kas stipri veicināja politiskā darba akti-
vizēšanos ne vien Austrālijā, bet arī mazāk aktīvu trimdas kopienu un indivīdu vidū, 
piemēram, dienvidamerikā.

Kaut arī trimdas dažādu politisko grupējumu vidū laikposmā no 1945. līdz 
1991. gadam ne vienmēr pastāvēja vienots viedoklis par to, kādam jābūt trimdas 
politisko cīņu rezultātam – atjaunotajai Latvijas valstij, tomēr šīs uzskatu atšķirības 
netraucēja iespēju robežās veicināt neatkarības atjaunošanu. Viens no svarīgākajiem 
virzieniem neatkarības atjaunošanas veicināšanai bija Baltijas valstu de jure pastāvēša-
nas saglabāšana un to iekļaušanas PSRS starptautiskas atzīšanas nepieļaušana.

“Mazā Latvija” bēgļu nometnēs Vācijā (1945.–1950. gads)

Latvieši pēc kara beigām Vācijā dzīvoja lielākoties pārvietoto personu nometnēs, 
sākotnēji UNRRA (United Nations Refugee Relief Agency) pārvaldībā, bet pēc tās likvi-
dēšanas 1947. gadā līdz šo nometņu slēgšanai – ANo struktūrvienības IRo (Internatio-
nal Refugee Organisation) pārvaldībā. Latviešu trimdinieku uzturēšanās laiku Vācijā no 
otrā pasaules kara beigām līdz pārvietoto personu nometņu slēgšanai 50. gadu sākumā 
ierasts dēvēt par “Mazās Latvijas” laiku. šis nosaukums simboliski apzīmē latviešu bēgļu 
dzīvi nometnēs, kur relatīvi nelielā teritorijā atradās samērā daudz latviešu un izveidoja 
savu etnisko kopību. Pārvietoto personu nometnēs uzplauka ļoti aktīva kultūras un arī 
politiskā dzīve, kaut pēdējā formāli bija liegta. Latviešiem nometnēs bija iespēja diez-
gan brīvi organizēt savu sabiedrisko un kultūras dzīvi. demokrātijas elementus ieviesa 
nometnēs pastāvošā kārtība, ka bēgļiem jāveido nometnes pašpārvalde. daudziem lat-
viešiem šī bija pirmā saskarsme ar brīvām vēlēšanām. Trimdinieki dzīvi šajās nometnēs 
salīdzinājuši ar dzīvi kādā Latvijas mazpilsētā vai pagastā.31

Neveiksmīgi izrādījās centieni izveidot Latvijas valdību trimdā. 1947. gada 
26. aprīlī eslingenē Latvijas Centrālās padomes sastāvā ietilpstošo lielāko partiju 
vadītāji parakstīja aktu par Valsts prezidenta pienākumu izpildītāju, kurā konstatēja, 
ka “saskaņā ar Latvijas Satversmes 16. un 52. pantu Saeimas priekšsēža un Valsts 
prezidenta funkcijas pārgājušas uz Saeimas priekšsēdētāja otro biedru bīskapu Jāzepu 
Rancānu”.32 Savu atbalstu šādai amata nodošanai bīskapam J. Rancānam pauda trimdā 
esošie senatori (augstākās tiesas tiesneši)33 un Vācijā mītošie pēdējās Saeimas depu-
tāti.34 Tomēr daudz lielāka bija pretestība pret vadošā amata uzticēšanu J. Rancānam. 
Pret to iebilda daudzas trimdas organizācijas, Kārļa Ulmaņa režīma atbalstītāji un  

31 Sk.: Sprūdžs ā. Latvietības mozaīka un princips “Audiatur et altera pars”. Literatūra un Māksla, 1989, 20. maijs, 
4.–5. lpp.

32 Latgales Kristīgo zemnieku partijas, Latvijas Sociāldemokrātu strādnieku partijas, Latvijas zemnieku savie-
nības, Latvijas Jaunsaimnieku partijas un demokrātiskā centra apvienības līderu parakstīts akts par Valsts 
prezidenta funkciju pāriešanu uz Jāzepu Rancānu. eslingenē, 1947. gada 26. aprīlī. Publicēts: Bīskaps Jāzeps 
Rancāns. Dzīve un darbs. Red. H. Tichovskis. [Toronto]: Astras apgāds, 1973, 187.–188. lpp.

33 Sīkāk par senatoru atzinumu sk.: Pleps J. Bīskaps Rancāns un Satversme. Valsts prezidenta vietas izpildīšana. 
Jurista Vārds, 2009, 3. marts, 22.–28. lpp. 

34 Bastjānis V. Bīskapa J. Rancāna sabiedriski-politiskā darbība. Bīskaps Jāzeps Rancāns. Dzīve un darbs, 207. lpp.
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citi,35 bet sūtņa Kārļa Zariņa vie-
doklis bija krasi noraidošs gan  
pret J. Rancāna kandidatūru, gan 
arī kopumā pret bijušo Saeimas de- 
putātu mēģinājumiem izveidot 
trimdas valdību.36 Neraugoties uz 
vispārēja atbalsta neiegūšanu, bīs-
kaps J. Rancāns sevi dēvēja par Valsts 
prezidenta vietas izpildītāju (acting 
President)37 un iespēju robežās 
pārstāvēja Latvijas valsts intereses, 
tiekoties ar citu valstu diplomātiem 
un valstsvīriem.38 Politisku darbību  
J. Rancāns pārtrauca drīz pēc izce-
ļošanas uz ASV 1951. gadā.39 šis 
pirmais neveiksmīgais mēģinājums 
izveidot valdību trimdā palika arī 
vienīgais, un vispāratzīta Latvijas Republikas trimdas valdība nekad netika izveidota.

Latviešu bēgļu centieni pārliecināt ASV un citu Rietumvalstu pārstāvjus par ne-
pieciešamību atjaunot Latvijas Republikas neatkarību aizsākās jau 1945. gada vasarā. 
Pārvietoto personu nometnēs dzīvojošie līdztekus bažām par savu personisko likteni un 
iespēju atteikties no repatriēšanas uz Latvijas PSR40 izjuta kara uzvarētāju valstu vien-
aldzību pret Latvijas Republikas kā neatkarīgas valsts atjaunošanu. Nometnēs notikušo 
dažādo publisko politisko akciju laikā formulētajos dokumentos (mītiņos pieņemtās 
rezolūcijās,41 iesniegumi militārajai pārvaldei,42 lūgumraksti augstām amatpersonām43) 

35 Sīkāk sk.: turpat, 202.–204. lpp.
36 Izvilkumi no J. Rancāna apspriedes ar K. Zariņu protokola. Publicēti: Bastjānis V. Bīskapa J. Rancāna sabied-

riski-politiskā darbība, 221.–233. lpp.
37 šādā veidā bīskaps Rancāns sevi stādīja priekšā, parakstot 1947. gada jūlijā visu triju Baltijas valstu diplomātu 

sagatavoto iesniegumu Apvienotajām Nācijām (no Latvijas puses to parakstīja vēl 4 personas), sk.: Appeal of 
the Representatives of the Baltic Nations to the General Assembly of the United Nations, November 24, 1947; šo 
tekstu Latvijas sūtniecība ASV publicēja 1947. gadā, tas ir pieejams internetā – http://www.letton.ch/lvx_47.
htm (skatīts 30.08.2012.).

38 Tichovskis H. Bīsk. J. Rancāna dzīve un darbs. Bīskaps Jāzeps Rancāns. Dzīve un darbs, 43. lpp.
39 ASV katoļu baznīcas iekšējie likumi nepieļauj katoļu garīdznieku darbību politikā.
40 1945. gada 12. maijā Rietumu sabiedrotie izdeva rīkojumu, ka baltiešus nedrīkst piespiedu kārtā repatriēt uz 

PSRS, tomēr padomju pārstāvji izmantoja tiesības ierasties nometnēs un aģitēt par brīvprātīgu repatriēšanos; 
bēgļu nometņu pārvalde no savas puses centās ietekmēt tās iemītniekus repatriēties, sk., piem.: Cohen G. d. 
In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order, 2. un 3. nodaļa.

41 Piem.: Memorandum accepted at the fourteenth of June 1949 at the Protest Manifestation of the Baltic States 
Nations (estonia, Latvia, Lithuania) residing at the dP Camp Valka, near Nurnberg, Germany. – LVA, 2176. f., 
1.v apr., 0299. l., 156.–157. lp.

42 Sk. 1947. gada 8. marta vēstuli (latviešu valodā) olmstedes (oldenburgā) nometnes komandantam, kopā ar 
tulkojumu angliski un nometnes komandanta pavadvēstuli. – Lielbritānijas Valsts arhīvs, FCo 371.112.

43 1946. gada 15. aprīļa Bruno Kalniņa pavadvēstule Lielbritānijas ārlietu ministram ernestam Bevinam (Ernest 
Bevin), kopā ar Latvijas Centrālās komitejas konstatējumu un prasībām. – Lielbritānijas Valsts arhīvs, FCo 
371.112.

2. att. demonstrācija dP nometnē štutgartē (no Velgas Zēgneres 
personiskā arhīva. Publicēts: dpalbums.lv. Foto Id: 2126)

Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere    LATVIešU TRIMdAS LoMA LATVIJAS NeATKARĪBAS IdeJAS UZTURēšANā
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vienmēr blakus konkrētām prasībām nometņu dzīves uzlabošanai bija iekļauta arī pra-
sība atjaunot brīvu, neatkarīgu Latviju. 

Trimdinieku cerības, ka Rietumu lielvalstis visdrīzākajā laikā atjaunos Latvijas 
valsts neatkarību, mazliet mazināja fakts, ka ne ANo dibināšanas procesā, ne arī Pa-
rīzes miera konferences laikā publiskajā telpā Baltijas valstu jautājums praktiski ne-
parādījās un netika pat pieminēts. Turklāt, neskatoties uz trimdas sabiedrībā reizēm 
valdošo pārsteidzošo politisko optimismu un naivumu, trimdinieki nedz toreiz, nedz 
arī vēlākajos gados nevarēja nepamanīt, ka ASV tā dēvētā apturēšanas (vai savaldīša-
nas44) politika attiecībā uz PSRS neparedzēja Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, 
kas varētu nozīmēt PSRS iziršanu. šādā situācijā trimdinieki formulēja savu līdzda-
lību aukstajā karā kā cīņu pret komunismu, kas veicama, nemitīgi publiskojot faktus 
par Latvijas Republikas kā neatkarīgas valsts bojāeju un ar to saistītiem cilvēktiesību  
pārkāpumiem.

Savdabīga trimdas agrīno gadu politiska akcija bija saskaņota vēstuļu sūtīšana 
1950. gada jūnijā – sakarā ar PSRS okupācijas karaspēka ienākšanas Baltijas valstīs 
10. gada dienu – Francijas tālaika prezidentam Vensānam oriolam. Vairāk nekā 150 
no visas pasaules sūtītu vēstuļu saglabājies Francijas ārlietu ministrijas arhīvā (gan-
drīz visi parak stītāji bija latvieši), kas liecina gan par akcijas apjomu, gan par adresātu 
zināmu cieņu pret saņemtajām vēstulēm. Protams, šādai lobēšanai ar vēstuļu palīdzību 
nebija izredžu grozīt Francijas valdības nostāju Baltijas valstu jautājumā. Toties vēstules 
iemū žinājušas trimdinieku izpratni par tautas diplomātiju.45 diemžēl nav saglabājusies 
sīkāka informācija par šīs akcijas organizēšanu, nav zināmi arī tās iniciatori un orga-
nizatori.

Trimdinieki saprata, ka vienīgi ASV spētu panākt Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Vienlaikus viņi gaidīja izmaiņas ASV ieceļošanas likumos,46 kas ļautu tur izveidoties 
ievērības cienīgai latviešu kopienai. Vēl pirms ASV atvieglotus ieceļošanas noteikumus 
no pārvietoto personu nometnēm bija pieņēmusi Argentīna, Kanāda un arī latviešiem 
pilnīgi svešā Austrālija. Samērā smagie dzīves apstākļi, kurus pirmie latviešu ieceļotāji 
piedzīvoja Anglijā, rosināja tālāku migrāciju no Britu salām47 uz Kanādu, Austrāliju 
un Jaunzēlandi. 50. gadu sākumā pieņemtais starptautisko organizāciju lēmums slēgt 
pārvietoto personu nometnes paātrināja tajās vēl palikušo latviešu bēgļu aizceļošanu uz 
Jauno pasauli. Tomēr Vācija palika par mītnes zemi daudziem, kuriem ieceļošana ASV 
vai Austrālijā tika atteikta visbiežāk vecuma vai veselības stāvokļa dēļ. 

44 šī tā dēvētā containment policy pirmo reizi autoritatīvi pieteikta 1947. gadā džordža Kenana rakstā “The 
Sources of Soviet Conduct”, kas publicēts (izmantojot pseidonīmu X) ASV žurnālā “Foreign Affairs” (vol. 25, 
no. 4, July 1947, pp. 566–582). Neraugoties uz to, ka dž. Kenans kā ASV diplomāts bija strādājis Latvijā, 
Baltijas valstu aneksija šajā rakstā nav pieminēta.

45 Vēstuļu oriģināli Francijas ārlietu ministrijas arhīvā: MAe, eU-europe, URSS 1949–1955, vol. 130, Pays 
Baltes. Motions et pétitions.

46 Sākot ar 1924. gadu, ASV ierobežoja ieceļošanu, pamatojoties uz ieceļotāja pilsonību (vai teritoriju, kurā 
tas piedzimis). Latvijas ikgadējā ieceļošanas kvota bija 142 personas. Sk. tabulu ASV Kongresa 1924. gada 
26. maijā pieņemtajā likumā “An act to limit the immigration of aliens into the United States, and for other 
purposes”.

47 Reiz naturalizējušies latvieši kā britu pilsoņi varēja atvieglotā veidā ieceļot britu Sadraudzības valstīs, tostarp 
Kanādā un Austrālijā.
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“Mazās Latvijas” laikā pārvietoto personu nometnēs aizsākās pirmie centieni 
vei cināt Latvijas neatkarības atjaunošanu. Neskatoties uz ļoti dažādiem politiskiem 
uz skatiem pašu trimdinieku starpā un nespēju vienoties, piemēram, par Latvijas val-
dības trimdā izveidi, tomēr norisinājās pirmās saskaņotās politiskās akcijas Latvijas 
neatkarības atjaunošanas atbalstīšanai. Vācijas bēgļu nometnēs izveidojušies po-
litiskie uzskati Latvijas valsts neatkarības jautājumā saglabājās, arī latviešiem pārce-
ļoties uz dažādām mītnes zemēm un bija pamats turpmākajam politiskajam darbam  
trimdā. 

Trimdas institucionalizācija  
(1951.–1955. gads)

Pirmās trimdas politiskās organizācijas tika nodibinātas jau pārvietoto personu no-
metnēs vai drīz pēc ieceļošanas jaunajās mītnes zemēs. Pirmajos gados pēc ieceļošanas 
vairākums latviešu galveno uzmanību pievērsa sava personiskā stāvokļa stabilizēšanai – 
dzīvesvietas izvēlei, mājokļa iegādei un karjeras veidošanai. daudziem ieceļotājiem bija 
noteiktu laiku jāstrādā noteiktās darbavietās, kuras pārsvarā neatradās lielpilsētās un 
bija ģeogrāfiski stipri izkliedētas attiecīgo valstu robežās. šie apstākļi apgrūtināja or-
ganizētas politiskas aktivitātes, bet neliedza individuāli vērsties mītnes zemes iestādēs 
un atgādināt par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Ļoti drīz pēc ieceļošanas 
tika dibinātas mītnes zemju mēroga un nedaudz vēlāk – 50. gadu vidū – arī starptautis-
kas latviešu organizācijas. 

Tikai dažas trimdas latviešu vai trimdas baltiešu organizācijas nodarbojās vienīgi 
ar politisko darbu (trimdā to dēvēja par “ārējās informācijas darbu”). organizācijām 
bija plašs darbības lauks: līdztekus kultūras un izglītības jautājumiem tika risinātas arī, 
piemēram, sociālās aprūpes lietas. Nebūt ne mazsvarīga bija darbošanās mītnes zemju 
medijos un dažādu maldīgu uzskatu un PSRS propagandas uzbrukumu atspēkošana. 
Piemēram, trimdinieki bija spiesti atspēkot plaši izplatītu domu, ka Baltijas valstu ne-
atkarība bijusi ne tikai vēsturiska kļūda, bet arī miera drauds eiropai.48 Tāpat atkārtoti, 
īpaši trimdas pirmajās desmitgadēs, parādījās mēģinājumi Vācijas armijā dienējušos 
latviešus apsūdzēt kara noziegumos.

Lielākā trimdas kopienas organizācija – Amerikas Latviešu apvienība tika dibināta 
1951. gada 24. februārī49 un pārstāvēja nacionāli domājošos latviešus ASV.50 Tai, līdzīgi 
kā vairākumam organizāciju, bija plašs darbības lauks, bet tā bija arī izteikti politiska 
organizācija. Tās politiskie mērķi organizācijas dibināšanas kongresā formulēti šādi: 

48 Sk.: Meiksins G. The Baltic Riddle: Finland, Estonia, Latvia, Lithuania – Key Points of European Peace. New 
York: L. B. Fisher, 1943. Gregorijs Meiksins sevi pozicionēja kā pie Latvijas valsts piederīgo, piesaucot kon-
taktus ar F. Cielēnu un rakstus LSdSP izdevumā “Brīvība”. Viņa karjera ASV liecina par ko citu: vadīt krievu 
valodas sinhrono tulkošanas departamentu ANo nebija iespējams bez īpašas PSRS labvēlības.

49 Sīkāk par ALA dibināšanu sk.: Albats B., Klīve V. V. ALA – Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986, 
1.–17. lpp.

50 Turpat, 7. lpp. Kongresa delegāti pārstāvēja nedaudz vairāk kā 12 000 biedru, kas neliedza formulēt domu, ka 
ALA pārstāv visus ASV dzīvojošos latviešus, kas toreiz varēja būt līdz pat 100 000.

Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere    LATVIešU TRIMdAS LoMA LATVIJAS NeATKARĪBAS IdeJAS UZTURēšANā
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“..atgūt Latvijas valsts neatkarību un latviešu tautas brīvību un pašnoteikšanos apvie-
notās eiropas rāmjos.”51 ALA ne vien pārstāvēja skaitliski vislielāko latviešu trimdas 
kopienu, bet arī atradās trimdas politiskajiem centieniem centrālā vietā – Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs. ASV aukstā kara apstākļos bija galvenais pretspēks komunistiskajām 
valstīm un attiecīgi arī galvenais trimdas sabiedrotais. šo divu faktoru ietekmē ALA 
izvērtās par politiski visaktīvāko no trimdas mītnes zemju organizācijām. 

Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā tika dibināta 1950. gadā pēc sūtņa Kārļa 
Zariņa ierosinājuma kā organizācija, kas pārstāvētu Lielbritānijā dzīvojošos latviešus. 
Tajā darbojās informācijas, izglītības un kultūras, saimniecības, darba un juridisko 
padomu nozares. Politiska rakstura darbu ar mērķi panākt Latvijas valsts atjaunošanu 
LNPL galvenokārt veikusi, sadarbojoties ar citām eiropas latviešu organizācijām 
LAKeC ietvaros.52 Tomēr jau organizācijas pirmajos darba gados informācijas nozares 
paspārnē latviešu centros Lielbritānijā tika izveidots korespondentu tīkls, kas sekoja 
britu presei un rūpējās par baltiešu politisko viedokļu atspoguļošanu.53 

Austrālijas centrālā latviešu organizācija – Latviešu apvienība Austrālijā (LAA) 
nodibināta 1951. gada 22. jūlijā Melburnā, un tās dibināšanas sanāksmē piedalījās 

51 Turpat, 203. lpp., e. Freivalda referāta tēzes par ALA uzdevumiem politiskā laukā.
52 Kažociņš I. Latvieši Anglijā. Archīvs, 12. sēj. Melburna: LAA zinātnes nozare un Kārļa Zariņa fonds, 1972, 

141.–144. lpp.
53 Andrups J. Lielbritānijas latviešu vēsture. Latvieši Lielbritānijā. Galv. red. I. Auziņa-Smita, 1. grām. [Lielbritā-

nija]: LNPL, dV fonds, 1995, 223. lpp.

1. tabula
Galvenās latviešu politiskās organizācijas trimdā

organizācija dibināšanas laiks, vieta
Vācijas Latviešu centrālā padome (Vācijas LCP) 1945./1951. gads,* Vācija
Latviešu nacionālais fonds (LNF) 1947. gads, Stokholma
Latviešu nacionālā apvienība Kanādā (LNAK) 1948. gads, Toronto
Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL) 1950. gads, Londona
Amerikas Latviešu apvienība (ALA) 1951. gads, Vašingtona
Zviedrijas Latviešu centrālā padome (ZLCP) 1953. gads, Stokholma
daugavas Vanagi (dV) 1945./1952. gads,** Cēdelheima
Latvijas atbrīvošanas komitejas eiropas centrs (LAKeC) 1951. gads, Londona
Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA)*** 1955. gads, Londona
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 1951./1972. gads,**** Melburna
dienvidamerikas Latviešu apvienība (dALA) 1977. gads, Sanpaulu

* Vācijas LCP pārstrādāja savus statūtus pēc pārvietoto personu nometņu slēgšanas 1951. gadā.
** dV iekļāva savos statūtos ārējās informācijas aktivitātes 1952. gadā sapulcē Londonā.
*** Sākotnēji PBLA saucās Brīvās pasaules latviešu apvienība, nosaukums mainīts 1970. gadā.
**** Izveidojusies 1972. gadā, Jaunzēlandes Latviešu apvienībai pievienojoties Latviešu apvienībai Austrālijā.
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19 delegāti no 14 Austrālijas latviešu organizācijām. Atšķirībā no, piemēram, LNPL, 
Austrālijas latviešu apvienība izveidojās un darbojās nevis kā visu Austrālijas latviešu 
vēlēta pārstāvniecība, bet gan kā organizāciju apvienība. Jau kopš LAA dibināšanas 
politisko darbību veica tās Informācijas daļa.54 1972. gadā šai organizācijai pievieno-
jās nelielo latviešu kopienu Jaunzēlandē pārstāvošā Jaunzēlandes latviešu apvienība, 
izveidojot Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ).55 Par savu galveno uz-
devumu LAAJ izvirzīja latvietības saglabāšanu un Latvijas brīvības un pašnoteikšanās 
atjaunošanu.56

Savas organizācijas izveidojās arī citās lielākajās latviešu kopienās. Jau 1948. gadā 
izveidota Latviešu nacionālā apvienība Kanādā ar mērķi veikt latviešu ieceļotāju aprū-
pes darbu un cīnīties par Latvijas valsts brīvības atgūšanu. 1953. gadā nodibināta Zvied-
rijas Latviešu centrālā padome, kuras galvenie mērķi bija latviešu interešu pārstāvība 
Zviedrijā un cīņa par Latvijas neatkarības atgūšanu. Tāpat Zviedrijā 1947. gadā dibinātā 
Latviešu nacionālā fonda galvenais mērķis bija iegūt un izplatīt patiesu informāciju par 
Latviju un latviešiem, cīnīties par Latvijas atbrīvošanu.57 Pastāvēja arī virkne mazāku 
latviešu trimdas organizāciju, kas apvienoja vienā valstī dzīvojošos latviešus, piemēram: 
Latviešu apvienība Francijā, Latviešu savienība Austrijā, dānijas Latviešu nacionālā 
komiteja, Beļģijas Latviešu nacionālā komiteja un citas.58 šo organizāciju pārstāvēto 
latviešu skaits bija neliels, un to darbībai Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā bija 
maza nozīme.

Izveidojās arī vairākas reģionālas latviešu organizāciju apvienības: 1951. gadā tika 
nodibināta eiropas latviešu centrālā organizācija LAKeC, kura apvienoja latviešus vien-
padsmit eiropas valstīs. Neskatoties uz pārstāvēto valstu lielo skaitu, LAKeC darbībā 
rosīgākās tomēr bija lielākās organizācijas – latvieši Lielbritānijā, Vācijā un Zviedrijā.59 
Viena no visvēlāk dibinātajām latviešu reģionālajām organizācijām ir dienvidamerikas 
Latviešu apvienība, kura kopš 1977. gada apvieno latviešus Brazīlijā, Venecuēlā, Argen-
tīnā, Urugvajā, Čīlē un Meksikā.60 dALA izveidošanos rosināja 70. gados pieaugošā 
latviešu organizāciju, īpaši PBLA, politiskā aktivitāte pasaulē, kurā iesaistīties vēlējās arī 
nelielā latviešu kopiena dienvidamerikā.61

Piecdesmitajos gados izveidojās šodien vispazīstamākā latviešu starptautiskā or-
ganizācija – Pasaules brīvo latviešu apvienība. Tā nodibināta 1955. gada 14. oktobrī 
Londonā (sākotnēji kā Brīvās pasaules latviešu apvienība, BPLA) uz ALA un LAKeC 

54 Ritenis J. Latviešu apvienība Austrālijā. Archīvs, 12. sēj. Melburna: LAA zinātnes nozare un Kārļa Zariņa 
fonds, 1972, 125.–126. lpp.

55 didrihsone-Tomaševska I. Austrālijas latviešu kopiena: galvenās attīstības tendences. Latvijas Arhīvi, Nr. 2, 
2010, 255. lpp.

56 Veigners I. Latvieši ārzemēs. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993, 254. lpp.
57 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs. Rīga: drukātava, 2009, 124.–126. lpp.
58 Veigners I. Latvieši ārzemēs, 260.–262. lpp.
59 dunsdorfs e. Sabiedriskā rosība mūsu organizācijās. Archīvs, 12. sēj. Melburna: LAA zinātnes nozare un 

Kārļa Zariņa fonds, 1972, 43. lpp.
60 Veigners I. Latvieši Rietumzemēs, 130. lpp.
61 Gūtmane d. Latviešu trimdas politiskās aktivitātes Brazīlijā. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas 

uzturēšanā: Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga: 
LZA, 2011, 158. lpp.
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vienošanās pamata.62 BPLA darbības mērķis bija “sekmēt latviešu tautas atbrīvošanu 
un Latvijas valsts un neatkarības atjaunošanu, kultūras saglabāšanu un jaunradi un 
palīdzību visā pasaulē izkaisītiem latviešiem”.63 BPLA/PBLA darbībā noteicošā loma 
trimdas laikā bija ALA pārstāvjiem.64 PBLA politiskā darbība bija plaša, un tās politis-
kie mērķi 70. gadu beigās, cita starpā, paredzēja panākt, lai:

okupanti izbeigtu latviešu tautas fizisko un nacionālo iznīcināšanu;•	
Padomju Savienība izvestu militāros, milicijas u.c. spēkus no Latvijas; •	
ar Apvienoto Nāciju organizācijas palīdzību varētu organizēt brīvas, demokrā-•	
tiskas vēlēšanas.65 

daugavas Vanagu organizācija tika dibināta kā sociālās palīdzības organizācija laikā 
un apstākļos, kad tās mērķi drīkstēja būt vienīgi palīdzības sniegšana bijušajiem kara-
vīriem, kas nonākuši dažādās grūtībās. Politisko darbību dV uzsāka tikai 1952. gadā, 
kad izveidojās tās globālais prezidijs.66 Lai arī daudzi ievērojami latviešu trimdas 
organizāciju vadītāji un aktīvisti bija dV biedri un dV finansēja daudzus politiskos 
pasākumus, atsevišķās dV nodaļas visai reti tiešā veidā centās uzrunāt mītnes zemju 
valsts pārvaldi politiskos jautājumos. Savukārt dV nodaļas organizēja pretpadomju 
demonstrācijas (to neatņemama daļa bija atgādinājums par LR prettiesisko aneksiju) 
gan ASV, gan arī citviet.67

Trimdas latvieši iekļāvās arī vairākās ASV dienestu izveidotās organizācijās (spec-
dienestu loma tajās gan atklājās tikai 70. gados). Viena no tādām bija Komiteja Latvijas 
brīvībai (KLB), kas, pateicoties baltiešu uzstājībai, tika dibināta 1951. gada jūlijā. KLB 
bija daļa no plašāka vēriena ASV nevalstiskas organizācijas – Komitejas brīvai eiropai 
(Free Europe Committee),68 un tās pamatuzdevums bija vākt informāciju par apstākļiem 
un notikumiem okupētajā Latvijā. Papildu uzdevums bija ASV sabiedrības informēšana 
par komunistu noziegumiem Latvijā. KLB piedalījās Brīvās pasaules latviešu apvienības 

62 Sk. Brīvās pasaules latviešu apvienības statūtu projektu, pieņemts Amerikas Latviešu apvienības Centrālās val-
des sēdē 1955. gada 5. martā. – Pasaules Brīvo latviešu apvienības darbības apskats: 1956–2001, 26.–27. lpp.

63 Turpat, 2. punkts. 
64 Pirmais PBLA priekšsēdētājs no citas valsts latviešu organizācijas bija Linards Lukss (Latviešu nacionālā 

apvienība Kanādā), kurš atradās amatā no 1988. līdz 1989. gadam.
65 Sk.: Tērauds A. Amerikas latviešu devums Latvijas brīvības centieniem (1951–1991). Latviešu trimdas loma 

Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā, 93.–124. lpp.
66 1952. gada 11. un 12. aprīlī dV globālās organizācijas centrālās valdes pirmajā sēdē Londonā organizācijas 

statūtos tika iekļauta norāde, ka tās biedri cīnīsies par neatkarīgas Latvijas atjaunošanu. Sk.: Hāzners V. Laiks, 
telpa, ļaudis: Daugavas Vanagu organizācijas pirmie 25 gadi: vēstures apcere. Minstere; Toronto: daugavas 
Vanagu Centrālā valde, 1974. 

67 Sk., piemēram, saglabājušos informatīvos materiālus sakarā ar N. Kosigina valsts vizīti Lielbritānija 1967. gada 
februārī. operācija Sniegputenis. Konfidenciāls ziņojums dV informācijas darbiniekiem. – Minesotas IHRC 
arhīvs, Raimunda Čaka kolekcija, 1. kaste, 7. lieta, dV ASV Valde – General.

68 National Committee for a Free Europe, kas nodibināta 1949. gada 17. martā kā nevalstiska organizācija ar 
iespaidīgu padomi, kurā ietilpa ģenerālis dvaits eizenhauers un arī citas ietekmīgas personas. KBe mērķis 
bija panākt režīma nomaiņu formāli neatkarīgās Austrumeiropas valstīs, un tās redzeslokā neietilpa PSRS, 
nedz arī jebkura no PSRS republikām. Valsts departaments pamatoja sākotnējo atteikumu nepieļaut baltiešu 
piedalīšanos KBe ar to, ka šādu darbošanos varētu uztvert kā atkāpšanos no aneksijas un inkorporācijas 
neatzīšanas politikas.
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dibināšanā69 un, tās darbībai 70. gados apsīkstot, pakāpeniski nodeva savas politiskās 
funkcijas PBLA.

otra ASV nevalstiska organizācija, kurā piedalījās latviešu trimdinieki ASV un 
citur pasaulē, bija Apspiesto eiropas tautu asambleja (Assembly of Captive European 
Nations, ACeN),70 kas izveidota 1954. gada 20. septembrī. ACeN mērķis bija veici-
nāt visu Austrumeiropas tautu antikomunistisko organizāciju sadarbību, un tajā bija 
pārstāvētas: Albānija, Bulgārija, Čehoslovākija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, 
Polija un Rumānija. organizācijas pirmais ģenerālsekretārs bija Vilis Māsēns, kād-
reizējais Latvijas ārlietu ministrijas darbinieks. Ņemot vērā organizācijā iesaistīto 
valstu skaitu un tās galveno mērķi – komunisma apkarošanu, lielākā daļa ACeN 
paziņojumu aptvēra plašāka rakstura problēmas visās tās dalībvalstīs, un tajos netika 
uzsvērta specifiskā Baltijas valstu situācija. ACeN faktiski pārtrauca darboties 70. gadu  
sākumā.

Jau trimdas sākuma periodā, vēl tikai veidojoties kopienām atsevišķās mītnes 
zemēs un risinoties trimdas institucionalizācijai, tika veiktas arī atsevišķas politiskas 
akcijas un pasākumi uzmanības pievēršanai Baltijas valstīm. Sākot ar 50. gadiem, ik 
gadu deportāciju piemiņas dienā 14. jūnijā un Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 
18. novembrī, kā arī citos zīmīgos datumos praktiski visas latviešu kopienas centās veikt 
publisku politisku aģitāciju. Tā varēja izpausties gan dievkalpojumu un piemiņas pa-
sākumu, gan protesta gājienu un iesniegumu veidā un nereti saņēma morālu atbalstu 
mītnes zemes politiskajās aprindās.71

Viens no nozīmīgiem notikumiem baltiešu cīņā par savu valstu neatkarības 
idejas uzturēšanu bija ASV Kongresa Speciālās komitejas komunistu agresijas jau-
tājumos (Select Committee on Communist Aggression) izveidošana un darbība. Tās 
vadītājs – ASV Kongresa loceklis Čārlzs Kerstens, personīgas pārliecības iedvesmots, 
iestājās par visu eiropas valstu atbrīvošanu no komunistiskajiem režīmiem. Komi-
teja noturēja plašas noklausīšanās, kurās par dažādiem komunistu pārkāpumiem un 
agresijas aktiem liecināja Centrālās un Austrumeiropas valstu pārstāvji: ungāri, poļi, 
slovāki, ebreji un citi, kā arī latvieši, lietuvieši un igauņi.72 Komiteja cieši sadarbojās 
ar dažādām etniskajām grupām ASV, tostarp arī ar latviešu trimdas organizācijām 
un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Tās palīdzēja apzināt iespējamos lieciniekus 
un organizēja šo cilvēku liecību iesniegšanu komisijai.73 Baltiešu organizāciju starp-
valstu sakariem arī bija liela nozīme, jo tika uzklausīti ne vien liecinieki no ASV, bet 

69 Vēlāk (1970. gadā) organizācijas nosaukums nomainīts uz šodien pazīstamo – Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība.

70 ACeN arhīvs nodots IHRC arhīvā, sk. elektronisko katalogu – Assembly of Captive european Nations, Re-
cords, 1953–1972. http://www.ihrc.umn.edu/research/vitrage/all/am/ihrc246.html (skatīts 10.12.2011.).

71 Piemēram, jau 1952. gadā tālaika Ņujorkas štata gubernators Tomass djuijs izziņoja 1952. gada 15. jūniju 
par Baltiešu brīvības dienu Ņujorkas štata teritorijā. šādas deklarācijas tika pieņemtas ik gadu vairākos ASV 
štatos un pilsētās, kurās atradās kaut cik nozīmīgs baltiešu skaits.

72 Index to reports issued by the Select Committee on Communist Aggression. – USA National Archives, RG 
233 House of Representatives, 83rd Congress, Select Committee on Communist Aggression, Box 10. 

73 USA National Archives, RG 233 House of Representatives, 83rd Congress. Select Committee on Communist 
Aggression, Box 12. General correspondence. 
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arī no citām zemēm, piemēram, Austrālijas, Kanādas un Vācijas.74 Komitejas veik-
tās izmeklēšanas rezultātā Baltijas valstu okupācija 1940. gadā ieguva starptautisku  
skanējumu.

Pirmajos piecos trimdas gados izveidojās trimdas organizāciju hierarhiska struk-
tūra, sākot ar vietējo ciemu un pilsētu organizācijām, mītnes zemes centrālajām latviešu 
pārstāvniecībām, reģionālām organizāciju apvienībām līdz pat vispasaules latviešu 
organizācijai. Izveidojās organizatorisks tīkls, kurš ļāva ne vien saturēt kopā trimdas 
latviešu sabiedrību, bet arī koordinēt tās darbību dažādos virzienos, veikt saskaņotas 
politiskas akcijas, efektīvi izplatīt informāciju gan uz ārpusi, gan pašu latviešu vidū. Pir-
majos trimdas gados, šīm struktūrām tikai veidojoties, Baltijas valstu politisko interešu 
aizstāvībā salīdzinoši lielāka nozīme bija individuālām aktivitātēm – atsevišķu personu 
vēstulēm, iesniegumiem, akcijām. 

Kopumā trimdas institucionalizācijas periodā latviešu sabiedrībā vēl joprojām, 
tāpat kā pārvietoto personu nometnēs, valdīja pārspīlēti optimistisks noskaņojums par 
izredzēm atjaunot Baltijas valstu neatkarību un cerības, ka šo jautājumu jau tuvākajā 
laikā nokārtos Rietumu lielvalstis ASV vadībā. šādas cerības noteica zināmu trimdas 
politisko centienu pasivitāti un vietēju raksturu 50. gados. 

74 Sk., piem.: USA National Archives, RG 233 House of Representatives, 83rd Congress. Select Committee on 
Communist Aggression, Box 10. Files: witness forms – Australia, New Zealand.; witness forms – Canada.

2. tabula
Svarīgākās baltiešu kopīgās politiskās organizācijas

organizācija dibināšanas laiks

Baltiešu federācija Kanādā (Baltic Federation in Canada) Izveidota 1949. gadā, statūti 
pieņemti 1955. gadā

Apvienotā baltiešu amerikāņu komiteja (Joint Baltic 
American Committee, JBAC)* 1961. gads

Baltiešu apelācija Apvienotajām Nācijām (Baltic Appeal to 
the United Nations, BATUN)** 1966. gads

Baltiešu padome Austrālijā (Baltic Council of Australia) 1967. gads

Pasaules baltiešu apvienība (Baltic World Conference, arī 
Baltic World Council) 1972. gads

Baltiešu Amerikāņu brīvības līga (Baltic American Freedom 
League, BAFL) 1981. gads

  * Pēc 1991. gada pārdēvēta par Joint Baltic American National Committee (JBANC) jeb Apvienotā baltiešu ame-
rikāņu nacionālā komiteja.

** BATUN latviskotais nosaukums trimdā praktiski netika lietots.
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Baltiešu sadarbības izveidošanās un attīstība  
(1955.–1970. gads)

Vienota mērķa vārdā latviešu trimdas organizācijas cieši sadarbojās ar lietuviešu un 
igauņu trimdas kopienām un organizācijām. Sadarbībai pamatus ielika Vācijas bēgļu 
nometnēs gūtā pieredze, ka krietni lielāku uzmanību iespējams pievērst gadījumos, 
kad tiek iesaistīts lielāks cilvēku un tautību skaits. Triju Baltijas valstu līdzīgais liktenis 
otrā pasaules kara laikā radīja ļoti līdzīgas politiskās prasības un vienu mērķi – Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanu. Sadarbība šī mērķa sasniegšanā veidojās dabiski un bija 
izdevīga visu triju Baltijas valstu trimdiniekiem. 

BATUN izveidošanu ierosinošais moments bija 1965. gada 13. novembrī notikusī 
lietuviešu, latviešu un igauņu brīvības manifestācija (Lithuanian–Estonian–Latvian 
Freedom Rally) Ņujorkas pilsētā, kas pulcēja ap desmittūkstoš dalībnieku. Manifestanti 
pieņēma ANo un tās dalībvalstīm adresētu rezolūciju,75 kas nedaudz vēlāk kļuva par 
BATUN darbības mērķiem. Periodā no 1966. līdz 1970. gadam BATUN galvenā dar-
bība bija saistīta ar prasību dekolonizēt Baltijas valstis, apmeklējot ANo mītnē (Ņu-
jorkā) rezidējošās dalībvalstu misijas. Vēlāk BATUN savās akcijās uzsvēra cilvēktiesību 
neievērošanu Baltijas valstīs, bet atmodas laikā palīdzēja organizēt neoficiālas tikšanās 
starp Baltijas atjaunoto valstu pārstāvjiem un ANo personālu, ieskaitot ANo dalīb-
valstu pārstāvjus.76

Trimdas organizācijas lielākoties balstījās uz brīvprātīgā darba principu, kas 
nereti politiskajā darbībā noveda pie neprofesionalitātes un zemas efektivitātes, 
piemēram, iesniegumu emocionālais raksturs mēdza nomākt saturisko vērtību, 
iesniegumos gadu no gada atkārtojās vieni un tie paši fakti, līdz ar to mazinot sa-
ņēmēju interesi par tiem. Nopietns solis efektīvākas darbības virzienā tika sperts, 
izveidojot Apvienoto baltiešu komiteju (ABK, pazīstamāks un biežāk izmantots ir 
organizācijas angļu valodas (modernā) nosaukuma saīsinājums JBANC),77 kuras 
uzdevums bija saskaņot un kvalitatīvi uzlabot Baltijas valstu jautājuma lobēšanu 
ASV federālajās valsts iestādēs.78 ABK izveidoja latviešu, lietuviešu un igauņu trim-
das centrālās organizācijas ASV, un sākotnēji tās galvenais uzdevums bija veicināt 
sadarbību baltiešu trimdas organizāciju starpā, rīkojot to vadītāju tikšanās. Jau vēlāk, 
70. gadu sākumā, ABK deleģēja pastāvīgus pārstāvjus Vašingtonā un vēl pēc laika 

75 deklarācijas teksts IHRC arhīvā, ALA kolekcija, 12. kaste, 11. lieta. deklarācijas teksts tolaik tika plaši tiražēts, 
tostarp iekļauts brošūrā “We Plead, We Ask, We Demand”, kas satur pamatinformāciju par stāvokli Baltijas 
valstīs un kas tika izdalīta demonstrācijas dalībniekiem.

76 Bluķis U. Kā BATUN lobēja ANo dalībvalstis. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: 
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga: LZA, 2011, 
166.–167. lpp.

77 Kopīgs ALA, Amerikas Igauņu nacionālās padomes (Estonian American National Council, Inc.) un Ameri-
kas Lietuviešu padomes (Lithuanian American Council, Inc.) dibinājums. dibināšanas dokumenti – IHRC 
arhīvā, ALA kolekcija, 11. kaste, 9. lieta, bet mērķu deklarācija publicēta JBANC blogā – http://jbanc.
org/?page=blog&v=3&id=6 (skatīts 04.02.2012.).

78 Viens no pirmajiem šīs komitejas publiskotiem ziņojumiem bija 1961. gada 12. decembra memorands, kas 
iesniegts ASV Valsts departamentam. – IHRC arhīvs, ērika dundura kolekcija, 10. kaste, 10. lieta.
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algoja nelielu skaitu štata darbinieku, kas nodarbojās ar lobēšanu ASV federālajās  
iestādēs.79

Radošu pieeju lobēšanā attīstīja Baltiešu federācija Kanādā. Pateicoties Ka - 
nādas valsts politiskajai prioritātei uzsvērt šīs divkopienu valsts kulturālo daudzvei-
dību, 1973. gada 23. februārī notika pirmā baltiešu pārstāvju neformālā tikšanās ar 
Kanādas federālās valdības un pārvaldes pārstāvjiem, kuras iegansts bija tur dzīvo-
joša igauņu rakstnieka grāmatas atvēršana. Laika gaitā šādas tikšanās reizes kļuva 

79 Genys J. B. The Joint Baltic American Committee and the european security conference. Journal of Baltic 
Studies, vol. 9, issue 3, 1978, pp. 247–258.

3 att. BATUN izstrādātas paraugvēstules ANo dalībvalstu lobēšanai (IHRC arhīvs, Raimunda Čaka kolekcija,  
5. kaste, 1. lieta) 
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regulāras. Tajās parasti referātus nolasīja gan baltiešu pārstāvji,80 gan Kanādas poli-
tiķi, bet pasākuma turpinājumā bija svinīgs bankets. Ietekmīgas Kanādas politisko 
aprindu personas regulāri apmeklēja šos vakarus, tostarp tajos ar uzrunu 1989. gadā 
un 1990. gadā uzstājās attiecīgi Kanādas aizsardzības ministrs un ārlietu ministrs.81

Viena no visvēlāk radītajām politiska profila baltiešu organizācijām ir 1981. gadā 
no dibinātā Baltiešu Amerikāņu brīvības līga (BAFL). BAFL atšķirībā no līdzīga rak-
stura organizācijām neizveidojās citu baltiešu organizāciju paspārnē. No citām or-
ganizācijām neatkarīgas Brīvības līgas izveidi ierosināja vairāki faktori, galvenokārt 
jaunākas paaudzes baltiešu neapmierinātība ar visai smagnējo savu nacionālo orga-
nizāciju darbošanos politiskajā jomā. Nozīmīgs faktors bija labā sadarbība, kas bal-
tiešiem bija izveidojusies ar ASV prezidentu Ronaldu Reiganu jau laikā, kad viņš bija 
Kalifornijas štata gubernators. BAFL pievērsās Baltijas valstīs notiekošo cilvēktiesību 
pārkāpumu publiskošanai, uzsverot, ka daudzi baltiešu disidenti pieprasa atjaunotu 
ne atkarību. BAFL ietvaros tika regulāri rīkotas pārskata konferences par cilvēktiesību 
problēmām Baltijas valstīs.

Paralēli politiska profila organizāciju dibināšanai un sadarbības veidošanai ar  
trimdas lietuviešiem un igauņiem politiskā darbība norisinājās arī latviešu organizāci-
jās un individuāli. Atsevišķi aktīvi trimdas darbinieki izcēlās ar publiskiem protestiem 
pret PSRS un visdažādākajiem ar Baltijas valstīm kaut nedaudz saistītiem notikumiem, 
kā, piemēram, PSRS augsto pārstāvju braucieniem pa ASV štatiem un pilsētām vai 
baltiešu kultūras sasniegumu iekļaušanu padomju sasniegumu izstādēs. Cenšoties 
reaģēt uz tik daudziem un dažādiem notikumiem, trimdas sabiedrības spēki bija ļoti 
sadrumstaloti un rezultātā maz iespaidoja mītnes zemes sabiedrību un praktiski nemaz 
neietekmēja ārpolitikas veidotājus.82 

Norisinājās arī vairāki notikumi, kas lika Baltijas valstu vārdam izskanēt plašākā 
sabiedrībā. Baltijas valstu jautājums tika plaši atspoguļots Vācijas plašsaziņas līdzek-
ļos 1968. gadā saistībā ar Berlīnē paredzētā trimdas 1. Vispasaules latviešu jauniešu 
kongresa aizliegšanu. Kongresa rīcības komiteja dažas dienas pirms kongresa sākuma 
bija saņēmusi Berlīni pārvaldošo sabiedroto spēku aizliegumu rīkot kongresu Berlīnē, 
pamatojot to ar Rietumberlīnes sarežģīto politisko situāciju. Trimdas organizācijas uz 
aizliegumu atbildēja ar publiskiem protestiem ne tikai Vācijā, bet arī ASV un citās val-
stīs.83 Berlīnes visaugstākās pārvaldes iesaistīšanās salīdzinoši tik maznozīmīga un ne-
liela notikuma kā jauniešu kongress aizliegšanā izraisīja milzīgu mediju un sabiedrības  

80 Referenti tika noteikti rotācijas ceļā starp trim Baltijas valstīm; vairākas reizes baltiešu pārstāve bija toreizējā 
Monreālas Universitātes (Université de Montréal) profesore Vaira Vīķe-Freiberga; otavā dzīvojošais latvietis 
advokāts edvīns Pārups rūpējās par politiskiem šī vakara aspektiem, bet viņa arhīvs nav saglabājies.

81 Pasākuma nozīme Kanādas lietuviešu emigrācijas kopienas politiskās aģitācijas kontekstā novērtēta 
rakstā: Janauskas G. Forms of Political expression in the Lithuanian Community of Canada (1973–1990). 
Lituanus, vol. 52, no. 3, 2006. Pieejams: http://www.lituanus.org/2006/06_3_03%20Janauskas.htm (skatīts 
05.08.2012.).

82 Peniķis J. darbs brīvībai un mūsu uzskati. Jaunā Gaita, Nr. 22, 1959, 167.–170. lpp.; Nr. 23, 1959, 204.–
208. lpp. 

83 Sīkāk par kongresa aizliegumu sk.: Notikumi Berlīnē: dokumentācija. Sast. M. Roga, R. šilde. [Berlīne: šilde], 
1968.
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interesi, plaši aplūkojot un aktualizējot arī jautājumu par Baltijas valstu nelikumīgi zau-
dēto neatkarību. Kopš otrā pasaules kara šī bija pirmā reize, kad Latvijas vārds tik plašā 
mērogā izskanēja ziņās Vācijā un pasaulē un bija pat lasāms Vācijas lielāko laikrakstu 
virsrakstos. 

Jaunatnes kongresa aizliegums, tāpat kā 50. gadu notikumi pasaules politikā, lat-
viešu trimdiniekiem lika saprast, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana nav 
nevienas Rietumu valsts, tostarp arī ASV plānos. šāda atskārsme izsauca daļā līdz tam 
diezgan optimistiski noskaņotās trimdas sabiedrības vilšanās sajūtu. Ar laiku manāmi 
samazinājās pirmajos trimdas gados plaši izplatītie nedaudz naivie mēģinājumi veicināt 
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu ar individuālu iesniegumu palīdzību, kuros rak-
stītāji atsaucās uz personiski piedzīvotiem cilvēktiesību pārkāpumiem. daudzo augstām 
ASV amatpersonām sūtīto individuālo iesniegumu precīzi apjomi šodien vairs diemžēl 
nav nosakāmi. daži indivīdi patiesi izcēlās ar ļoti aktīvu saraksti, bet stipri apšaubāma 
ir šo sūtījumu iedarbība uz adresātiem.84

Kopumā periodā līdz 1970. gadam gan indivīdu, gan trimdas organizāciju rīkotās 
akcijas saistībā ar PSRS dažādām aktivitātēm bija visumā nesekmīgas85 un tikai atseviš-
ķos gadījumos pievērsa plašākas sabiedrības uzmanību. Trimdas iekšējā informatīvajā 
telpā laika gaitā, trūkstot konkrētiem panākumiem politiskā mērķa tuvināšanā, arvien 
vairāk parādījās mēģinājumi precīzāk definēt trimdas politiskās cīņas uzdevumus un 
koncentrēt sadrumstalotos spēkus konkrētos darbības virzienos, kuros būtu gūstami 
vislabākie rezultāti.86

84 ēriks dundurs ilgstoši veica šādus sūtījumus, bet saglabātās atbildes neliecina ne par to, ka tās sasniedza 
adresātu, ne arī panāca vēlamo. Viņa sūtījumu kopijas pieejamas IHRC arhīvā, ē. dundura kolekcijā.

85 Piemēram, sk. ALA priekšsēdētāja Pētera Lejiņa vēstuli tālaika ASV senatoram Viljamam Fulbraitam sakarā 
ar Anastasa Mikojana ASV apmeklējumu. – IHRC arhīvs, ALA kolekcija, 4. kaste, 3. lieta.

86 Sk., piem.: Peniķis J. darbs brīvībai un mūsu uzskati. Jaunā Gaita, Nr. 22, 1959, 167.–170. lpp.; Nr. 23, 1959, 
204.–208. lpp. 

4. att. Baltiešu protesta 
demonstrācija Maija laukumā 
Buenosairesā (Argentīna) 
1968. gadā Apspiesto tautu 
nedēļas pasākumu ietvaros 
(ozols I., Restberga-Zalta M. 
Latvieši Argentīnā. Buenos-
airesa: Imanta, 2001, 32. lpp.)
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Trimdas politiskajās norisēs laikposms no 50. gadu vidus līdz pat 70. gadu sāku-
mam ir efektīvāku politiskā darba formu meklējumu un zināmā mērā stagnācijas laiks. 
Praksē vērojams politisko aktivitāšu pārdomātas virzības trūkums, lai arī trimdas pub-
licistikā parādījās mēģinājumi definēt politiskās cīņas praktiskos uzdevumus tās efekti-
vitātes paaugstināšanai. dažādas vietēja līmeņa politiskās akcijas ar mainīgu intensitāti 
norisinājās visu trimdas laiku, arī šajā laikposmā. Turpinājās 50. gadu sākumā aizsāktā 
deportāciju gadadienu un Latvijas neatkarības proklamācijas gadadienu atzīmēšana ar 
publiskiem politiskiem pasākumiem un iesniegumiem mītnes zemju pārvaldei. Tomēr 
kopumā šo centienu rezultātā gūtā ievērība Baltijas jautājumam bija izteikti lokāla un 
no mītnes zemju valdības un politiķiem saņemtais atbalsts – lielā mērā deklaratīvs. 
Neraugoties uz saspīlējumu ASV–PSRS attiecībās šajā laikā, trimdai neizdevās panākt 
Baltijas valstu jautājuma iekļaušanu pasaules politikas uzmanības lokā.

Trimdas aktivitātes eiropas drošības un sadarbības procesa ietvaros 
(1970.–1975. gads)

Izmaiņas pasaules politiskajā situācijā 70. gadu sākumā – tuvināšanās līdz tam ļoti 
saspringtajās ASV un PSRS attiecībās – radīja jaunus izaicinājumus Baltijas valstu ne-
atkarības idejas aizstāvju darbā.87 Vislielāko satraukumu 70. gados baltiešu trimdinieku 
aprindās viesa ASV un PSRS tuvināšanās ietekmē aizsāktais process ar mērķi panākt 
vienošanos, kas aizvietotu nekad neparakstīto miera līgumu starp Sabiedrotajiem un 

87 Paralēli ASV un PSRS attiecību attīstībai trimdiniekus neatstāja vienaldzīgus VFR un PSRS attiecību uzlabo-
šanās, kas saistīta ar kanclera V. Branta austrumu politiku (Ostpolitik). Trimdas organizācijas vairākas reizes 
uzrunāja V. Brantu, atbildē saņemot apliecinājumu, ka Rietumvācijas valdība neatzīst Baltijas valstu aneksiju 
un inkorporāciju de jure.

5. att. Gatavošanās 
demonstrācijai pret 
1. Vispasaules latviešu 
jauniešu kongresa aiz-
liegumu 1968. gadā  
(no ģirta Zēgnera perso-
niskā arhīva)
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Vāciju, juridiski noslēdzot otro pasaules karu. 1973. gadā Helsinkos notikusī pirmā 
tikšanās eiropas drošības un sadarbības apspriedes (edSA) ietvaros skaidri norādīja 
jaunās tendences ASV un PSRS attiecībās, uz kurām reaģējot jūtami mainījās trim-
das latviešu politisko aktivitāšu raksturs. Blakus cilvēktiesību un citiem jautājumiem 
viens no apspriedes gala dokumenta punktiem paredzēja atzīt eiropā pastāvošās valstu 
robežas,88 kas darīja trimdiniekus īpaši uzmanīgus. Robežu atzīšana nostiprinātu PSRS 
tiesības uz Baltijas valstīm un padarītu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu daudz 
sarežģītāku.

šādos apstākļos PBLA savas politiskās darbības galveno uzmanību koncentrēja uz 
aktivitātēm saistībā ar edSA, izstrādājot arī konkrētu rīcības stratēģiju. Sadarbībā ar 
pārējām baltiešu globālajām organizācijām tika panākta Pasaules baltiešu apvienības 
(PBA, angliski lietoti divi nosaukumi: Baltic World Council un Baltic World Conference) 
izveidošana. Lai arī vairākums politisko akciju tika veikts visu baltiešu vārdā, PBA 
izveidojās un darbojās, lielā mērā pateicoties tieši ASV dzīvojošo latviešu iniciatīvai 
un neatlaidīgai darbībai. PBA kopā ar PBLA un citām trimdas organizācijām publiski 
redzamā veidā edSA sarunu laikā starptautiskajai sabiedrībai atgādināja Baltijas valstu 
traģisko likteni vairs ne kā vēsturisku notikumu, bet kā tagadnes svarīgu politisko pro-
cesu sastāvdaļu. 

Sākot ar edSA pirmās konferences sanākšanu 1972. gada jūlijā, trimdinieki iespē-
jami aktīvi atgādināja arī apspriedes dalībniekiem par neatrisināto Baltijas jautājumu. 
Baltiešu grupa (PBA biedri Ulda Gravas vadībā) izdalīja rakstisku informāciju par Bal-
tijas valstu jautājumu.89 1975. gadā ASV prezidents džeralds Fords īsi pirms izlidošanas 
uz Helsinkiem, lai parakstītu Nobeiguma aktu, tikās ar vairāku etnisko grupu, tostarp 
baltiešu, pārstāvjiem un solīja publiski deklarēt ASV neatzīšanas politikas turpināšanu 
neatkarīgi no Nobeiguma akta.90 šo solījumu dž. Fords tomēr neturēja. Baltiešu dele-
gācija ieradās un uzturējās Helsinkos Nobeiguma akta parakstīšanas laikā un izplatīja 
Memorandu par Baltijas valstu tiesībām.91 Saprotamā kārtā baltiešu delegācija netika 
iesaistīta pasākuma oficiālajās norisēs. PSRS delegācija sākumā mēģināja kavēt baltiešu 
aktīvistu darbību,92 tomēr šādi gadījumi pievērsa papildu uzmanību baltiešu prasībām, 
un turpmāk PSRS nespēja panākt aizliegumu baltiešu delegācijai Helsinkos izvērst savu 
darbību. 

88 Sk. Helsinku Nobeiguma akta principu deklarācijas IV punktu “Par valstu teritoriālo integritāti”. – http://
www.osce.org/mc/39501 (skatīts 26.01.2013.). Nobeiguma akts un ar to saistītie dokumenti nav pārtulkoti 
latviski.

89 Memorandu sagatavojušas baltiešu organizācijas Zviedrijā (pieņemts 1972. gada novembrī). – B. Vītoliņas 
personiskais arhīvs, Bruno Kalniņa fonds, lieta 1970–1972.

90 Pārrunu protokols publicēts: Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXIX, document 322, 
pp. 926–930.

91 Memorands par padomju okupāciju un neokoloniālo attieksmi pret Baltijas valstīm. – PBLA arhīvs, Rockville 
(ASV), lieta eiropas drošības konference. Sīkāk par memoranda nozīmi sk.: Lēbers d. A. Latvijas neatkarības 
atjaunošanas prasības dažos dokumentos pirms 1990. gada 4. maija. 4. maijs: rakstu, atmiņu un dokumentu 
krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 27.–32. lpp.

92 1973. gadā pat panākot delegācijas locekļu apcietināšanu. Sk.: I. Spilnera vēstule ASV Valsts sekretāram Vilja-
mam Rodžersam sakarā ar PBA delegācijas locekļu arestēšanu Helsinkos 1973. gadā. – IHRC arhīvs, JBANC 
kolekcija, 233. kaste.
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Neskatoties uz trimdas centieniem, lielvalstu 
parakstītais Helsinku Nobeiguma akta formulē-
jums par eiropā pastāvošajām robežām bija dažādi 
interpretējams. Lai formāli nostiprinātu ASV 
pozīcijas nemainību Baltijas valstu inkorporācijas 
PSRS likumības sakarā, pieliekot lielas pūles, bal-
tiešu organizācijas panāca, ka 1976. gada 5. maijā 
ASV Kongresa 94. sasaukums pieņēma Senāta 
406. rezolūciju, kas pasvītroja ASV neatzīšanas 
politikas pastāvēšanu, neraugoties uz Helsinku 
Nobeiguma akta parakstīšanu. ASV Kongresa 
apakšpalāta pieņēma līdzīgu rezolūciju Nr. 864.93 
Tomēr, neraugoties uz ASV valdības deklarācijām 
un ASV pieņemtām rezolūcijām, trimdas latviešos 
Helsinku Nobeiguma akts iedragāja pārliecību par 
Latvijas neatkarības atjaunošanas iespējamību. 
Helsinku Nobeiguma akts kļuva par robežšķirtni 
latviešu trimdinieku politiskajās aktivitātēs un 
ieva dīja jaunu darbības posmu. 

Sākot ar PSRS–ASV attiecību uzlabošanos 
70. gados, Baltijas valstu jautājums bija ieguvis 
jaunu aktualitāti. Abu lielvaru attiecību uzlaboša-
nās prasīja no trimdas organizācijām vēl plašāku 
darbību un lielāku aktivitāti, atgādinot par neatri-
sināto Baltijas valstu problēmu un neļaujot Baltijas 
valstis “upurēt” par labu attiecību uzlabojumam citās jomās. Līdz ar Helsinku nolīgumu 
trimdas politiskās darbības sfērā ienāca jaunas tēmas un plašāks jautājumu loks – lie-
lāka uzmanība tika pievērsta cilvēktiesību pārkāpumiem Baltijas valstīs, izteikts atbalsts 
baltiešu disidentu un vides aktīvistu kustībām. Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu 
trimdinieki norādīja kā vienīgo ceļu, kas ļautu panākt cilvēktiesību ievērošanu, miera 
un brīvības nodrošināšanu Baltijas valstīs. 

Trimdas politisko aktivitāšu internacionalizācija (1976.–1989. gads)

Helsinku process bija izcēlis Baltijas jautājumu dienas gaismā, un trimdas organi-
zācijas pielika visas pūles, lai šis jautājums būtu aktuāls arī vēlākajās Helsinku apspriedē 
parakstītā akta nosacījumu pārskatīšanas reizēs. Pirmajā šādā sanāksmē (sesiju atklāja 
1977. gada 4. oktobrī Belgradā) baltieši aktīvi piedalījās, tostarp panākot, ka ASV 
delegācijas sastāvā tika iekļauti baltiešu pārstāvji. Publiskas baltiešu demonstrācijas 
Belgradā nebija iespējamas, un PBLA pārstāvja oļģerta Pavlovska aktivitātes, lobējot 

93 Pārskatu par šo rezolūciju tapšanu sk.: Genys J. B. The Joint Baltic American Committee and the european 
Security Conference, pp. 243–256.

6. att. Latviešu trimdas jauniešu protesta akcija 
edSA Helsinku konferencē 1975. gadā (no ģirta 
Zēgnera personiskā arhīva)
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baltiešu jautājumu, tika sodītas ar viņa izraidīšanu no dienvidslāvijas Federācijas teri-
torijas. šāds izraidījums ieguva publisku rezonansi. Arī vēlākajās apspriedēs (Madridē 
1980.–1983. gadā, otavā 1985. gadā, Vīnē 1986.–1989. gadā) notika baltiešu rīkoti 
protesta pasākumi un mēģinājumi atrast sabiedrotos apspriedes delegātu vidū. šajos 
pasākumos iesaistījās gan latviešu organizācijas, gan indivīdi, kas nodarbojās ar dele-
gāciju lobēšanu, bet sapulču laikā rīkoja publiskas demonstrācijas. Uz katru apspriedi 
PBLA sagatavoja un izplatīja ziņojumu, kurā iekļāva ziņas par PSRS veiktajiem Nobei-
guma akta pārkāpumiem Latvijā, kā arī atsevišķu Baltijas valstīm svarīgu dokumentu, 
piemēram, Molotova–Ribentropa pakta, kopijas.94

Trimdas organizācijas iespēju robežās piedalījās visdažādākajos ar Helsinku pro-
cesu saistītajos pasākumos. Piemēram, šī procesa ietvaros 1986. gada 23. aprīlī otavā 
sākās ekspertu sanāksme, veltīta cilvēktiesību jautājumiem. 1986. gada 26. februārī 
tika sasaukta Kanādas ieinteresēto nevalstisko organizāciju tikšanās ar sanāksmes pār-
stāvjiem. Tikšanās reizē LNAK pārstāvis Kanādas Baltiešu padomes vārdā iesniedza 
ekspertu sapulcei apjomīgu dokumentu par Baltijas jautājumiem.95 Pēc otavas sapulces 
noslēguma LNAK saņēma no Kanādas ārlietu ministrijas izvērstu rakstisku izklāstī-
jumu par sapulces gaitu, kāds, šķiet, tika nosūtīts visām nevalstiskajām organizācijām, 
kas piedalījās konsultācijās. Savā ziņojumā otavas sapulces laikā ASV delegācijas vadī-
tājs, cita starpā, bija norādījis arī uz deformēto etnisko stāvokli Latvijā.

otrs nozīmīgs virziens latviešu trimdas politiskajos centienos līdztekus Baltijas 
jautājuma aktualitātes un neatzīšanas politikas uzturēšanai Helsinku nolīguma izvērtē-
šanas ietvaros šajā laikposmā bija informācijas izplatīšana uz Latviju, kā arī no Latvijas 
saņemtās informācijas izplatīšana ārzemēs. Informācija no Latvijas galvenokārt bija 
disidentisku rakstu formā, kuri uzrunāja ANo, Rietumvalstu valdības – vai “17 komu-
nistu vēstules” gadījumā – ārzemju komunistiskās partijas. Minētās vēstules izplatīšanā 
bija iesaistījušies gan trimdas aktīvisti, gan arī organizācijas. 17 latviešu komunistu 
vēstules nonākšana ārzemēs (1971–1972) un tās izplatīšana masu medijos neapšaubāmi 
piesaistīja pasaules uzmanību stāvoklim Latvijā.96 ALA šīs vēstules kopiju nosūtīja 
ASV Kongresa locekļiem, daudziem ASV valsts darbiniekiem, arī ANo delegācijām.97 
1972. gadā Latvijas Republikas diplomāts Teodots ozoliņš nogādāja šīs vēstules kopiju 
Lielbritānijas ārlietu ministrijai. 

Patiesas informācijas par notiekošo Latvijā izplatīšana Rietumos bija arī t.s. Gais-
mas akcijas mērķis. Akcija norisa laikposmā no 1976. līdz 1979. gadam, sadarbojoties 
trimdas latviešu grupai Pauļa Kļaviņa vadībā un cilvēktiesību grupai Rīgā olafa Brūvera 

94 Report on the implementation of the Helsinki Final Act: Soviet Occupied Latvia: 1982. Rockwille: World  
Federation of Free Latvians, 1982. 

95 Submission to the Special Joint Committee on Canada’s International Relations. Sk.: LNAK priekšsēdētāja 
vietnieka G. Siliņa pavadvēstules kopija. – ontārio Provinces arhīvs, LNAK fonds, lieta Correspondence, 
english, Chronological, 1983–1985.

96 Vēstule uzrakstīta 1971. gadā, izvesta uz ASV ar tur dzīvojoša tautieša starpniecību, pēc tam nonākusi 
Stokholmā, kur tulkota vairākās valodās un publicēta daudzos medijos. Vēstule apraksta PSKP īstenoto mazo 
tautu, tostarp latviešu piespiedu asimilāciju un raksturo situāciju Latvijā šajā jomā. Vēstules teksts publicēts: 
Berklavs e. Zināt un neaizmirst. Rīga: Preses nams, 1998, 332.–334. lpp. 

97 Pēc ziņām grāmatā: Albats B., Klīve V. V. ALA – Amerikas Latviešu apvienība, 1951–1986, 94. lpp. 17 komu-
nistu vēstule pavairota 1000 eksemplāros. ALA priekšsēdētāja I. Spilnera pavadvēstule atrodama V. Korsta 
arhīvā, Jūrmalas pilsētas muzejā, sējumā “Americans for Nixon-Agnew”.
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vadībā. Gaismas akcijas ietvaros liecības par cilvēktiesību pārkāpumiem, ieskaitot foto 
un video liecības, nonāca ārzemēs, kur tika iespējami plaši izplatītas tālāk ar ārzemēs 
dzīvojošo latviešu un trimdas organizāciju palīdzību. šāda darbība bija nozīmīga sa-
biedrības informēšanai un noskaņošanai par labu Baltijas valstīm, kas neapšaubāmi 
atbalstīja arī trimdas latviešu galveno mērķi, proti, uzturēt ideju par Latvijas neatkarību 
un veicināt tās atjaunošanu.98

Tāpat šajā laikposmā vairākas sekmīgas akcijas izdevās īstenot BAFL. Viens no 
būtiskiem sasniegumiem – ASV prezidenta Ronalda Reigana parakstītā vēstule, kas 
nosūtīta visām ANo dalībvalstu delegācijām 1983. gada 23. jūlijā, skaidrojot ASV 
aneksijas neatzīšanas politiku,99 – ir tiešas sekas BAFL lobēšanas aktivitātēm.100 Tāpat 
BAFL panāca, ka 1982. gada 18. jūnijā ASV prezidents R. Reigans pasludināja 14. jūniju 
par Baltijas brīvības dienu (Baltic Freedom Day).101 Lai arī šādas dienas jau iepriekš bija 
tikušas izsludinātas štatu un pilsētu līmenī, šai reizē tas notika visas valsts līmenī.

Astoņdesmito gadu vidū trimdas organizācijas ne vien kā iepriekš reaģēja uz pa-
saules politikā notiekošo, bet arī pašas sarīkoja vairākas plašas akcijas ar mērķi pievērst 
uzmanību Baltijas valstu stāvoklim. Viena no tām bija Baltijas tribunāls Kopenhāgenā 
1985. gadā. Tribunāla uzdevums bija novērtēt PSRS pārvaldes rīcību cilvēktiesību 
jomā Helsinku Nobeiguma akta nostādņu gaismā. Kā liecinieki tika uzklausīti nesen 
no Baltijas republikām izraidītas vai emigrējušas personas. Tribunāla secinājumus pa-
rakstīja vairākas politiski un juridiski respektablas personas no dažādām valstīm, starp 

  98 Sīkāk par Gaismas akciju sk.: Kļaviņš P. Gaismas akcija: liecības un dokumenti par Gaismas akcijas slepeno un 
atklāto darbību dzelzs priekškara abās pusēs 1969–1989. Rīga: drukātava, 2012. 

  99 President Ronald W. Reagan. The United States Reaffirms Recognition of Independence of estonia, Latvia 
and Lithuania. Press Release, U.S. Mission to the United Nations, July 29, 1983. – IHRC, JBANC collection, 
Box 33, Folder “Baltic Freedom Awards”.

100 1983. gada 13. jūnija BAFL priekšsēdētāja V. Pavlovska vēstuli ar ieteikumiem, kā ASV varētu pastiprināt savu 
atbalstu Baltijas brīvības centieniem, ieskaitot jautājuma izvirzīšanu ANo, prezidentam R. Reiganam nodeva 
viņa padomnieks, kam sekoja BAFL tikšanas ar R. Reiganu.

101 Prezidents R. Reigans publiski pasludināja ASV likumu (Public Law 98-39), uzrunājot baltiešu delegāciju 
Baltajā namā; sk. uzrunu Remarks at the White House Reception for Baltic Americans, kas atrodama – http://
www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1983/61383c.htm (skatīta 14.08.2012.).

7. att. Protesta mītiņš Vīnē 
saistībā ar edSA konferenci. 
1986. gads (LVA, 2219. f., 1.v 
apr., 47. l., 6. lp.)
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kurām lielākas objektivitātes nodro-
šināšanai nebija baltiešu. Tribunāla 
pieņemtajā manifestā secināts: “Ar 
šo Kopenhāgenas manifestu mēs pa-
ziņojam, ka Baltijas valstīs pastāvošā 
situācija ir drauds miera un brīvības 
pastāvēšanai eiropā un pasaulē.”102

Kā turpinājums Kopenhāgenas 
tribunālam norisinājās vēl viena 
politiska akcija, kuru rīkoja visu 
trīs Baltijas valstu trimdas jauniešu 
organizācijas, – Baltijas brīvības un 
miera kuģa brauciens pa Baltijas 
jūru.103 Tā galvenais mērķis bija 
“Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tuvā-
kiem kaimiņiem atgādināt, ka miers 
eiropā nav dalāms no cilvēka tiesību 
respektēšanas un demokrātijas 
atjaunošanas trīs PSRS okupētajās 
Baltijas republikās”.104 Citas akcijas 
rīkotāju izvirzītās prasības bija at-
brīvot Baltijas valstis no PSRS atom-
ieročiem, pārtraukt PSRS īstenotos 
cilvēktiesību un pašnoteikšanās 
tiesību pārkāpumus Baltijas valstīs. 
Akcijas dalībnieki izteica savu atbal-
stu baltiešu disidentiem, kas tikuši 
apcietināti par vides aizsardzības 
jautājumu aktualizēšanu. Tādējādi 
šajā politiskajā akcijā trimdas jau-
nieši pievērsās līdz tam neierasti pla-
šam jautājumu lokam, izceļot tautas 
pašnoteikšanās tiesības kā pamatu 
un garantu visām citām tiesībām 
un brīvībām. Apspriešanai izvēlētie 
jautājumi turklāt bija aktuāli ne vien 
Baltijas valstu kontekstā, bet arī visā 

102 Kopenhāgenas manifests. 1985. gada 26. jūlijs. Tribunāla slēdziens kā pielikums PBLA informatīvam 
materiālu apkopojumam iesniegts ASV Senāta Helsinku komitejai (Helsinki Watch Committee).

103 Sīkāk par šo akciju sk.: Graudiņš M. Baltijas brīvības un miera kuģis – Atmodas priekšgājējs. Latviešu trimdas 
loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā: Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kon-
gresa sekcijas materiāli. Rīga: LZA, 2011, 237.–256. lpp.

104 Mārča štāla aicinājums piedalīties Baltijas brīvības un miera kuģa braucienā. Stokholma, 1985. gada jūnijs. 
Publicēts: Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats: 1956–2001, 127. lpp.

8. att. ASV prezidenta Ronalda Reigana proklamācija, pasludinot 
1982. gada 14. jūniju par Baltijas Brīvības dienu (oriģināls glabājas 
LZA BSPC, saņemts no Valda Pavlovska)
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pasaulē, kas veicināja to plašāku iztirzāšanu medijos un sabiedrībā. Kopumā Baltijas 
brīvības un miera kuģa brauciens tika minēts vairāk nekā 2000 rakstos dažādu val-
stu presē, kā arī radio un televīzijas raidījumos.105 šīm publikācijām sekoja arī virkne 
rakstu par Baltijas valstīm vispār, kā arī intervijas ar baltiešu trimdiniekiem. Par kuģa 
braucienu plaši rakstīja Skandināvijas un eiropas prese, bet publikācijas parādījās arī 
tālākās valstīs: Argentīnā, Brazīlijā, Austrālijā, Saūda Arābijā, Japānā un citās.

Astoņdesmito gadu otrajā pusē arī Baltijas valstu interesēm nozīmīgs politisks no-
tikums bija t.s. Čatokvas konferences sarīkošana Jūrmalā. Izglītības veicināšanas insti-
tūts (Chautauqua Institution) no 1985. gada bija iesaistījies ASV–PSRS dialogā kā ASV 
civilās sabiedrības pārstāvis. Pēc ierosinājuma saņemšanas rīkot konferenci Padomju 
Savienībā ASV Valsts departaments informēja ASV latviešu sabiedrības pārstāvjus par 
nodomu konferenci sarīkot PSRS kūrortā Jūrmalā.106 Sākotnēji ALA priekšsēdētāja 
Aristīda Lamberga attieksme bija krasi noraidoša. Pēc zināmām pārdomām un saru-
nas ar Valsts departamenta pārstāvjiem ALA nostāja mainījās. Tomēr ALA pieprasīja 
Jūrmalas konferences laikā ievērot virkni nosacījumu, tostarp lai konference nekādā 

105 Sīkāk: Bērziņš U., Teness V. Baltijas brīvības un miera kuģis – Rietumu pasaules vērtējums. Latviešu trimdas 
loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā, 257.–265. lpp.

106 Izvērsts šīs konferences apraksts atrodams dokumentu un liecību apkopojumā Chautauqua/Jurmala 1986: 
A Latvian-American Perspective. ed. by o. Kalnins. Rockville, Md: The American Latvian Association in the 
United States, Inc, 1987.

9. att. Baltijas Brīvības un miera kuģa izbraukšana no Stokholmas (no Māra Graudiņa personiskā 
arhīva)
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veidā nemazinātu vai nemainītu ASV īstenoto padomju varas leģitimitātes Latvijā ne-
atzīšanas politiku, lai konferencē dominētu latviešu valoda un latviešu auditorija, kā 
arī lai delegācijas sastāvā tiktu iekļauti desmit Amerikas Latviešu apvienības biedri.107

Gatavojoties konferencei, ALA uzrunāja atsevišķus ASV delegācijas dalībniekus,108 
bet ASV dzīvojošie latviešu aktīvisti rūpējās par Jūrmalas notikumu korektu atspoguļo-
šanu ASV medijos, tostarp mudināja trimdiniekus rakstiski iebilst pret tendencioziem 
rakstiem. ALA un trimdas latviešu sabiedrības attieksme pret šo konferenci kopumā 
bija ļoti dažāda, daudzi to neuzskatīja par ievērības cienīgu notikumu. Pēc konferen-
ces A. Lambergs nosūtīja džekam Metlokam, tālaika ASV prezidenta padomniekam, 
pateicību par drosmi Jūrmalā deklarēt ASV aneksijas neatzīšanas politikas būtību un 
atgādināt par PSRS nelikumībām, kas izraisīja šo neatzīšanas politiku.109

Salīdzinājumā ar pirmajām trimdas desmitgadēm latviešu trimdinieku politiskā 
darbība 70. un 80. gados bija kļuvusi daudz profesionālāka un izvirzījusies starptau-
tiskā līmenī. Individuālu aktivitāšu, entuziasma un emociju vadītu akciju vietā darbo-
jās lielāko trimdas organizāciju algotas amatpersonas, akcijas bija rūpīgi plānotas un 
mērķtiecīgi realizētas. Tāpat jūtami mainījās un paplašinājās trimdinieku aktualizēto 
politisko problēmu loks un lietotā argumentācija. Iepriekšējās desmitgadēs izmantoto 
morālo pārestību uzskaitījuma vietā kā aktuālāki un svarīgāki argumenti Baltijas valstu 
brīvības centieniem tika izmantota PSRS pārvaldītajās Baltijas valstīs pastāvošā sliktā 
situācija cilvēktiesību, etniskajā, ekoloģijas un citās jomās. 

Trimdas dalība atmodas politiskajos procesos  
(1989. gads – 1990. gada 4. maijs)

Astoņdesmito gadu beigās jau pašās Baltijas valstīs aizvien skaļāk izskanēja protesti 
un aicinājumi mainīt pastāvošo kārtību. Trimdas attieksme pret negaidītajiem noti-
kumiem bija cerību pilna, un cerības nemazināja fakts, ka ceļš uz Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu bija aizsācies, nevis pateicoties starptautiskai diplomātijai, t.i., 
trimdas ierosināts, bet gan Latvijā. Par notiekošajām pārmaiņām simboliski liecināja 
Latvijas Republikas karogu atklāta demonstrēšana Latvijā, kas daudziem trimdiniekiem 
izjūtu līmenī nozīmēja atmodas sākumu. Praktiski daudz svarīgāka bija Baltijas nacio-
nālo politisko masu kustību izveidošanās, kas 1988. gadā Latvijā izpaudās kā Latvijas 
Tautas frontes (LTF) dibināšana un tās oficiāla reģistrēšana. Padomju iestāžu rīcība, 
atsakot iebraukšanas atļaujas septiņiem ārzemju latviešiem, kas vēlējās piedalīties Tau-
tas frontes dibināšanas kongresā, izraisīja PBLA protestu, un gadījums tika veiksmīgi 
izmantots publicistiskos nolūkos.110 

107 Valsts sekretāra vietnieka džona Vaitheda 1986. gada 29. maija pateicības vēstule A. Lambergam. – LVA, 
2179. f., 1. apr., 65. l., 340. lp.

108 1986. gada 13. maija A. Lamberga vēstules kopija, kas nosūtīta visiem šīs ASV delegācijas dalībniekiem. – 
LVA, 2179. f., 1. apr., 70. l., 8. lp.; publicēta arī: Chautauqua/Jurmala 1986: A Latvian-American Perspective. 
ed. by o. Kalnins. Rockville, Md: The American Latvian Association in the United States, 1987.

109 1986. gada 2. oktobra A. Lamberga pateicības vēstule dž. Metlokam. – LVA, 2170. f, 1. apr., 70. l., 71. lp.
110 PBLA preses relīzes kopija, protestējot pret šo rīcību. – LVA, 2197. f., 1.v apr., 14. l., 196. lp.
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Strauji mainoties situācijai Latvijā, arī trimdas organizācijas bija spiestas pielāgo-
ties jaunajiem apstākļiem. ALA 1988. gada 10. decembrī Vašingtonā pirmo reizi or-
ganizācijas pastāvēšanas vēsturē sasauca ārkārtas kongresu, lai formulētu apvienības 
nacionālpolitiskā darba prioritātes un izveidotu darba plānu, kas atbilstu pastāvošajām 
realitātēm Latvijā un trimdā. Kongresā bez balsstiesībām piedalījās arī divi Latvijas Tau-
tas frontes pārstāvji – Sandra Kalniete un edvīns Inkēns. LTF dalībnieku uzaicināšanu 
uz kongresu ALA priekšsēdētājs Valdis Pavlovskis skaidroja ar vēlmi uzsākt dialogu 
starp latviešu organizācijām ASV un Latvijā un nepieciešamību savstarpēji apmainīties 
ar informāciju: lai LTF pārstāvji klātienē varētu novērtēt ALA politiskos uzskatus un 
darbību, savukārt ALA delegāti varētu iepazīties ar LTF programmu, darbības veidu un 
politisko ievirzi.111

Sadarbības veidošanās ar Latvijas politisko opozīciju iezīmēja jaunu periodu 
trimdas politiskajā darbā. Viedokļi par sadarbības lietderību vai pat iespējamību 
80. gadu beigās trimdā bija dažādi, bet lielākās organizācijas un vairums trimdinieku 
piesardzīgi izturējās pret nopietnas sadarbības izveidi ar organizācijām no okupētās 
Latvijas, kā to bija pierādījis jau minētais ALA ārkārtas kongress 1988. gada nogalē. 
Zināmā mērā lūzuma punkts trimdas noraidošajā attieksmē bija Francijā, Abrenē, 
1989. gada 13.–18. maijā notikusī trimdas organizāciju pārstāvju un LTF delegācijas 
tikšanās. Tās gaitā PBLA, citu trimdas organizāciju un LTF pārstāvji pārrunāja plašu 
politisko, ekonomikas, kultūras un izglītības jautājumu loku. Politiskās darba grupas 
galvenie apspriestie jautājumi bija par Molotova–Ribentropa pakta seku likvidēšanu, kā 
arī jautājums par tālākajiem LTF politiskajiem mērķiem, resp., par izvēli starp pilnīgas 
Latvijas neatkarības atjaunošanu un daļēju suverenitāti PSRS sastāvā. Lai arī PBLA un 
LTF viedokļi daudzos politiskos jautājumos atšķīrās,112 PBLA valde tikšanās noslēgumā 
bez debatēm pieņēma rezolūciju atbalstīt nacionālpolitisko sadarbību starp trimdu 
un Latviju un atbalstīt “visus LTF centienus, kas stiprina latviešu tautas stāvokli un 
veicina pilnīgas neatkarības atgūšanu Latvijai”.113 Kā atzina viens no LTF pārstāvjiem 
šajā tikšanās reizē Pēteris Laķis, Abrenes tikšanās sniedza impulsu LTF domes valdes 
aicinājumam apspriest visās LTF grupās un nodaļās jautājumu par LTF iesaistīšanos 
cīņā par Latvijas politisko un ekonomisko neatkarību.114

Trimdas organizācijas un trimdas sabiedrība kopumā, vērtējot procesus Latvijā, 
sākotnēji vairāk simpatizēja Pilsoņu kustībai nekā LTF, līdz ar to attieksme pret LTF 
atbalsta grupu veidošanu ārzemēs sākumā bija visai rezervēta. Pēc ALA ārkārtas kon-
gresa tās priekšsēdētājs V. Pavlovskis norādīja, ka, pat ja tiktu veidotas LTF atbalsta 
grupas, tām nepieciešami skaidri, noteikti mērķi un darba plāns, kā arī jāparedz, kad 

111 ALA nacionālpolitiskie principi nav mainījušies! Intervija ar ALA valdes priekšsēdi V. Pavlovski. Laiks, 1989, 
7. janv., 1. lpp.

112 Piemēram, neizdevās izstrādāt kopīgu deklarāciju Molotova–Ribentropa pakta seku likvidēšanas jautājumā. 
Sk. PBLA valdes sēdes protokolu Abrenē 1989. gada 17. maijā. Publicēts: Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā 
oficiālā tikšanās Francijā, Abrenē, 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2009, 157. lpp.

113 Sk. PBLA valdes sēdes protokolu, Abrenē, 1989. gada 17. maijā. Publicēts: Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā 
oficiālā tikšanās Francijā, Abrenē, 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā, 159. lpp.

114 Laķis P. LTF un PBLA seminārs Abrenē 1989. gada 15.–18. maijā. Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības 
apskats: 1956–2001. Sast. A. Cipulis, M. Brancis. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2001, 152.–153. lpp.
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un kā atbalsts LTF apturams, ja padomju vara pārņemtu kontroli LTF.115 Viena no pir-
majām 1989. gada 3. martā pēc plašām diskusijām tika dibināta Latvijas Tautas fronte 
Zviedrijā,116 bet par LTF atbalsta grupu veidošanas nepieciešamību vēl citās valstīs ne-
izdevās vienoties arī vairākus mēnešus vēlāk Abrenes tikšanās laikā.117 

LTF 2. kongresa rīcība 1989. gada oktobrī, pieņemot nostādni par neatkarību, nevis au-
tonomiju PSRS sastāvā, izdzēsa pēdējās palikušās trimdas pārstāvju šaubas par sadarbības 
vēlamību. Tāpat Latvijas Republikas diplomāti un konsulārie darbinieki, kas līdz tam bija 
izturējušies nogaidoši, arī sāka atbalstīt LTF politiskos centienus.118 Pēc šīs nostādnes pie-
ņemšanas 1989. gada nogalē sāka veidoties LTF atbalsta nodaļas vairumā mītnes zemju.119

115 Mūsu nacionālpolitiskie principi nav mainījušies! Intervija ar ALA priekšsēdi V. Pavlovski. Austrālijas Latvie-
tis, 1989, 27. janv./3. febr., 2., 4. lpp.

116 Vasariņš P. Atzīst mērķus, bet noraida statūtus. Latvijas Tautas frontes Zviedrijā dibināšanas sanāksme Stok-
holmā ar emocionālām runām un balsu dalīšanos. Austrālijas Latvietis, 1989, 7. apr., 2. lpp. 

117 Sk. PBLA valdes sēdes protokolu, Abrenē, 1989. gada 17. maijā. Publicēts: Kalnciema A. PBLA un LTF pirmā 
oficiālā tikšanās Francijā, Abrenē, 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā, 157. lpp.

118 Sk. Anatola dinberga liecību par stāvokli Latvijā ASV Senāta komisijas priekšā 1989. gadā. – Implementation 
of the Helsinki accords: Hearing Before the Commission on Security and Cooperation in Europe. one Hundredth 
First Congress, First Session, The Baltic Question, october 19, 1989, Printed for the use of the Commission 
on Security and Cooperation in europe [CSCe 101-1-9].

119 Piemēram, Austrālijā pirmās atbalsta grupas nodibinājās 1989. gada 27. novembrī. Sk.: LTF atbalsta grupas. 
Austrālijas Latvietis, 1990, 19./26. janv., 4., 10. lpp.

10. att. PBLA un LTF tikšanās dalībnieki Abrenē 1989. gada 16. maijā (no Gunta Bērziņa personiskā arhīva)
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Aktivizējoties neatkarības kustībām Baltijas valstīs, aktualizējās arī Molotova–Ri-
bentropa pakta jautājums. Ar daudzveidīgiem protesta pasākumiem dažādās pasaules 
valstīs tika atzīmēta Molotova–Ribentropa pakta 50. gadadiena 1989. gada 23. augustā. 
Protesta akciju plānošana aizsākās jau 1989. gada janvārī vairākās latviešu organizā-
cijās.120 Martā tika uzsākta pastkartīšu sūtīšanas akcija, aicinot sūtīt vēstules dažādiem 
Rietumvācijas politiķiem ar prasību anulēt paktu un atjaunot Baltijas valstu pašnoteik-
šanās tiesības.121 Kopumā šīs akcijas ietvaros varētu būt nosūtīti pat desmit tūkstoši 
pastkaršu.122 Augusta beigās dažādās pilsētās Austrālijā,123 ASV un eiropā norisinājās 
arī virkne demonstrāciju, atzīmējot pakta 50. gadadienu un atbalstot Baltijas ceļa ak-
ciju.124 Baltijas ceļa izveidošana 1989. gada 23. augustā pasaulei apliecināja baltiešu 
vairākuma vēlmi atgūt neatkarību. Baltijas valstu diplomāti tikās ar ASV ārlietu mi-
nistrijas ierēdņiem un pārrunāja pakta slepenā protokola radītās sekas.125 Arī Bonnā 
23. augustā norisinājās dažādi pasākumi: demonstrācija, preses konference, dievkalpo-
jums Baltijas valstu bojā gājušo pilsoņu piemiņai un manifestācija.126

Risinoties neatkarības atgūšanas notikumiem, vēl svarīgāka nekā iepriekš kļuva 
patiesas informācijas ieguve par notiekošo Latvijā un tās izplatīšana ārzemēs, tostarp 
arī politiķu vidū. Visplašāk šajā virzienā darbojās PBLA un ALA Amerikas Savieno-
tajās Valstīs, bet arī citās valstīs norisa līdzīgas aktivitātes. Kanādas Baltiešu federācija 
1989. gadā uzrunāja Kanādas ministru prezidentu Braienu Malrūniju un aicināja Ka-
nādas valdību spert soļus, lai nevardarbīgā veidā panāktu Baltijas valstu neatkarības 
atjaunošanu.127 Arī Austrālijā tautiešu kopiena bija aktīva informācijas izplatītāja – un 
latvieši bija lielākā no trim baltiešu kopienām Austrālijā.128 

eiropas Parlamenta uzmanību baltiešu neatkarības cīņa atmodas laikā ieguva 
galvenokārt saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. 1989. gadā, pateicoties eiropas 
Parlamenta deputātu atbalsta grupas izveidei un trimdas baltiešu īstenotajam lobē-
šanas procesam, tika pieņemta rezolūcija par Baltijas valstu neatkarību.129 Lobēšanas 
akciju ietvaros notika eS dalībvalstu tiešā uzrunāšana,130 arī vairāku eiropas institūciju  

120 Balodis I. 23. augusts. Baltiešu diena Bonnā. Austrālijas Latvietis, 1989, 24. febr., 1. lpp. 
121 Prasīsim Hitlera–Staļina pakta anulēšanu. dV Centrālās valdes aicinājums. Austrālijas Latvietis, 1989, 

3. marts, 1., 4. lpp. 
122 Tauta Latvijā – tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, 1989, 21. jūl., 1.–2. lpp. 
123 700 baltieši soļo. Austrālijas Latvietis, 1989, 8. sept., 1.–2. lpp. 
124 Baltijas ceļš – akcija Baltijas valstīs 1989. gada 23. augustā ar mērķi pievērst pasaules uzmanību pirms 

50 gadiem noslēgtā Molotova–Ribentropa pakta sekām Baltijas valstīs. Akcijas ietvaros apmēram 
divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, izveidoja dzīvu ķēdi, kas savienoja trīs Baltijas valstu galvas- 
pilsētas. 

125 Baltijas valstu diplomāti ASV ārlietu ministrijā. Austrālijas Latvietis, 1989, 8. sept., 2. lpp. 
126 Tauta Latvijā – tauta Bonnā. Austrālijas Latvietis, 1989, 21. jūl., 1.–2. lpp.
127 Baltiešu federācijas Kanādā aicinājums Kanādas Ministru prezidentam (bez datuma). – R. Parrisas personis-

kais arhīvs (Lielbritānijā), mape “Baltiešu Padome Lielbritānijā”.
128 Sīkāk sk.: Liepiņa V. Austrālijas latvieši un atmoda. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturē-

šanā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2011, 123.–138. lpp.

129 Resolution on independence of estonia, Latvia, Lithuania. Pieņemta 1989. gadā, publicēta Kopienu oficiālajā 
Vēstnesī, oJ C 047, 27/02/1989, 129. lpp.

130 Imanta Lieģa komandējuma atskaite par satiktām personām Īrijā (dublinā) 1990. gada martā. – R. Parrisas 
(Lielbritānijā) personiskais arhīvs, mape “Baltiešu Padome Lielbritānijā”.
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apmeklēšana un tikšanās ar to darbiniekiem.131 Tāpat atbalstu Baltijas valstīm trim-
dinieki mēģināja iegūt, uzrunājot atsevišķus parlamentāriešus rakstveidā, dažos gadī-
jumos nonākot līdz polemikai.132 Atskaitot eiropas parlamentāriešu uzrunāšanu, kas 
deva nozīmīgu informatīvu pienesumu, nav iemesla uzskatīt, ka tieši lobēšana būtu 
būtiski ietekmējusi apvienotās eiropas vadības attieksmi pret notikumiem Baltijas val-
stīs 1990.–1991. gadā. 

Kopumā trimda atmodas laikā ļoti aktīvi piedalījās neatkarības atjaunošanas pro-
cesos un visiem spēkiem atbalstīja tos ārzemēs. Atmodas periodā trimda turpināja 
informēt pasaules sabiedrību par situāciju Latvijā, īpaši uzsverot tautas tiekšanos pēc 
brīvības un politiskas neatkarības. Atšķirībā no iepriekšējiem periodiem daudz rosī-
gāka kļuva darbība tieši Latvijas virzienā un sadarbība ar Latviju. Trimdas sniegtais 
atbalsts neatkarības atjaunošanai bija daudzveidīgs: veidojot LTF atbalsta grupas, no-
darbojoties ar informācijas izplatīšanu Latvijā, tostarp nodrošinot iespējas publicēties 
dažādām Latvijas neatkarību atbalstošām kustībām,133 palīdzot organizācijām Latvijā 
gan morāli, gan materiāli. šādu palīdzību bija iespējams efektīvi sniegt, pateicoties gan 
pastāvošajai trimdas iekšējai struktūrai un resursiem, gan iepriekšējo gadu un pat gadu 
desmitu politiskajā darbā iegūtajai pieredzei. 

Trimdas loma Latvijas Republikas interešu aizstāvībā  
pēc 1990. gada 4. maija

Lietuvas Augstākās padomes lēmums 1990. gada martā, pasludinot Lietuvas ne-
atkarības pilnīgu atjaunošanu, un tam sekojošās neatkarības deklarācijas Igaunijā un 
Latvijā pārsteidza un saviļņoja pasaules sabiedrību. Tomēr trimdas sabiedrībā ienāca 
arī zināma vilšanās, jo ASV, neskatoties uz konstanto aneksijas un inkorporācijas ne-
atzīšanas nostāju, nesteidzās atzīt nedz Lietuvas, nedz Latvijas un Igaunijas neatkarību 
par atjaunotu. ASV un citu valdību pragmatiskā nostāja mobilizēja jauniem protestiem 
baltiešu trimdiniekus, kuri līdz ar neatkarības pasludināšanu no trimdiniekiem bija 
kļuvuši par baltiešu diasporu ārzemēs. Protesta akcijas norisinājās visās valstīs, kurās 
bija vērā ņemamas baltiešu kopienas. 

Aktīvi Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas atbalsta pasākumi norisinājās citkārt 
politiski mazāk aktīvajā Zviedrijā. 1990. gada martā baltiešiem draudzīga deputātu un 
žurnālistu grupa sadarbībā ar pašiem baltiešiem nodibināja t.s. Pirmdienas klubu, kas 
katru pirmdienu plkst. 12 rīkoja īsas demonstrācijas Stokholmas centrā Baltijas val-
stu neatkarības atbalstam. Pirmā šāda demonstrācija notika 1990. gada 19. martā un 

131 šāda lobēšana ir parasta parādība eiropas institūcijās (80. gadu beigās krietni piezemētāka nekā šodien), bet 
veiksmīga lobēšana prasa, ka tiek izkārtotas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kuru identitāti stipri grūti 
noskaidrot, izmantojot publiski pieejamo informāciju.

132 Imanta Lieģa vēstule skeptiski noskaņotam eiropas Parlamenta deputātam Kenam Koutsam (Ken Coates), 
rakstot Baltiešu Padomes vārdā, kā arī K. Koutsa atbildes vēstule I. Lieģim. – LNPL arhīvā (Catthorpe 
Manor), lietā LNPL 1990.

133 Vides aizsardzības kluba žurnāls “Staburags” tika salikts un drukāts Stokholmā. 
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pulcēja vairāk nekā 1500 dalībnieku.134 šādas demonstrācijas turpinājās regulāri visu 
1990. gadu, un tajās bieži piedalījās arī redzami zviedru politiķi. Tā, piemēram, 31. de-
cembra demonstrācijai, kas bija jau 42. pēc kārtas, sevišķu nozīmi piešķīra zviedru 
konservatīvo partijas vadītāja Karla Bilta piedalīšanās.135

šajā sarežģītajā laikposmā neaizvietojama bija trimdas latviešu sniegtā palīdzība 
Latvijas Republikas valdībai, nodibinot kontaktus ASV un citur pasaulē un, vēl jo 
svarīgāk, veicinot to, ka jaunās valsts delegācijas saprotami uzrunāja nopietnos sarunu 
partnerus.136 Kopš 1990. gada jūnija vairāki trimdas latvieši, tostarp PBLA priekšsēdis 
Gunārs Meierovics un PBLA Informācijas biroja vadītājs Jānis Ritenis, darbojās ārlietu 
ministrijas starptautisko kontaktu veidošanā. 1990. gadā ar trimdas organizatorisko 
palīdzību notika 13 vizītes pie eiropas valstsvīriem, kā arī dalība dažādās starptautiskās 

134 demonstrācijas Zviedrijā. Zviedri un baltieši prasa palīdzēt Lietuvai. Austrālijas Latvietis, 1990, 6. apr., 
1. lpp. 

135 Vasariņš P. Zviedri izceļ Baltijas problēmu. Laiks, 1991, 9. janv., 5. lpp. 
136 o. Kalniņa dienesta ziņojums par Latvijas Republikas pārstāvju tikšanos ar ASV Valsts sekretāru dž. Beikeru 

1990. gada 20. jūlijā. – G. Bērziņa arhīvs, LVA, 2474. fonds (dokumentu kolekcija 2012. gadā saņemta arhīvā, 
raksta tapšanas laikā fonds vēl nebija aprakstīts).

11. att. demonstrācija Adelaidē (Austrālija) 1990. gada 4. maijā (no Gunta Bērziņa personiskā arhīva)
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sanāksmēs.137 Īpaši atzīmējama Ivara Godmaņa tikšanās ar ASV prezidentu džordžu 
Bušu 1990. gada 30. jūlijā. 

Ar īpaši aktīviem pasākumiem trimda reaģēja uz saspringto situāciju Rīgā barikāžu 
laikā 1991. gada janvārī. Austrālijā baltiešu demonstrācija pret PSRS ar Austrālijas val-
dības pārstāvju piedalīšanos nejaušas sakritības rezultātā bija paredzēta un notika tieši 
12. janvārī. Pēdējā brīdī pirms demonstrācijas saņemtās ziņas par notikumiem Lietuvā 
neizmērojami paaugstināja pasākuma aktualitāti un gūto sabiedrības ievērību. Austrā-
lijas televīzija vairākkārt demonstrēja Jura Podnieka Viļņā uzņemtos padomju tanku 
uzbrukuma kadrus, savukārt SBS radio Melburnā janvāra notikumu laikā piešķīra 
baltiešiem papildu raidlaiku. Pieminot Rīgā 20. un 21. janvāra notikumos bojā gājušos, 
Austrālijas latvieši Melburnā 27. janvārī noturēja piemiņas dievkalpojumu, kurš guva 
milzīgu ievērību un kopā ar sižetiem par notiekošo Baltijas valstīs tika plaši atspoguļots 
Austrālijas plašsaziņas līdzekļos.138 

Nozīmīgu darbu barikāžu laikā veica latvieši Amerikas Savienotajās Valstīs. ALA 
izveidoja informācijas tālruni, uz kuru zvanot bija iespējams saņemt jaunākās ziņas par 
notikumiem Latvijā. Amerikas latvieši tika aicināti nekavējoties reaģēt uz notikumiem 
Rīgā, informēt par tiem ASV Kongresa locekļus un pieprasīt rīcību Baltijas valstu jau-
tājumā, kā arī rūpēties par Baltijas notikumu atspoguļošanu ASV presē.139 Norisinājās 
protesta demonstrācijas daudzās pilsētās, no nelielām, kā 200 cilvēku demonstrācija 
Bostonā,140 līdz pat vairāk nekā 3000 dalībnieku pulcējušajai demonstrācijai Ņujorkā 
19. janvārī.141 Baltiešu organizāciju vadītāji janvārī vairākkārt tikās ar ASV Kongresa 
deputātiem,142 valdību un ASV prezidentu.143 Barikāžu laikā ALA darbs turpinājās 
nepārtraukti, 24 stundu dežūrās ALA birojā, organizējot ASV latviešu sabiedrību de-
monstrācijām, aizlūgumiem, vēstuļu un telegrammu akcijām. ALA cieši sadarbojās ar 
ASV ārlietu ministrijā izveidoto Baltiešu darba grupu, kuras uzdevums bija sekot līdzi 
notikumiem Baltijas valstīs un informēt par tiem ASV valdību. ALA saņēma arī ārlietu 
ministrijas pārstāvja pateicību par darba grupas nodrošināšanu ar kritiski svarīgu in-
formāciju no Baltijas valstīm.144

Līdzīgi kā dramatiskie notikumi barikāžu laikā, pasaules ievērību izpelnījās arī  
augusta pučs un neatkarības pasludināšana. Puča laikā grūtības sagādāja strauji mai-
nīgās situācijas noskaidrošana un informācijas iegūšana no Baltijas valstīm, šai laikā 
baltieši bieži pirmie saņēma un izplatīja aktuālu informāciju savās mītnes zemēs. Jau 
saņemot pirmo, vēl neoficiālo informāciju par Latvijas neatkarības pasludināšanu, 
baltiešu trimdinieki aicināja savu mītnes zemju valdības atzīt Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas neatkarību. Austrālijā 21. augustā latvieši īstenoja saskaņotu faksu sūtīšanas 

137 Celle o. Rietumu latviešu līdzdalība demokrātijas attīstībā Latvijā. – Blūzma V., Celle o., Jundzis T. u.c. Lat-
vijas valsts atjaunošana, 1986–1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 453. lpp.

138 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda, 133.–134. lpp.
139 Uzsaukums Amerikas latviešiem. Laiks, 1991, 16. janv., 1. lpp. 
140 Akmentiņš o. Baltieši demonstrē Bostonā. Laiks, 1991, 23. janv., 1. lpp.
141 Laiks, 1991, 26. janv., 1. lpp. 
142 Apvienotās Baltiešu komitejas protests. Laiks, 1991, 23. janv., 1. lpp.
143 Pavlovskis V. Baltiešu centrālo organizāciju vadītāji apspriežas Baltajā namā. Laiks, 1991, 2. febr., 1., 6. lpp.
144 Tērauda A. ALA darbība Latvijas krīzes laikā. Laiks, 1991, 26. janv., 1. lpp. 
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akciju Austrālijas premjerministram, ārlietu ministram un citām valsts amatpersonām, 
bet nākamajās dienās organizēja vairākas demonstrācijas un gājienus, pieprasot atzīt 
pasludināto Baltijas valstu neatkarību.145 Rezultātā jau 27. augustā, vēl pirms ASV, Aus-
trālija kā sestā valsts atzina Latvijas neatkarību. 

ārzemju latvieši turpināja būt noderīgi Latvijai arī pēc neatkarības atjaunošanas un 
Latvijas valsts atzīšanas. Savu mītnes zemju apstākļus pārzinošie un Rietumu politiskā 
lobija sistēmā orientēties un rīkoties spējīgie ārzemju latvieši ievērojami atvieglināja 
atjaunotās Latvijas Republikas pārstāvju pirmās starptautiskās aktivitātes, nododot 
viņiem jau izveidotos sakaru tīklus un darba pieredzi. Tāpat trimdas pārstāvji iesaistījās 
atjaunotās Latvijas iekšējās politiskajās norisēs, un viņu pieredze, izglītība, zināšanas 
un prasmes strādāt demokrātiskas iekārtas apstākļos bija ļoti noderīgas. Visās trijās 
atjaunotajās Baltijas valstīs Valsts prezidenta krēslu agrāk vai vēlāk ieņēmuši kādrei-
zējie trimdinieki – Vaira Vīķe-Freiberga Latvijā, Valdas Adamkus Lietuvā un Tomass 
Hendriks Ilvess Igaunijā. 

Secinājumi

Pēc otrā pasaules kara beigām Vācijā nokļuvušie Baltijas valstu piederīgie, vairāku 
gadu garumā atsakoties repatriēties uz Baltijas padomju republikām, pauda savu nelo-
kāmo pārliecību, ka reiz atjaunosies viņu valstis. Politiskās akcijas Latvijas neatkarības 
atbalstam aizsākās jau pirmajos pēckara gados. 

Latvijas neatkarības atjaunošana bija trimdas augstākais mērķis, kura īstenošanai 
tika veidota trimdas organizatoriskā struktūra. Praktiski visas trimdas dzīves nozares 

145 Liepiņa V. Austrālijas latvieši un Atmoda, 136.–137. lpp.

12. att. Baltiešu de-
monstrācija Londonā 
1991. gada 9. februārī 
(no Gunta Bērziņa 
personiskā arhīva)

Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere    LATVIešU TRIMdAS LoMA LATVIJAS NeATKARĪBAS IdeJAS UZTURēšANā



104 LATVIešI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNoTā LATVIJAS VALSTS 

lielākā vai mazākā mērā bija pakārtotas Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai un 
atjaunošanas veicināšanai. Latviešu kultūras un valodas uzturēšana svešumā trimdas 
latviešiem bija apliecinājums ticībai, ka agri vai vēlu tiks atjaunota neatkarīga valsts. 
Praktisko darbu šī mērķa tuvināšanai trimdas organizācijas un indivīdi veica, nodarbo-
joties ar politisko lobēšanu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas interesēs, vēršoties 
pie savu mītnes zemju valdībām un starptautiskām organizācijām. Publiskas protesta 
akcijas un demonstrācijas savukārt kalpoja mītnes zemes sabiedrības informēšanai par 
Baltijas valstīm un to likteni. Lielākās un politiski aktīvākās trimdas latviešu kopienas 
atradās ASV, Austrālijā un Kanādā, kā arī Lielbritānijā, Vācijā un Zviedrijā. Nelielas 
un vietējo apstākļu dēļ politiskajā darbā specifiskas bija kopienas Brazīlijā, Argentīnā, 
Francijā un Jaunzēlandē. 

Lai arī trimdas sabiedrība bija vienota kopīgam mērķim – atjaunot Latvijas valsts 
neatkarību, viedokļi par mērķa praktisko īstenošanu bija ļoti dažādi, tāpat trimdas po-
litiskie aktīvisti vairākas desmitgades nespēja vienoties par to, kādai jābūt atjaunotajai 
neatkarīgajai Latvijas Republikai. Trimdas laikā pastāvošajā starptautiskajā politiskajā 
situācijā trimdai nebija tūlītēji īstenojama mehānisma, ar kura palīdzību Baltijas valstu 
neatkarība varētu tikt atjaunota. Nepastāvot pārredzamā nākotnē īstenojamam ceļam 
neatkarības atjaunošanai, nozīmīgākais trimdas politiskā darba panākums bija Baltijas 
valstu de jure neatzīšanas politikas uzturēšana gandrīz 50 gadu garumā, kas uzskatāms 
par netipisku gadījumu starptautisko tiesību vēsturē. ASV īstenotā Baltijas valstu in-
korporācijas neatzīšanas politika 1991. gadā ievērojami atviegloja jaunizveidoto valstu 
starptautisku atzīšanu. 

Trimdas spēju organizēti iestāties par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu 
nodrošināja jau 50. gadu pirmajā pusē izveidotā trimdas organizatoriskā struktūra. 
Atsevišķās pilsētās vai apgabalos dibinātās latviešu biedrības un organizācijas apvie-
nojās valsts mēroga organizācijās – tādas izveidojās visās valstīs, kurās latvieši apmetās 
uz dzīvi. Valsts mēroga organizācijas apvienojās reģionālās kopās, bet 1955. gadā tika 
dibināta arī visus latviešus trimdā pārstāvošā PBLA. Tieši PBLA darbība nodrošināja 
kontaktus starp dažādu zemju latviešu kopienām un ļāva plānot un organizēt dažādus 
pasākumus ne tikai mītnes zemju ietvaros, bet arī plašāk. Latviešu trimdinieki veik-
smīgi sadarbojās ar trimdas igauņiem un lietuviešiem, veidoja kopīgas organizācijas 
politisko mērķu sasniegšanai. Tomēr kopumā trimdas organizēšanās un strukturēšanās 
posmā līdz 60. gadu beigām tās politiskajām aktivitātēm bija lielā mērā lokāls raksturs. 
Nozīmīgākās no šīm aktivitātēm koncentrējās ASV. 

Sākot ar 70. gadiem, PSRS un ASV attiecību tuvināšanās rezultātā trimdinieku 
īstenoto politisko akciju galvenais fokuss no atsevišķām mītnes zemēm pavērsās starp-
tautiski. Visdinamiskākais un pārmaiņām bagātākais laiks trimdas politiskajā darbā, 
neskaitot atmodas periodu, bija 70. gadu vidus un otrā puse. šajā laikā norisinājās 
gan edSA sarunas par robežu atzīšanu eiropā, kuras baltiešu trimdinieki veiksmīgi 
izmantoja, lai paceltu Baltijas jautājumu starptautiskā līmenī, gan arī atklāts uzbru-
kums Baltijas valstu de jure neatzīšanas politikai no Austrālijas valdības puses, kuru 
baltieši sekmīgi atvairīja. Turpmākajos gados trimdinieki uzturēja Baltijas jautājumu 
starptautiskā līmenī, rīkojot protesta akcijas edSA apspriedēs un ar Helsinku procesu 
saistītajos pasākumos. 
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Astoņdesmitajos gados iniciatīvu politiskajā darbā aizvien vairāk uzņēmās mītnes 
zemēs dzimusī “trimdas jaunā paaudze”, ienesot arī jaunas un aktīvākas politiskā darba 
metodes. Ar pārdomātām un labi plānotām publiskām akcijām, kā Kopenhāgenas tri-
bunāls un Baltijas Brīvības un miera kuģa brauciens, izdevās pievērst visas pasaules 
uzmanību Baltijas valstīm. Aizvien lielāku nozīmi ieguva trimdas nodrošinātā informā-
cijas apmaiņa starp Latviju un ārvalstīm, kas ļāva parādīt mītnes zemju sabiedrībai un 
politiķiem PSRS pārvaldītajās Baltijas valstīs notiekošās nelikumības un cilvēktiesību 
pārkāpumus, tādējādi pamatojot prasību pēc Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas. 

Trimdas organizācijas bija patiesas un nesagrozītas informācijas kanāls, kas rūpējās 
par aktuālas informācijas nonākšanu savu mītnes zemju sabiedrības un valdības rīcībā 
arī Latvijas neatkarības atgūšanas un pārejas perioda laikā, īpaši jau strauji mainīgajos 
apstākļos barikāžu un augusta puča laikā. Lielā mērā pateicoties trimdinieku neatlaidī-
gajam politiskajam lobēšanas darbam, Rietumu valstis 1991. gadā strauji atzina Baltijas 
valstu atjaunošanu, kas būtiski atvieglināja praktiski no jauna izveidoto valstu pilnīgu 
atdalīšanos no PSRS telpas. Pateicoties trimdas daudzu gadu gaitā izveidotajiem poli-
tiskajiem kontaktiem un politiskā darba pieredzei Rietumu politiskajā sistēmā, trim-
das pārstāvju pārraudzībā tika radīts darboties spējīgs atjaunotās valsts starptautisko 
kontaktu tīkls, izveidotas diplomātiskās pārstāvniecības. Arī vēlāk Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas politikā dažādos amatos aktīvi darbojās bijušās trimdas pārstāvji. 

Par autoriem

Kristīne Beķere (dz. 1984) – studējusi Greifsvaldes Universitātē Vācijā un 
2009. gadā ieguvusi maģistra grādu vēstures zinātnē. Pievērsusies latviešu trim-
das politiskās vēstures pētniecībai un 2011. gadā uzsākusi doktorantūras studijas 
Latvijas Universitātē. No 2012. gada baltiešu diasporas pētniecības organizācijas 
“Baltic Heritage Network” viceprezidente. Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas 
stratēģisko pētījumu centra pētniece. 

Eduards Bruno Deksnis (dz. 1947 Vācijā) – uzaudzis Kanādā. No 1975. gada 
pētnieks kodolsintēzes jomā (PhD), vēlāk vecākais administrators eiropas Ko-
misijā. Pēc aiziešanas pensijā 2009. gadā dzīvo Rīgā. Lasa lekcijas par eiropas 
Savienību Juridiskajā koledžā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko 
pētījumu centra vadošais pētnieks, LZA goda doktors, vairāku grāmatu autors 
vai līdzautors par eiropas Savienību.

Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere    LATVIešU TRIMdAS LoMA LATVIJAS NeATKARĪBAS IdeJAS UZTURēšANā



Jānis Pleps
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Rakstā ir sniegts Latvijas valsts konstitucionālo pamatu raksturojums. Aplūkota Latvijas konsti-
tucionālās iekārtas vēsturiskā attīstība, īpašu uzmanību veltot 1922. gada 15. februāra Satversmes 
izstrādāšanai. Raksturoti būtiskākie Latvijas konstitucionālo tiesību avoti. Balstoties uz Satversmes 
tiesas praksi un konstitucionālo tiesību zinātnes atziņām, autors secina, ka Satversme nav vienīgais 
konstitucionālā ranga akts, kas noteic Latvijas valsts iekārtu. Būtiska nozīme Latvijas valsts iekārtas 
analīzē ir Satver smes tiesas praksei un konstitucionālajām tradīcijām. Rakstā ietverts konstitucio-
nālo pamatprincipu struktūras apskats un īss pamatprincipu satura raksturojums. Atsevišķi aplūko-
tas pamattiesības un Satversmē noteiktā valsts varas dalīšanas sistēma.

The author in the article analyzes the constitutional foundations of the Republic of Latvia. The 
evolution of the constitutional order of the Republic of Latvia is described in the article, inter alia 
focusing on the preparation of the Constitution of 15 February 1922. 
The author also gives characteristics of the most important sources of the Latvian constitutional law. 
According to the case-law of the Constitutional court and the doctrine of the constitutional law, the 
Constitution of 15 February 1922 is not the only act with constitutional rank. 
Also very important for understanding of the constitutional order of Latvia is the case-law of the 
Constitutional court and the constitutional traditions.
The author describes the structure of the main constitutional principles and gives short introduc-
tion in the content of these principles. Analysis of the fundamental rights and the Latvian system of 
the separation of powers is also included in the article.

Atslēgvārdi: Satversme, Satversmes sapulce, Saeima, Satversmes tiesa, parlamentārisms, tiesiska 
valsts, sociāli atbildīga valsts, republika, suverenitāte, pamattiesības.

Keywords: Constitution, Constitutional Assembly, Parliament, Constitutional Court, Parlamenta-
rism, rule of law, socially responsible state, republic, sovereignty, fundamental rights.

Ievads

Latvijas konstitucionālās sistēmas pamatu veido 1922. gada 15. februāra Latvijas 
Republikas Satversme (turpmāk – Satversme).1 šobrīd tā uzskatāma par vienu no 
vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām eiropā. Unikālu šo faktu padara apstāklis, 

1 Latvijas Republikas Satversme. Valdības Vēstnesis, Nr. 141, 1922, 30. jūn. Satversmes konsolidētā versija pie-
ejama: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980 (skatīts 15.08.2012.).
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ka Satversmes teksts laika gaitā  
nav būtiski grozīts vai pārvei-
dots. Joprojām Latvijas Repub-
likas konstitucionālo institūciju 
savstarpējās attiecības noteic 
tie principi, kurus Satversmē 
iestrādāja Latvijas Satversmes  
sapulce.

Tāpat kā unikāls vērtējams 
apstāklis, ka Latvijas Republika 
pēc neatkarības atjaunošanas 
20. gadsimta 90. gadu sākumā 
nevis izstrādāja jaunu konstitū-
ciju, bet atjaunoja Satversmes 
darbību.2 šāda izšķiršanās no-
zīmēja, ka tiesiskajā realitātē 
tika atgriezta konstitūcija, kuras 
darbība un piemērošana bija 
ap turēta vairāk nekā piecdesmit 
gadu. Nevienā citā valstī līdzīgs 
kon stitucionāls eksperiments nav  
veikts.

Jāņem vērā, ka Satversme 
nav tikai teksts vai tiesību normu 
sistēma. Satversme atspoguļo 
domāšanas līmeni, konstitucio-
nālās vērtības, kā arī noteiktus 
priekšstatus par Latvijas valstis-
kumu un demokrātiskas tiesiskas 
valsts principiem.3 Satversmes 
darbības atjaunošana nozīmēja 
arī pēctecību Satversmes pie-
mērošanas praksē. Starpkaru 
perioda tiesību zinātnes atziņas, 
parlamentārā prakse un Latvijas Senāta sniegtā interpretācija vēl joprojām ir nozīmīgi 
Satversmes izpratnes avoti, kas nodrošināja sekmīgu Satversmes atdzimšanu tiesiskajā  
realitātē.4

Satversmes īpatnējais kodifikācijas stils, ko varētu raksturot kā ekstrēmu 
lakonismu jeb tekstuālu skopumu, principiāli atšķiras no mūsdienu konstitūci-
jām raksturīgajām izvērstajām politiskajām deklarācijām un sīkumaini tehniskā  

2 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law. 
Uppsala: Iustus Förlag, 2001, pp. 46–55.

3 Birkavs V. Satversme – domāšanas līmenis. Likums un Tiesības, Nr. 3, 1999, 67.–69. lpp.
4 Pleps J., Pastars e., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004, 19.–24. lpp.

1. att. Latvijas Republikas Satversmes publikācijas pirmā lapa (Likumu 
un valdības rīkojumu krājums, 12. burtn., 1922, 7. aug.)
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regulējuma.5 Satversmes lakonisms nodrošina tās nenovecošanu, jo pieļauj Satversmes 
normas iztulkot atbilstoši laikmeta garam un prasībām, orientējoties uz modernas de-
mokrātiskas tiesību sistēmas juridiskajām atziņām.6 Satversme ikvienā laika posmā ir 
atbilstoša tā brīža konstitucionālisma un izpratnes par tiesībām attīstības līmenim, tā 
ir spējīga pašaktualizēties, vienmēr esot saskaņā ar demokrātiskas tiesiskas valsts attīs-
tību. šo iemeslu dēļ Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka “Satversme pēc savas būtības ir īss, 
lakonisks, tomēr komplicēts dokuments”.7

Tajā pašā laikā Satversme ir saturiski ietilpīga un tālredzīga. Latvijas Satversmes 
sapulce Satversmes tekstā iekļāvusi risinājumus problēmām, ar kurām eiropas konsti-
tucionālisms saskāries tikai salīdzinoši nesen. šā brīža konstitucionālisma izaicinājums 
ir fiskālās disciplīnas principu ieviešana un valstu īstenotās ekonomiskās politikas 
pārskatīšana. Taču Satversmē jau kopš tās pieņemšanas ietverta 66. panta otrā daļa, 
kas ierobežo Saeimas rīcību ar valsts finanšu līdzekļiem. Latvijas tiesību zinātnē atzīts, 
ka Satversmes 66. panta otrās daļas iztulkošanas ceļā var atvasināt visus nepieciešamos 
fiskālās disciplīnas principus, lai varētu apgalvot, ka tiem Latvijā ir konstitucionāls 
rangs.8

šajā rakstā autors sniedz ieskatu Latvijas konstitucionālās iekārtas pamatjautāju-
mos, tostarp uzmanību veltot Satversmes ģenēzei, konstitucionālās iekārtas pamat-
principiem, kā arī Satversmē noteiktajai valsts varas sistēmai. Raksts lielākoties balstīts 
uz konstitucionālo tiesību zinātnē formulētajām atziņām. Līdztekus tam izmantotas 
Satversmes tiesas prakses atziņas, jo saskaņā ar Satversmes 85. pantu Satversmes tiesa 
sniedz juridiski saistošu Satversmes interpretāciju.

Satversmes ģenēze

Latvijas nacionālā valstiskuma ideja bija lēnām izaugusi latviešu tautas apziņā, kopš 
nacionālās atmodas laikiem tai apzinoties sevi arvien vairāk kā pilnvērtīgu eiropas 

5 endziņš A. The principle of separation of powers and the experience of the Constitutional Court of the 
Republic of Latvia. Report in seminar “Cases of conflicts of competence between state powers before the 
Constitutional Court”. Yerevan, 4–5 october, 1999. – www.venice.coe.int/docs/2000/CdL-JU(2000)030-e.pdf 
(skatīts 15.08.2012.); Pleps J. Par Latvijas Republikas Satversmi: vēsture un mūsdienas. Latvijas Republikas 
Satversme. Zin. red. R. Apsītis, J. Pleps. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 53.–54. lpp.

6 Levits e. Samērīguma princips publiskajās tiesībās – jus commune europaeum un Satversmē ietvertais konsti-
tucionāla ranga princips. Likums un Tiesības, Nr. 9, 2000, 266. lpp.

7 Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma 
piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” un 2005. gada 9. jūnija likuma “Grozījumi 
likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam: Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra spriedums lietā 
Nr. 2005-12-0103. – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 
105. lpp. Sprieduma 17. punkts. 

8 Fiskālā disciplīna kā tiesību princips. Par likumdošanas iniciatīvām saistībā ar valsts finanšu politiku 
un disciplīnu: ekspertu atbildes uz “Jurista Vārda” jautājumiem. Jurista Vārds, Nr. 20, 2012, 15. maijs,  
5.–11. lpp.
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tautu, kura spēj patstāvīgi lemt savu likteni.9 Sākotnēji Latvijas sabiedriskie darbinieki 
un politiskās partijas prasīja apvienot visus latviešu apdzīvotos vēsturiski etnogrāfis-
kos apgabalus vienā administratīvā vienībā, piešķirot tai pašvaldības tiesības, tomēr 
1905. gada revolūcijas ietekmē nostiprinājās ideja par Latvijas valststiesisku autono-
miju, kas pēc 1917. gada Februāra revolūcijas pārauga prasībā pēc neatkarīgas valsts, to 
pamatojot ar tautu pašnoteikšanās tiesībām.10 

Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī īstenoja Latvijas 
Tautas padome, kuru iepriekšējā dienā izveidoja Latvijas politisko partiju pārstāvji 
un sabiedriskie darbinieki.11 Līdz 1918. gada 18. novembrim būtisku darbu neatkarī-
gas Latvijas valsts idejas propagandēšanā bija ieguldījusi Latviešu pagaidu nacionālā 
padome un Rīgā izveidotais demokrātiskais bloks. Savukārt pēc neatkarīgas valsts 
proklamēšanas jaunajai valstij bija jāaizstāv savas tiesības uz pastāvēšanu Brīvības 
cīņās. Tādēļ var atzīt, ka Latvijas valsts izcīnīšanas un nostiprināšanas iekšpolitiskais 
process ilga piecus gadus. Tas sākās 1917. gadā ar Latviešu pagaidu nacionālās pado-
mes kā latviešu tautas reprezentatīvā politiskā orgāna nodibināšanu un neatkarīgas 
valsts pieteikšanu, bet noslēdzās 1922. gadā ar Satversmes pieņemšanu un spēkā  
stāšanos.12 

Latvijas Tautas padome 1918. gada 17. novembrī pieņēma pirmo pagaidu kon-
stitūciju – Latvijas Tautas padomes politisko platformu (turpmāk – Platforma).13 
Kā interesants vērtējams apstāklis, ka Platformā tika apvienots jaunās valsts pagaidu 
konstitucionālais regulējums ar jaunās valdības darbības programmas svarīgākajiem 
punktiem.14 Platformas II nodaļā tika sniegts jaundibināmās valsts raksturojums, 
nosakot, ka tā ir “republika uz demokrātiskiem pamatiem” un “apvienota, patstāvīga 
un neatkarīga Latvija Tautu Savienībā”. Attiecībā uz konstitucionālo iekārtu Platformas 
III nodaļā tika paredzēts, ka suverēnā vara līdz Satversmes sapulces sanākšanai pieder 
Latvijas Tautas padomei, savukārt “visa izpildu vara atrodas Pagaidu valdības rokās”, 

  9 Par likuma “Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Re-
publikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” un likuma “Par 
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” 1. panta vārdu 
“ievērojot eiropas drošības un sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu” atbilstību 
Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” preambulai un 9. punktam un 2007. gada 27. martā parakstītā Latvijas Republikas un Krie-
vijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu un likuma “Par Latvijas Republikas un 
Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas Republikas Satver-
smes 3. pantam: Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. – Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2007. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 128.–129. lpp. Sprieduma  
17. punkts.

10 šulcs L. Atskats uz Latvijas valstiskās idejas izveidošanos. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 5/6, 1926, 193.–
213. lpp.; Nr. 7/8, 275.–292. lpp.; Nr. 9, 361.–367. lpp.; Paegle S. Kā Latvijas valsts tapa. 2. izd. Rīga: autora 
apgādībā, 1939.

11 Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags, H. Jēgera sakopots. Rīga: Astra, 1918.
12 Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Par Latvijas valsts 

konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis 
un materiāli. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 43., 84.–95. lpp. Viedokļa 45., 174.–198. punkts.

13 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums, 1919, 
1. burtn., 2.–3. lpp.

14 dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: A. Gulbis, 1930, 70. lpp.
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kuru ieceļ Latvijas Tautas padome. Plat-
formā tika ietvertas arī plašas cittautiešu 
tiesību un pilsonisko brīvību garantijas.15

Savukārt 1918. gada 18. novembra 
proklamēšanas aktā Latvijas Tautas padome 
ietvēra nākamā valstiskuma pamatprinci-
pus, par valsts proklamēšanu informējot 
Latvijas iedzīvotājus.16 Latvijas Tautas 
padome deklarēja, ka “Latvija – apvienota 
etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme 
un Latgale) – ir patstāvīga, neatkarīga, de-
mokrātiski 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.”17 Latvijas Republikas proklamē-
šanas aktā īpaši nozīmīga bija visu latviešu 
apdzīvoto vēsturiski etnogrāfisko apgabalu 
apvienošana vienotā valstī, Kurzemei un 
Vidzemei pievienojot Latgali, kas ilgstoši 
bija attīstījusies nošķirti no pārējās Latvijas. 

Latvijas Tautas padomes un Pagaidu 
valdības darbība notika Brīvības cīņu 
apstākļos, kad jaundibinātajai valstij bija 
jāpierāda savas tiesības uz pastāvēšanu. 
Tomēr Latvijas Tautas padome noveda 
valsti līdz Latvijas Satversmes sapulces vē-

lēšanām, kas notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī. Latvijas Satversmes sapulce sanāca uz 
pirmo sēdi 1920. gada 1. maijā ar uzdevumu izstrādāt un izdot valsts pamata un agrārās 
reformas likumus.

1920. gada 27. maijā Latvijas Satversmes sapulce pieņēma deklarāciju par Latvijas 
valsti, kurā atkārtoti apliecināja, ka “Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar 
demokrātisku valsts iekārtu” un “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”.18 
deklarācijas par Latvijas valsti pieņemšana bija nepieciešama, jo Latvijas Tautas pa-
dome nebija ievēlēta institūcija un tās pretinieki apšaubīja Tautas padomes tiesības 
proklamēt neatkarīgu valsti.19

15 Bite e. Latvijas pagaidu konstitūcija. Jaunā Latvija, 1920, 3. un 8. aug.; dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību 
zinātnē, 70.–72. lpp.

16 Pleps J., Pastars e., Plakane I. Konstitucionālās tiesības, 31.–32. lpp.
17 Latvijas pilsoņiem! Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums, 1919, 1. burtn., 1. lpp.
18 deklarācija par Latvijas valsti. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, 4. burtn., 1. lpp.
19 Latvijas Satversmes sapulces I sesijas 5. sēdes 1920. gada 27. maijā stenogramma. Latvijas Satversmes sapulces 

stenogrammas. 1920. gads. 1. burtn. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920, 27. lpp.

2. att. Uzsaukums “Latvijas pilsoņiem!” – Latvijas Republi-
kas 1918. gada 18. novembra proklamēšanas akts (Latvijas 
valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags, 
H. Jēgera sakopots. Rīga: Astra, 1918, 4. lpp.)
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Tā kā Satversmes izstrādāšanai bija nepieciešams laiks, Satversmes sapulce pieņēma  
jaunu pagaidu satversmi – Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumus.20 šajā aktā tika 
paredzēta kompetenču sadale starp Satversmes sapulci un Ministru kabinetu, kas bal-
stījās uz parlamentārisma principiem. Satversmes sapulce izšķīrās pagaidu satversmē 
neveidot atsevišķu valsts galvas amatu, tā funkcijas uzticot Satversmes sapulces prezi-
dentam. Pagaidu noteikumos tika ietvertas arī nozīmīgākās pilsonisko un politisko tie-
sību garantijas – personas un dzīvokļa neaizskaramība, preses, vārda, apziņas, streika, 
sapulču un biedrošanās brīvība, korespondences neaizskaramība.21

Satversmes projekta izstrādāšanai Latvijas Satversmes sapulce izveidoja atsevišķu 
komisiju – Satversmes komisiju, kurā darbojās 26 locekļi. Par Satversmes komisijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Marģers Skujenieks. Atbilstoši komisijas iecerei Satver-
smei vajadzēja sastāvēt no divām daļām, kas noteiktu valsts varas organizāciju un 
pilsoņu tiesības un pienākumus. Valsts iekārtas projektu gatavoja Satversmes komisi-
jas I apakškomisija, kuru vadīja Fēlikss Cielēns. Savukārt II apakškomisija, par kuras 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Andrejs Kuršinskis, gatavoja pilsoņu tiesību un pienākumu  
deklarāciju.22

Vislielākās domstarpības Satversmes projekta izstrādāšanā saistījās ar Valsts prezi-
denta institūtu – gan par tā nepieciešamību, gan Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību 
un pilnvarām. Satversmes sapulce izšķīrās par labu Saeimas vēlētam Valsts prezidentam 
ar ceremoniālām un reprezentatīvām funkcijām, noraidot tiešās vēlēšanās vēlēta Valsts 
prezidenta ideju.23 Tāpat diskusijas izvērtās par tautas nobalsošanas un likumu ierosi-
nāšanas institūtiem, Ministru kabineta tiesībām izsludināt izņēmuma stāvokli, prasību 
par pašpārvaldi Latgalei un atsevišķiem pamattiesību formulējumiem.24

Satversmes I daļu izdevās pieņemt 1922. gada 15. februārī. Savukārt Satver-
smes II daļai “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem” 1922. gada 
5. aprīlī pietrūka balsu, un tā tika noraidīta. Satversmes II daļas likteni izšķīra 
Satversmes sapulces vairākuma lēmums neatbalstīt atsevišķu Latgales pašpārvaldi 
un streiku kā politiskās cīņas līdzekli.25 Satversmes sapulce nemēģināja atkārtoti 
lemt par Satversmes II daļas pieņemšanu, izsludinot Satversmi bez pamattiesību  
daļas.26 

20 Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, 4. burtn., 1.–2. lpp.
21 dišlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 2/3, 1920, 

49.–56. lpp.
22 šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940. Stokholma: daugava, 1976, 352.–364. lpp.
23 Blūzma V. Latvijas Republikas Valsts prezidenta institūcija polemikas krustugunīs. Likums un Tiesības, Nr. 4, 

2001, 99.–104. lpp.
24 Blūzma V. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu 

(1920–1922). Latvijas valstiskumam – 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas vēstu-
res institūta apgāds, 2010, 138.–151. lpp.

25 Cielava V. Latvijas Republikas Satversme: vēsture un mūsdienas. Cīņa, 1989, 1. apr.; Kusiņš G. Satversme un 
cilvēktiesības Latvijā. Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process. Rīga: Latvijas Cilvēk-
tiesību institūts, 1998, 11.–12. lpp.

26 Balodis R. Ievads Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem. Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Sagatavojis autoru kolektīvs R. Baloža vadībā. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 7.–11. lpp.
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dažkārt tiek pausts viedoklis, ka Satversme uzskatāma par Vācijas 1919. gada 
11. augusta konstitūcijas27 (turpmāk – Veimāras konstitūcija) kopiju. Piemēram, parla-
mentārajās debatēs Saeimas deputāts Pēteris Juraševskis minēja: “Mēs, savu satversmi 
pieņemdami, nebūt neesam to vienā naktī nosapņojuši. Tāpat tie deputāti, kas mūsu 
satversmi savā laikā pieņēma, to nav izdomājuši. Nē, deputātu kungi, tā ir nokopēta 
no lielas valsts satversmes – no Vācijas satversmes.”28 Tomēr šāds uzskats būtu pārāk 
vienkāršots skatījums uz Satversmi. Nevar noliegt, ka Veimāras konstitūcija Satversmes 
tapšanas laikā tika uzskatīta par modernāko eiropā un “konstitucionālās likumdošanas 
pēdējo vārdu”.29 Tajā ietvertais regulējums tika rūpīgi pētīts un analizēts, tomēr tas bija 
tikai viens no paraugiem, ar kuru iepazinās Satversmes komisija. Ironiski, bet vislielākā 
Veimāras konstitūcijas ietekme bija vērojama Satversmes II daļas normu formulējumos, 
kura tā arī netika pieņemta.30

Satversme tika izstrādāta, ņemot vērā ne vien Vācijas, bet arī Francijas, šveices, 
Somijas, Anglijas un ASV konstitucionālo pieredzi. Papildus tam Satversmē iespējams 
konstatēt Polijas, Čehoslovākijas, Igaunijas un pat Japānas konstitūciju ietekmi.31 Tādēļ 
varētu atzīt, ka Satversmē ir iekļautas visas tās konstitucionālisma koncepcijas, kas bija 

27 die Verfassung des deutschen Reichs vom 11. August 1919. – http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/
verfassung/index.html (skatīts 02.10.2012.).

28 Latvijas Republikas IV Saeimas V sesijas 3. sēde 1933. gada 7. februārī. Latvijas Republikas IV Saeimas steno-
grammas. V sesija. 1933. Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums, 1933, 120. sl.

29 šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940, 363. lpp.
30 dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga: A. Gulbis, 1931, 179. lpp.
31 šilde ā. Latvijas vēsture, 1914–1940, 363. lpp.; Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas, 3. grām. Stok-

holma: Memento, 1998, 113. lpp.

3. att. Satversmes komisijas priekšsēdētājs Marģers Skujenieks (Latvijas Otrās Saeimas deputāti. Rīga: Latvijas 
kultūras veicināšanas biedrība, 1926, 50. lpp.) un Satversmes komisijas locekļi Fēlikss Cielēns (turpat, 53. lpp.) 
un Arveds Bergs (turpat, 21. lpp.) deva būtisku ieguldījumu Satversmes teksta izstrādē un apspriešanā. Arī 
mūsdienās gan tiesību zinātnē, gan tiesību praksē ierasts atsaukties uz šo valstsvīru argumentāciju Satversmes 
apspriešanas laikā.
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aktuālas tālaika eiropā un atspoguļojās citās pēc Pirmā pasaules kara pieņemtajās kon-
stitūcijās (Vācijas, Austrijas, Somijas, Grieķijas, Igaunijas un Lietuvas konstitūcijās).32 

Satversmes komisija apstrādāja apjomīgu informāciju par dažādu valstu tālaika konsti-
tucionālo regulējumu un spēja radīt unikālu dokumentu. 

Līdz ar to Fēlikss Cielēns pēcāk varēja pilnīgi pamatoti atzīt, ka “mūsu valsts iekār-
tas pamatā ir likti Rietumu parlamentāro demokrātiju Anglijas un Francijas principi”.33 

Savukārt modernajos pētījumos tiek uzsvērts, ka Satversme balstās uz Veimāras konsti-
tūcijas un Vestminsteras modeļa (Apvienotās Karalistes konstitucionālisma) sintēzi.34 

Satversme stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī, kad uz pirmo sēdi sanāca arī jaun-
ievēlētā Saeima.35 Tomēr jau ar pirmajām spēkā esamības dienām iezīmējās centieni 
pārskatīt Satversmi.  Arvien lielāku popularitāti ieguva apgalvojumi, ka Satversme un 
parlamentārisms nav piemērots jaunajai valstij un nepieciešama konstitucionālā re-
forma, kas ieviestu plašām pilnvarām apveltītu valsts galvu. Konstitucionālo reformu 
aizsegā 1934. gada 15. maijā Kārlis Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu, apturot Satver-
smes darbību un likvidējot parlamentārismu.36

Kārlis Ulmanis pēc apvērsuma bija solījis jaunas Satversmes pieņemšanu.37 Tomēr 
Satversmes reforma netika veikta, Latvijai pārveidojoties par autoritāru valsti.38 Savu-
kārt autoritāro valstiskumu pārtrauca Latvijas Republikas prettiesiskā pievienošana 
PSRS 1940. gada vasarā.

Pamatojoties uz Satversmes normām, Latvijas sūtņi ārvalstīs formulēja savus pro-
testus pret PSRS prettiesisko rīcību, uz kuru bāzes sāka veidoties Latvijas nepārtrauk-
tības (kontinuitātes) doktrīna.39 Latvijas neatkarības atjaunošana tika cieši saistīta ar 
Satversmes darbības atjaunošanu.40

Balstoties uz Latvijas Republikas nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnu, Aug-
stākā padome 1990. gada 4. maija deklarācijā “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”41 atjaunoja Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Tomēr tajā laikā 

32 Žilys J. Latvijos Respublikos Konstitucija (Satversme). Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: Mykolo 
Romerio Universitetas, 2006, p. 212.

33 Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas, 3. grām., 113. lpp.
34 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law, p. 112.
35 Likums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ievešanu. Likumu un valdības rīkojumu krā-

jums, 1922, 12. burtn., 252. lpp.
36 ščerbinskis V. 1934. gada 15. maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas. Apvērsums: 1934. gada 15. maija 

notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. ščerbinskis, ē. Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas 
arhīvistu biedrība, 2012, 9.–35. lpp.

37 Valdības deklarācija. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1934, 6. burtn., 150. lpp.
38 Žvinklis A. No autoritārisma līdz padomju totalitārismam: manipulācijas ar Latvijas Republikas Satversmi 

(1934–1940). Latvijas valstiskumam – 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas vēstu-
res institūta apgāds, 2010, 223.–231. lpp.

39 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
224.–286. lpp.

40 Latvijas Senāta senatoru atzinums par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām okupācijas 
apstākļos. Latvju Ziņas, 1948, 17. apr.

41 Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs, Nr. 20, 1990, 17. maijs. deklarācijas teksts pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=75539 (skatīts 
15.08.2012.).
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valdīja uzskats, ka Latvijai nepieciešama jauna konstitūcija un Satversme ir novecojusi. 
Tādēļ Augstākā padome apturēja Satversmes darbību, izņemot tās 1., 2., 3. un 6. pantu, 
un formulēja uzdevumu veidot darba grupu jaunas satversmes izstrādāšanai.42 

Laika gaitā tomēr arvien vairāk politiski un juridiski nostiprinājās pārliecība, ka Sa-
tversme ir atbilstoša konstitucionālajiem standartiem un jaunas konstitūcijas izstrādā-
šana nav nepieciešama.43 Tika atzīts, ka “šī eiropas mērogā vidēja “vecuma” Satversme 
(daudzās valstīs šodien darbojas vēl vecākas satversmes) ir pilnīgi brīva no padomiskās 
tiesiskās un politiskās domāšanas ietekmes un šodien (es uzsveru – šodien) ir piemērota kā 
neatkarīgas un demokrātiskas (modernā, ne sociālistiskā nozīmē) valsts pamatlikums”.44

1991. gada 21. augusta konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu” 1. pants paredzēja, ka Latvijas Republikas valstisko statusu nosaka Satversme.45 

Savukārt 1993. gada 6. jūlijā 5. Saeima savu darbu sāka, pieņemot paziņojumu par Sa-
tversmes stāšanos spēkā pilnā apjomā.46 

Pēc Satversmes spēkā stāšanās pilnā apjomā tajā jau vairākkārt izdarīti grozījumi, 
veicot arī gana būtiskus konstitucionālās iekārtas pilnveidojumus (sk. 1. tabulu).

Būtiska bija Satversmes papildināšana ar 8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, jo 
Satversmes tekstā tika ietverts izvērsts un Latvijas starptautiskajās saistībās balstīts 
personas pamattiesību katalogs. šis konstitucionālā likumdevēja lēmums nostiprināja 
demokrātiskas tiesiskas valsts principus un iezīmēja personas pamattiesības kā būtisku 
konstitucionālo vērtību.47 Savukārt par nozīmīgu papildinājumu Satversmē noteiktās 
Latvijas parlamentārās demokrātijas institucionālajā iekārtā uzskatāma Satversmes 
tiesas izveidošana, ieviešot konstitucionālās kontroles institūtu.48 

Papildus tam jāmin grozījumi Satversmes 68. pantā, kas konstitucionāli leģitimē 
Latvijas dalību eiropas Savienībā un noteic Latvijas valsts institūciju kompetences dele-
ģēšanas starptautiskajām institūcijām nosacījumus. šajā kontekstā nozīmīga ir norma, 
ka Latvijas dalība eiropas Savienībā izlemjama tautas nobalsošanā. Ar to tiek uzsvērts, 
ka jautājumu par Latvijas pievienošanos eiropas Savienībai vai izstāšanos no tās var iz-
lemt tikai Latvijas pilsoņu kopums. Tāpat Satversmes 68. panta otrā daļa pieļauj Latvijas 
valsts institūciju kompetenču deleģēšanu ar nosacījumu, ka tas stiprina demokrātiju. 
Satversme aizliedz Latvijas ciešāku integrāciju savienībās, kuras veido autoritāras vai 
pustotalitāras valstis vai kuras nebalstās uz demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām.

42 Levits e. 4. maija deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. 4. maijs: rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par 
Neatkarības deklarāciju. T. Jundža redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 52.–68. lpp.

43 Jundzis T. Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989–1993. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu 
centrs, 2010, 67. lpp.

44 Levits e. Jaunā pamatlikuma projektu analizējot. Diena, 1991, 7. aug.
45 Par Latvijas Republikas valstisko statusu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 42, 

1991, 24. okt. Konstitucionālā likuma teksts pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=69512 (skatīts 
15.08.2012.).

46 Latvijas Republikas 5. Saeimas pirmās sēdes 1993. gada 6. jūlijā stenogramma. – http://saeima.lv/steno/
st_93/060793.html (skatīts 15.08.2012.).

47 Mits M. Satversme eiropas Cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 9–12, 1999, 
41.–51. lpp.; Balodis R. Ievads Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem, 15.–16. lpp.

48 Levits e. Latvijas tiesību sistēmas attīstības iezīmes uz XXI gadsimta sliekšņa. Latvijas tiesību vēsture (1914–
2000). d. A. Lēbera redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 499. lpp.
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1. tabula
Satversmes grozījumu raksturojums

Satversmes grozī-
jumi

Grozījumu apjoms Grozījumu būtība

1933. gada 21. marta 
likums

Grozīts 74. un 79. pants Noteikts nepieciešamais kvorums un balsu 
vairākums tautas nobalsošanām, kas tiek 
rīkotas Satversmes 72. un 78. panta kārtībā

1994. gada  
27. janvāra likums

Grozīts 8. pants No 21 gada uz 18 gadiem samazināts 
vecuma cenzs, no kura pilsonis var vēlēt 
Saeimu

1996. gada 5. jūnija 
likums

Grozīts 85. pants No Satversmes izslēdz zvērināto tiesas; pa-
redz, ka Latvijā pastāv Satversmes tiesa

1997. gada  
4. decembra likums

Grozīts 10., 11., 13., 30., 
35., 37., 39., 45., 81. un 
84. pants

Pagarināts Saeimas un Valsts prezidenta 
pilnvaru termiņš; precizēts deputātu imu-
nitātes apjoms, prasības Valsts prezidenta 
amata kandidātiem un tiesnešu atbrīvošanas 
no amata nosacījumi; noteikts, ka Saeimas 
vēlēšanas notiek tikai vienu dienu

1998. gada  
15. oktobra likums

Grozīts 4., 77. un 
82. pants, Satversme 
papildināta ar 8. nodaļu 
(89.–116. pants)

Satversmē ietverts izvērsts pamattiesību 
katalogs; latviešu valoda noteikta kā valsts 
valoda; precizēta konstitucionālo pamat-
principu grozīšanas kārtība; Satversmē 
ietverti vietējo pašvaldību vēlēšanu principi

2002. gada 30. aprīļa 
likums

Grozīts 18., 21., 101. un 
104. pants

Ieviests deputāta svinīgais solījums; latviešu 
valoda noteikta kā Saeimas un pašvaldību 
darba valoda

2003. gada 8. maija 
likums

Grozīts 68. un 79. pants Ieviesta procedūra, kādā Saeima var deleģēt 
valsts kompetenci starptautiskajām institū-
cijām; paredzēta jautājumu, kas saistīti ar 
Latvijas dalību eiropas Savienībā, izlemša-
nas kārtība

2004. gada  
23. septembra 
likums

Grozīts 69., 71., 72.,  
98. un 101. pants

Pagarināts Valsts prezidenta veto tiesību 
un likuma publicēšanas apturēšanas tiesību 
izmantošanas termiņš; paredzētas eiropas 
Savienības pilsoņu tiesības piedalīties paš-
valdību vēlēšanās; precizēta Latvijas pilsoņu 
izdošanas ārvalstīm kārtība

2005. gada  
15. decembra likums

Grozīts 110. pants definēta laulība kā savienība starp vīrieti 
un sievieti

2007. gada 3. maija 
likums

Grozīts 40. pants, 
izslēgts 81. pants

Precizēts Valsts prezidenta svinīgā solī-
juma došanas termiņš; izslēgts Satversmes  
81. pants, kas piešķīra Ministru kabinetam 
tiesības izdot noteikumus ar likuma spēku

2009. gada 8. aprīļa 
likums

Grozīts 14. un 49. pants Ieviestas ne mazāk kā vienas desmitās daļas 
vēlētāju tiesības ierosināt Saeimas atsauk-
šanu
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Ne visi Satversmes grozījumi vērtējami kā konstitucionālās iekārtas kvalitatīvs 
pilnveidojums. Atsevišķi grozījumi ir bijuši sasteigti un nepārdomāti, kā arī populis-
tiski. Piemēram, apšaubāms, vai pietiekami tika izvērtētas Satversmes 81. panta straujas 
izslēgšanas sekas, pilnībā aizliedzot Ministru kabinetam izdot noteikumus ar likuma 
spēku.49

Konstitucionālo tiesību avoti

Latvijas konstitucionālo tiesību avotu sistēma var likties salīdzinoši vienkārša un 
šā reģiona valstīm raksturīga, proti, ka Satversme ir rakstīta, kodificēta (resp., konsti-
tucionālā ranga regulējums ir ietverts vienā aktā) un Latvijas konstitūciju veido viens 
likums.50 Tomēr šāds skatījums uz Satversmi precīzi neatspoguļo Latvijas konstitucio-
nālā regulējuma komplicētību.

Latvijas rakstītā konstitūcija sastāv no vairākiem konstitucionāla ranga aktiem. 
Lai gan Satversmē pamatā ir apkopots konstitucionālā ranga regulējums, Satversmes 
tiesa pamatoti atzinusi, ka līdzās Satversmei spēkā esoši konstitucionāla ranga akti ir 
1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas akts, 1920. gada 27. maija 
deklarācija par Latvijas valsti, 1990. gada 4. maija deklarācija “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” un 1991. gada 21. augusta konstitucionālais likums “Par Lat-
vijas Republikas valstisko statusu”.51 Papildus tam Satversmes tiesa secinājusi, ka par 
konstitucionāla ranga aktiem uzskatāmi tie likumi, kurus Saeima pieņem Satversmes 
68. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.52 

1918. gada 18. novembra proklamēšanas akts sevī ietver jaunās valsts konstitucio-
nālo pamatprincipu deklarāciju, kā arī uzdevumu Satversmes sapulcei noteikt Satversmi 
un attiecības ar ārvalstīm, vadoties pēc šiem principiem. Tiesību zinātnē pamatoti ir 
atzīts, ka “juridiski un politiski 1918. g. 18. novembra tautas gribas deklarācijai ir pat 
lielāka nozīme par vēlāk pieņemto Satversmi”.53 Proklamēšanas akts atspoguļo Latvijas 
tiesību sistēmas pamatnormu – gribu dibināt neatkarīgu Latvijas valsti, kas balstās uz 
noteiktiem principiem.54 Satversme, tāpat kā pirmā un otrā pagaidu satversme, īsteno 
proklamēšanas aktu kā reāli funkcionējoša konstitucionālā iekārta, paliekot saistīta ar 
proklamēšanas aktā noteiktajiem valstiskuma pamatprincipiem. “Latvijas valsts pro-
klamēšana no zināmas pilsoņu grupas uzskatāma kā pietiekošs pamats valsts nodibinā-
šanai, un šim mērķim nebija vajadzīga Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas nobalsošana 

49 Referenduma un Satversmes grozījumu griežos. Lietpratēji atbild uz “Jurista Vārda” jautājumiem. Jurista 
Vārds, Nr. 12, 2007, 20. marts, 12.–13. lpp.

50 Balodis R. The Constitution of Latvia. Trier: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, 2004, p. 13; 
eglītis V. Ievads konstitūcijas teorijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006, 91. lpp.

51 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. – Latvijas Republikas Sa-
tversmes tiesas spriedumi, 2007, 233. lpp. Sprieduma 62. punkts. 

52 Turpat, 225. lpp. Sprieduma 56.3. punkts.
53 Vanags K. Latvijas valsts satversme. [Nirnberga]: L. Rumaka apgāds, 1948, 6. lpp.
54 Rezevska d. Legal methods in Latvia’s Legal Arrangement and european Integration. European Integration 

and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. ed. by T. Muravska, R. Petrov, B. Sloka, J. Vaivads. Rīga: 
University of Latvia, 2011, pp. 224–225.
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(referendums). 1918. g. 18. novembra proklamēšanas akts ir jāpieņem visām iestādēm, 
tai starpā arī tiesām, kā valststiesisks akts, kura likumību, pretēji sūdzētāja domām, ne 
tikai nav vajadzīgs motivēt, bet pat to nedrīkst darīt.”55

Līdz ar to Latvijas Satversmes sapulce bija saistīta ar proklamēšanas aktu, lemjot par 
Latvijas valstiskumu. šo savu saistījumu Satversmes sapulce atzina, pieņemot 1920. gada 
27. maija deklarāciju par Latvijas valsti. Tāpat konstitucionālais likumdevējs Satversmes 
ietvaros ir saistīts ar proklamēšanas aktu, proti, Satversmes 76.–79. panta kārtībā nav 
pieļaujama proklamēšanas akta un tajā ietverto valstiskuma pamatprincipu pārskatīšana.

Ņemot vērā proklamēšanas aktā skaidri pausto gribu Latvijas Republikas val-
stiskumu veidot kā demokrātisku tiesisku valsti, vispārējie tiesību principi, kas noteic 
demokrātiskas tiesiskas valsts organizāciju un personas attiecības ar valsti, ir nerakstīta 
konstitūcijas sastāvdaļa, kas saista un ierobežo konstitucionālo likumdevēju.56 Sa-
tversmes grozīšanas ceļā nav iespējams atcelt vai prettiesiski koriģēt vispārējo tiesību 
principu spēkā esamību un piemērojamību. 

Latvijas konstitucionālajā iekārtā tradicionāli ļoti liela nozīme tiek piešķirta konsti-
tucionālajai tradīcijai.57 Jau profesors Kārlis dišlers savulaik rosināja konstitucionālajās 
tiesībās ņemt vērā “ne tikai Satversmes un dažu citu likumu burtu, bet arī dažus valsts-
tiesiskus precedentus un politisko institūtu izlietošanu valsts reālajā dzīvē”.58 

Konstitucionālajai tradīcijai Satversmes normu piemērošanas praksē ir arvien pie-
augošāka nozīme, tuvinot Latvijas konstitucionālās tiesības Lielbritānijas konstitucio-
nālajām tiesībām ar tajās plaši atzīto un piemēroto konvencionālo normu doktrīnu.59 
Konstitucionālo tradīciju nozīmi akceptējusi Satversmes tiesa, norādot: “[Satversmes 
21. pantā] ietvertais jēdziens “kārtības rullis” iztulkojams plašāk, proti, kā tādu normu 
kopums, kuras regulē parlamenta darbību. [..] Kārtības rullis neliedz izskatīt lietas sa-
skaņā ar parlamentārajām paražām, ciktāl tās nav pretrunā ar Kārtības rulli.”60 

Konstitucionālā tradīcija ir plašāka valststiesiskā koncepcija nekā konvencionālās 
normas vai konstitucionālās paražas, jo beidzamās uzskatāmas par nerakstītām tie sību 
normām, kas izveidojušās Satversmes piemērošanas praksē. Līdztekus konvencio-
nā lajām normām jeb konstitucionālajām paražām konstitucionālo tradīciju veido 
konstitucionālo tiesību zinātnieku valdošais viedoklis un atsevišķas ceremoniālas  
konstitucionālo institūciju darbības.61

55 Latvijas Senāta Kriminālā kasācijas departamenta 1924. gada 29. aprīļa spriedums Nr. 201. Latvijas Senāta 
Kriminālā kasācijas departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums. Sast. F. Kamradziuss. Rīga: autora izde-
vums, 1928, 68. lpp.

56 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 24.–28. lpp.
57 Par iespējamo ministra noteikumu satversmību. Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi, 

2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 182.–183. lpp. Viedokļa 16.–20. punkts.
58 dišlers K. Latvijas Satversme. Latvieši, II. Red. K. Balodis, P. šmits, A. Tentelis. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 

148. lpp.
59 dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan and Co., 1889, 

pp. 341–361.
60 Par Saeimas 1998. gada 30. aprīļa lēmumu par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam: Satversmes tiesas 

1998. gada 13. jūlija spriedums lietā Nr. 03-04(98). – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 1997–
1998. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001, 84. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 3. punkts.

61 Pastars e. Par grāmatu “Satversmes iztulkošana”. – Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2012, 5. lpp.
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Latvijas konstitucionālā tradīcija jau kopš tās izveidošanās akceptējusi likumdevēja 
tiesības daudzus konstitucionālo tiesību jautājumus detalizētāk regulēt ar likumiem.62 
Satversme vairākos gadījumos pat tieši paredz pilnvarojumu likumdevējam ar likumu 
noteikt kāda konstitucionālo tiesību jautājuma detaļas. Ar šādu likumu izstrādāšanu 
un pieņemšanu likumdevējs konkretizē Satversmes regulējumu vai sniedz normatīvu 
interpretāciju Satversmes formulējumiem. Piemēram, atbilstoši Satversmes 21. pantam 
Saeimas iekšējo darbību un kārtību noteic Saeimas kārtības rullis.63 Ministru kabineta 
darbības regulējums detalizēts Ministru kabineta iekārtas likumā,64 bet likums “Par 
tiesu varu” noteic Latvijas tiesu sistēmu.65

62 Lazersons M. “Konstitucionāla” likumdošana un Saeimas publisko tiesību komisija. Jurists, Nr. 6, 1928, 
166. sl.; dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē, 90.–91. lpp.

63 Saeimas kārtības rullis. Latvijas Vēstnesis, Nr. 96, 1994, 18. aug. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2012. gada 
1. februārim. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517 (skatīts 15.08.2012.).

64 Ministru kabineta iekārtas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 82, 2008, 28. maijs. Ar grozījumiem, kas izslu-
dināti līdz 2010. gada 29. decembrim. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=175919 (skatīts 15.08.2012.).

65 Par tiesu varu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 1, 1993, 14. janv. Ar grozīju-
miem, kas izsludināti līdz 2013. gada 4. jūlijam. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=62847 (skatīts 16.08.2013.).

4. att. Valsts augstākās amatpersonas noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa. ernesta dinkas foto 
(http://saeima.lv/lv/galleries/view/1202). 
Valsts prezidents Andris Bērziņš iedibinājis jaunu konstitucionālu tradīciju, ka valsts svētkos 
ziedus pie Brīvības pieminekļa kopīgi noliek visu valsts varas atzaru augstākās amatpersonas. 
2012. gada 4. maijā ziedus nolikt dodas (no kreisās) Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekš-
sēdētājs Ivars Bičkovičs, Saeimas priekšsēdētāja Solvita āboltiņa, Valsts prezidents Andris Bērziņš 
un Ministru prezidents Valdis dombrovskis. 
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Arī citos likumos, kas regulē atsevišķu valsts konstitucionālo institūciju funkciju 
vai personas pamattiesību īstenošanas kārtību, var būt ietvertas normas, kas regulē 
konstitucionālo tiesību jautājumus. Likumos veiktā Satversmes normatīvā iztulkošana 
uzskatāma par “dabīgu mūsu Satversmes papildinājumu un tālākizveidojumu”.66 Tomēr 
jānorāda, ka šāds regulējums neiegūst konstitucionālu rangu, proti, likumi, kas regulē 
konstitucionālo tiesību jautājumus, nav uzskatāmi par konstitucionāliem likumiem un 
to piemērošanas gaitā obligāti pārbaudāma piemērojamo tiesību normu satversmība, 
proti, vai likumdevējs ir rīkojies Satversmes ietvaros un nav pārkāpis savu kompetenci.

Likumu un citu normatīvo tiesību aktu satversmības pārbaudei Latvijā pastāv Sa-
tversmes tiesa. Satversmes tiesas spriedumā sniegtā Satversmes interpretācija ir obligāta 
visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām 
un juridiskajām personām. Līdz ar to Satversme var tikt piemērota tikai atbilstoši Sa-
tversmes tiesas sniegtajai interpretācijai. 

Mūsdienu demokrātiskā tiesiskā valstī konstitucionālās tiesas nolēmumiem ir 
principiāla nozīme konstitūcijas iztulkošanā. Kopš tās izveidošanas Satversmes tiesa 
ir pasludinājusi vairāk nekā divsimt spriedumu, kuros sniegta principiāla Satversmes 
normu interpretācija, kā arī risināti aktuāli konstitucionālo tiesību kāzusi. Tādēļ var 
piekrist mazliet pretenciozajai atziņai, ka Satversme ir tas, ko Satversmes tiesa par to 
domā.67

Konstitucionālās iekārtas pamatprincipi

Proklamēšanas aktā Pagaidu valdības Ministru prezidents Kārlis Ulmanis uzsvēra, 
ka “visi bez tautības izšķirības ir aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības būs Latvijā no-
drošinātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai,  
ne netaisnībai.”68 Latvija veidojās kā demokrātiska, sociāli orientēta valsts, kur valdītu 
taisnīgums un kas balstītos uz Rietumu demokrātiju principiem.69 

Apspriežot Satversmes projektu, Satversmes komisijas loceklis Jānis Purgals pauda 
komisijas viedokli par topošās konstitūcijas pamatprincipiem: “Par valsts iekārtas 
pamatu ir likti tie paši principi, kuri izteikti deklarācijā par Latvijas valsti. Pirmais 
pants atzīst Latviju par neatkarīgu valsti, t.i., valsts suverenitātes princips. otrs prin-
cips nosaka, ka Latvijas neatkarīgajai valstij ir jābūt republikai, tas ir, valstij, kur vairāk 
vai mazāk plašas tautas masas valda caur tautas radītiem orgāniem. Kā tāda šī valsts 
forma, t.i., republika, ir noteikts pretstats monarhijai. Tā kā republikāniska iekārta var 
būt dažāda, tad trešais princips prasa, lai Latvija būtu demokrātiska republika, t.i., lai 
valsts vara patiešām atrastos tautas rokās. šie 3 principi izteikti Satversmes 1. pantā. 

66 Akmens A. Mūsu militārā likumdošana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 6/7, 1927, 224. lpp.
67 Pededze dz. Satversmes tiesai – 15. Jurista Vārds, Nr. 51, 2011, 20. dec., 4.–10. lpp.; Statkus S., Amoliņa d. 

Piezīmes par “Satversmes lasīšanu Satversmes tiesā”. Jurista Vārds, Nr. 27, 2012, 3. jūl., 8.–15. lpp. 
68 Ministru prezidenta runa. Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags, H. Jēgera sako-

pots. Rīga: Astra, 1918, 19. lpp.
69 Stradiņš J. 18. novembra Ulmanis (Latvijas Republikas pirmais Ministru prezidents). Kārlim Ulmanim 125. 

Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 24.–25. lpp.
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2. pants nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Te ir izteikts 
tautas suverenitātes princips.”70 

Taču Satversmes 1. panta iztulkošanas ceļā Satversmes pamatprincipu klāsts ticis 
izvērsts un papildināts. Satversmes tiesa secinājusi, ka no Satversmes izriet, ka Latvija ir 
tiesiska valsts.71 Tāpat Satversmes tiesa atzinusi, ka “Latvijas valsts balstās uz tādām pa-
matvērtībām, kas citastarp ietver pamattiesības un pamatbrīvības, demokrātiju, valsts 
un tautas suverenitāti, varas dalīšanu un likuma varu. šīs vērtības valstij ir pienākums 
garantēt, un tās nevar aizskart ar grozījumiem Satversmē, kuri ieviesti tikai ar likumu.”72

Par tiesiskas valsts principa elementiem atzīstama personas pamattiesību ievēro-
šana, varas dalīšana, tiesību virsvadība, likuma atruna, tiesiska aizsardzības mehānisma 
esamība, valsts atbildība, kriminālprocesuālās garantijas, tiesiskā paļāvība, tai skaitā 

70 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 
sapulces stenogrammas. 1921. gads, 14. burtn. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 1311. lpp. 

71 Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. punkta un 4. punkta at-
bilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam un citiem likumiem: Satversmes tiesas 1999. gada 
1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05(99). – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 1999–2000. Rīga: 
Tiesu namu aģentūra, 2002, 55. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 1. punkts.

72 Par likuma “Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par eiropas Savienību un eiropas Kopienas dibinā-
šanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam: Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa 
spriedums lietā Nr. 2008-35-01. – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2008. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2010, 325. lpp. Sprieduma 17. punkts.

5. att. 1. Saeimas deputāti Saeimas sēžu zālē (Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas. Rīga: Zelta grauds, 
2005, 32. att.). Saeimas sēžu zālē izvietotas plāksnes ar Satversmes 1. un 2. panta tekstu – “Latvija ir neatkarīga 
demokrātiska republika” un “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”.
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tiesiskā noteiktība, samērīgums jeb proporcionalitāte, konstitūcijas prioritāte, tiesiskās 
iekārtas nepretrunīgums, valsts lēmuma pamatojuma pienākums un personas tiesības 
tikt uzklausītai.73

Satversmes tiesa arī atzinusi, ka viens no konstitucionālās iekārtas pamatprinci-
piem ir sociāli atbildīgas valsts princips. Tiesa norādīja: “Latvijas konstitucionālais 
likumdevējs Satversmē noteicis virkni sociālo tiesību. Tādējādi likumdevējs noteicis, 
ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts, proti, tāda valsts, kas likumdošanā, pārvaldē un 
tiesas spriešanā cenšas iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu.”74 Sociāli atbildīgas 
valsts princips nozīmē valsts pienākumu nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni un 
cilvēka aizsardzību sociāla riska gadījumā, kā arī valsts pienākumu rūpēties par sociālo 
taisnīgumu.75

Atbilstoši tautas suverenitātes principam Latvijas tauta ir vienīgais valsts suverēnās 
varas subjekts. “Nevis valsts konstitucionālās institūcijas, bet Latvijas tauta ir valsts 
varas avots un suverēnās valsts varas nesēja. Tautas suverenitāte ir tautas tiesības pašai 
lemt par savu likteni, tostarp radot patstāvīgu valsti.”76

No Satversmes 2. panta izriet Latvijas nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīna, 
kas formulēta 1990. gada 4. maija deklarācijā “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”.77 Tas ir Latvijas Republikas oficiālais viedoklis par to, ka 1918. gada 
18. novembrī dibinātā Latvijas Republika, neraugoties uz 1940. gadā notikušo PSRS 
agresiju un okupāciju, ir turpinājusi nepārtraukti eksistēt.78 

Satversmes 3. pantā formulēts visu latviešu apdzīvoto vēsturiski etnogrāfisko ap-
gabalu vienotības princips.79 Savukārt Satversmes 4. pants noteic latviešu valodu kā 
valsts valodu un raksturo Latvijas karogu. No šiem elementiem atvasināms nacionālas 
valsts princips.80 Nacionālas valsts princips prasa veicināt latviešu identitāti, latviešu 
valodu, kultūru, mākslu, tradīcijas, veicināt demokrātisko patriotismu, sabiedrības 
integrāciju uz latviešu valodas pamata, padziļināt izpratni par nacionālajām vērtībām, 
Latvijas valsts un latviešu tautas vēsturi. Latviešu identitāte nozīmē arī piederību Rie-
tumu un eiropas politiskajai un kultūras telpai.81

73 dravnieks A. Vai Latvija jau ir tiesiska valsts. Administratīvā procesa likums. Administratīvā procesa likuma 
spēkā stāšanās likums. 3. izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, XIII lpp.

74 Par likuma “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” 1. panta daļas, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likumā 
ieviests jauns 7. panta pirmās daļas 3. punkts, un 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pan-
tam: Satversmes tiesas 2006. gada 2. novembra spriedums lietā Nr. 2006-07-01. – Latvijas Republikas Satver-
smes tiesas spriedumi, 2006. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 117. lpp. Sprieduma 18. punkts.

75 Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, Nr. 32, 2008, 26. aug., 10.–13. lpp.
76 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. – Latvijas Republikas Satver-

smes tiesas spriedumi, 2007, 169. lpp. Sprieduma 31.1. punkts.
77 Turpat, 169.–184. lpp. Sprieduma 31.–34. punkts.
78 Levits e. 4. maija deklarācija Latvijas tiesību sistēmā, 56. lpp.
79 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. – Latvijas Republikas Satver-

smes tiesas spriedumi, 2007, 198. lpp. Sprieduma 40.1. punkts.
80 Levits e. Par latviešu valodu Satversmes 4. pantā nacionālas valsts kontekstā. Jurista Vārds, Nr. 43, 2011, 

25. okt., 8. lpp.
81 Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesisko regulējumu demokrātiskas valsts iekārtā. – Valsts 

prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi, 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 84. lpp. Vie-
dokļa 12.3. punkts.
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Grozot Satversmes 68. pantu, tika noteikts, ka Latvija nolūkā stiprināt demokrā-
tiju var deleģēt starptautiskajām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences, 
kā arī Satversmē ietverti Latvijas dalības eiropas Savienībā nosacījumi. šie Satversmes 
grozījumi ieviesuši eiropas integrācijas principu.82 šis princips nozīmē Satversmes 
atvērtību dalībai eiropas Savienībā; tā ir konstitucionālā norma, kas pieļauj eiropas 
Savienības tiesību piemērojamību Latvijas tiesību telpā. Kā norādījusi Satversmes 
tiesa, “eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību  
sastāvdaļu”.83

Pamattiesības

Latvijas Satversmes sapulce nespēja vienoties par Satversmes II daļas “Pamatnotei-
kumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem” pieņemšanu. šāds konstitucionālā likum-
devēja lēmums radīja nožēlu mazākumtautību pārstāvjos, jo viņi bažījās, ka atsevišķu 
mazākumtautību konstitucionālo garantiju neesamība varētu aizskart viņu tiesības 
un kultūras autonomiju. Piemēram, profesors Maksis Lazersons Satversmi dēvēja par 
“rumpja konstitūciju” (Rumpf-Verfassung), jo uzskatīja, ka tajā nav ietverta svarīgākā 
daļa – personas tiesību un brīvību garantijas.84

Vadošie konstitucionālo tiesību zinātnieki nesaskatīja būtisku trūkumu apstāklī, ka 
Satversmē nav ietverta pamattiesību daļa, jo uzskatīja pamattiesību nodrošināšanu par 
pašsaprotamu demokrātiskas valsts pienākumu.85 Savukārt Latvijas Senāts savā praksē 
īstenoja personas pamattiesību aizsardzību, atzīstot Latvijas valsts iekārtas pagaidu no-
teikumu 9. pantu, kas paredzēja pamattiesību garantijas, par spēkā esošu, jo Satversme 
to nebija atvietojusi ar līdzvērtīgu regulējumu.86

Pēc neatkarības atjaunošanas personas pamattiesību aizsardzībai tika veltīts daudz 
uzmanības. Jau 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” 8. punktā tika ietverta apņemšanās garantēt valsts iedzīvotājiem sociālās, 
ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispāratzītām 
starptautisko tiesību normām. Augstākā padome 1990. gada 4. maijā arī vienpusēji 
atzina sev par saistošiem virkni starptautisko cilvēktiesību dokumentu.87 Tāpat tika 

82 Balodis R. The Constitution of Latvia, pp. 16–17.
83 Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbil-

stību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam: Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra spriedums lietā 
Nr. 2007-11-03. – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2007, 327. lpp. Sprieduma 24.2. punkts.

84 Laserson M. die Verfassungsrecht Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Bd. XII, 1923/1924, S. 258.
85 dišlers K. Kritika un bibliogrāfija. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 4, 1924, 207. lpp.; Akmentiņš R. Latvijas 

Satversmes reforma. Jurists, Nr. 5, 1934, 132. sl.
86 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1929. gada 20. novembra spriedums Nr. 64. Latvijas Senāta 

spriedumi (1918–1940), 3. sēj. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1200. lpp.

87 deklarācija “Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jau-
tājumos”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 21, 1990, 24. maijs. deklarācija 
pieejama: http://www.likumi.lv/doc.php?id=75668 (skatīts 15.08.2012.).
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pieņemts atsevišķs likums – 1991. gada 10. decembra konstitucionālais likums “Cilvēka 
un pilsoņa tiesības un pienākumi”.88

Lai uzlabotu situāciju cilvēktiesību jomā, Saeima 1998. gada 15. oktobrī pieņēma Sa-
tversmes 8. nodaļu, kas noteica cilvēka pamattiesības. Satversmē tika iekļauts izvērsts pa-
mattiesību katalogs, kura izstrādāšanā tika ņemtas vērā Latvijas starptautiskās saistības, jo 
īpaši eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija,89 un jau-
nāko eiropas valstu konstitūciju paraugi. Satversmes 8. nodaļā ietvertas normas, kas garantē 
personas pilsoniskās un politiskās tiesības, kā arī ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.

Atsevišķi jānorāda, ka Satversmē ir iekļautas arī personas tiesības dzīvot labvēlīgā 
vidē, kas atspoguļo jaunas attīstības tendences konstitucionālajās tiesībās. Vides aizsar-
dzība, pastāvošās ekosistēmas saglabāšana kā konstitucionāla vērtība un nepieciešamība 
novērst apkārtējās vides apdraudējumus, ko rada cilvēka saimnieciskā darbība, bijusi par 
pamatu straujai ekoloģiskas valsts principa attīstībai un valsts pienākumu formulēšanai 
šajā jomā.90

Tāpat atzīmējams Satversmes tiesas ieguldījums pamattiesību standartu formulē-
šanā un aizsardzībā. Satversmes tiesa savā praksē ir nodrošinājusi efektīvas un modernas 
pamattiesību aizsardzības sistēmas funkcionēšanu. Visbūtiskāk to atspoguļo Satversmes 
tiesas praksē formulētā Satversmes atvērtība starptautiskajām saistībām cilvēktiesību 
jomā. Tas nozīmē, ka Satversmes 8. nodaļa nav raksturojama kā “normatīvi sasaldēta”, 
proti, līdztekus tai saglabājas Latvijas konstitucionālo tiesību maksimāla atvērtība starp-
tautisko tiesību priekšā, integrējot konstitucionālajā regulējumā interpretācijas ceļā 
progresīvu starptautisko tiesību attīstību. Normatīvi kā šāds pieturas punkts konstitucio-
nālā likumdevēja gribai tika izvēlēts Satversmes 89. pants.91 Līdz ar to Satversmē noteik-
tās pamattiesību normas iztulkojamas atbilstoši starptautisko cilvēktiesību normām.92

Satversmes tiesa ir secinājusi, ka gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot Satversmē 
ietvertās pamattiesību normas saturu, šī norma tulkojama pēc iespējas atbilstoši inter-
pretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē.93 
Tas nozīmē, ka Satversme ir iztulkojama pēc iespējas tā, lai šis iztulkojums nenonāktu 
pretrunā ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību aizsardzības 

88 Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, Nr. 4, 1992, 30. janv. Likums pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72346 (skatīts 
15.08.2012.).

89 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. – http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Treaties/Html/005.htm (skatīts 02.10.2012.).

90 Čepāne I. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās. Aktuālas cilvēktiesību aiz-
sardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība: Satversmes tiesas 2008. un 2009. gada konferenču materiālu 
krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 70.–93. lpp.

91 Levits e. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 9–12, 1999, 
22.–25. lpp.

92 Kovaļevska A. Satversmes 89. pants: vai deklaratīva norma Satversmē. Jurista Vārds, Nr. 26, 2008, 15. jūl., 1.–6. lpp.
93 Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 

9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām 
tiesībām 25. pantam: Satversmes tiesas 2000. gada 30. augusta spriedums lietā Nr. 2000-03-01. – Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 1999–2000, 106. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 5. punkts.
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jomā.94 Līdz ar to Satversme pēc savas būtības nevar paredzēt mazāku pamattiesību 
nodrošināšanas jeb aizsardzības apjomu, nekā paredz jebkurš no Latvijai saistošajiem 
starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem.95

Tomēr Satversmes tiesas prakse nebalstās tikai uz starptautisko cilvēktiesību 
standartu pārņemšanu. Satversmes tiesa nevairās atzīt, ka Satversme var paredzēt aug-
stāku pamattiesību aizsardzības standartu nekā Latvijas starptautiskās saistības.96 Uz 
Satversmē ietvertās pamattiesības plašāku tvērumu var norādīt normas gramatiskais 
formulējums vai konstitucionālā likumdevēja griba, kas atspoguļojas normas sagatavo-
šanas materiālos.

Valsts iekārta

Satversmē ietvertais valsts iekārtas modelis raksturojams kā parlamentāra republika. 
Satversmes sapulce apzināti izvēlējās parlamentārismu kā Latvijai piemērotāko valsts 
pārvaldes formu. Kā norādīja Satversmes komisijas loceklis Jānis Purgals, “centrālo 
vietu Latvijas valsts augstāko orgānu starpā ieņem Saeima, kura sastāv no 100 tautas 
priekšstāvjiem. Saeima ir Latvijas likumdošanas iestāde. Kā tautas priekšstāvju sapulce 
viņa ieņem visredzamāko vietu.”97 

Starpkaru parlamentārisma periodā Latvijas Senāts akceptēja Saeimas dominē-
jošo lomu valsts iekārtā, neuzskatot par nepieciešamu garantēt citu konstitucionālo 
institūciju kompetences vai paredzēt Saeimas varas ierobežojumus. “Saeimai bez tieši 
likumdošanas funkcijas pieder vēl arī ļoti plašas tiesības rīkoties valsts pārvaldes lietās: 
taisīt lēmumus, kuriem ir vispārēja nozīme, bet nav likuma raksturs, pieņemt attiecī-
gos gadījumos pārejas formulas un dot valdībai norādījumus un rīkojumus. Un šādi 
Saeimas lēmumi un rīkojumi jārespektē un jāpilda tiklab visām valdības iestādēm un 
personām, kā arī visām citām iestādēm un pilsoņiem Latvijā.”98

94 Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 
91. un 114. pantam, eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam 
un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pan-
tam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu 
tiesībām 18. pantam: Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija spriedums lietā Nr. 2004-18-0106. – Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2004. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 196.–197. lpp. Sprieduma 
secinājumu daļas 5. punkts.

95 Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu 
finan sēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
91. pantam un eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar 
Pirmā protokola 2. pantu): Satversmes tiesas 2005. gada 14. septembra spriedums lietā Nr. 2005-02-0106. – 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 2005, 16.–17. lpp. Sprieduma 10. punkts.

96 Turpat.
97 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 

sapulces stenogrammas. 1921. gads, 14. burtn. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 1313. lpp.
98 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926. gada 23. marta spriedums Nr. 32. Latvijas Senāta sprie-

dumi (1918–1940), 3. sēj. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas Repub-
likas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 53.–56. lpp.
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Parlamenta dominējošo lomu valsts varas orgānu sistēmā noteic tā statuss, proti, 
parlamenta deputāti ir Latvijas pilsoņu kopuma ievēlēti priekšstāvji, kas tautas vārdā īs-
teno valsts varu. Parlamentārisma būtība ir tāda, ka tautas gribai, kas pausta vēlēšanās, 
pakļaujas visas varas, kas pastāv valstī.99 Parlamentārismā valsts galvam parasti tiek uz-
ticētas ceremoniālas un reprezentatīvas pilnvaras un tas nav pretsvars parlamentam. Iz-
pildvaru īsteno kabinets, kuru apstiprina parlaments. Kabineta darbības vienīgais pamats 
ir parlamenta uzticība, proti, kabinetam jāatkāpjas, ja parlamenta vairākums to prasa.100

  99 Гессенъ В. М. Основы конституцiоннаго права. Петроградъ: Право, 1918, c. 427.
100 dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē, 89. lpp.

6. att. Latvijas Republikas politiskā 
sistēma (1922–1934) (Latvijas tiesību 
vēsture (1914–2000). Rīga: LU žurnāla 
“Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 
169. lpp.).
Latvijas konstitucionālo institūciju 
sistēmā kopš Satversmes pieņemšanas 
formāli nav notikušas apjomīgas 
izmaiņas. Taču Satversmes tiesas izvei-
došana radījusi jaunu konstitucionālo 
institūciju, kas būtiski pārveidojusi 
konstitucionālo institūciju faktiskās 
savstarpējās attiecības. 
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Varas dalīšanas principa nozīmi parlamentārā republikā skaudri iezīmēja par-
lamentārisma krīze eiropā starpkaru periodā, kad parlamenta sadrumstalotība, vāja 
izpildvara, kā arī spēcīgas antidemokrātiskas kustības vai personības sagrāva demokrā-
tiskas tiesiskas valstis, izveidojot autoritārus vai totalitārus režīmus. Parlamentārisma 
atjaunošana dažādās eiropas valstīs pēc otrā pasaules kara balstās valsts varas dalīšanas 
principa pārvērtēšanā, paredzot būtiskus institucionālus un funkcionālus parlamenta 
varas ierobežojumus, kā arī mēģinot nostiprināt citu konstitucionālo institūciju iespējas 
ietekmēt parlamentu.101

Valsts varas dalīšanas principa ieviešanā būtisku devumu sniegusi Satversmes 
tiesa, kas no pašiem pirmsākumiem pievērsusi uzmanību varas dalīšanas jautājumiem. 
Sa tversmes tiesa ir uzsvērusi, ka “no Satversmes 1. pantā ietvertā demokrātiskas re-
publikas principa izrietošais valsts varas dalīšanas princips nav jāuztver dogmatiski 
un formāli, bet jāsamēro ar tā mērķi novērst varas centralizāciju vienas institūcijas vai 
amatpersonas rokās”.102 

Visupirms Satversmes sistēmā Saeimas dominējošo lomu mēģināts līdzsvarot ar 
tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas institūtu palīdzību, Latvijas pilsoņu ko-
pumu padarot par otru likumdevēju līdzās Saeimai. Saskaņā ar Satversmes 72. pantu 
Latvijas pilsoņu kopums tautas nobalsošanā var atcelt Saeimas pieņemtu likumu. Tāpat 
ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju var iesniegt Saeimai pilnīgi izstrādātu Satver-
smes grozījumu projektu vai likumprojektu. Satversmes 78. pants paredz: ja Saeima šo 
projektu noraida, automātiski rīkojama tautas nobalsošana. Saeima viena pati nevar 
izlemt jautājumus par Satversmes pamatprincipu grozījumiem un Latvijas dalību eiro-
pas Savienībā. Saskaņā ar Satversmes 77. un 68. panta prasībām šādos gadījumos nepie-
ciešama tautas nobalsošana. Pēc Satversmes 14. panta grozījumiem ne mazāk kā viena 
desmitā daļa vēlētāju var ierosināt Saeimas atsaukšanu. Par Saeimas atsaukšanu pēc ne 
mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju ierosinājuma vai Valsts prezidenta ierosinātu 
Saeimas atlaišanu lemj pilsoņu kopums tautas nobalsošanā. 

Līdz ar to Latvija būtu raksturojama kā parlamentārā republika ar tiešās demokrā-
tijas elementiem, jo tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas tiesības nodrošina 
efektīvu pilsoņu kopuma kontroli pār Saeimas darbu (sk. 2. tabulu).

Satversmē iekļauto valsts varas dalīšanas sistēmu koriģēja Satversmes tiesas izvei-
došana, kura var pārbaudīt likumu un citu normatīvo aktu satversmību un atzīt tos par 
Satversmei neatbilstošiem un spēkā neesošiem. Konstitucionālā tiesa ikvienā demokrā-
tiskā tiesiskā valstī ierobežo parlamenta dominējošo lomu, lai nodrošinātu valsts varas 
dalīšanas, cilvēktiesību un citu konstitucionālo vērtību aizsardzību. 

Konstitucionālajā praksē pēc neatkarības atjaunošanas lielāku politisko svaru 
ieguvis Valsts prezidenta institūts. Aktīvā darbība likumdošanā un ārpolitikā, kā arī 
viedokļa paušana par aktuāliem valsts dzīves jautājumiem padarījusi Valsts prezidentu 
par nozīmīgu Saeimas varas ierobežotāju. Lielā mērā ir īstenojies atsevišķu Satversmes 

101 Pleps J., Pastars e., Plakane I. Konstitucionālās tiesības, 139.–143., 147.–150. lpp.
102 Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. punkta un 4. punkta at-

bilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam un citiem likumiem: Satversmes tiesas 1999. gada 
1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05(99). – Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi, 1999–2000, 
55. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 1. punkts.
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2. tabula
Satversmē paredzētās tautas nobalsošanas

datums Tautas nobalsošanas priekšmets Rezultāts
1923. gada  
1. un 2. septembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts par baz-
nīcas un lūgšanu namu neatsavināšanu 
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 205 586 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1927. gada 17. un 
18. decembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts  
“Likums par pavalstniecības likuma 
pārgrozījumu un papildinājumu 
atcelšanu”
(Satversmes 78. pants) 

Piedalījās 242 798 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1931. gada 5. un 
6. septembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts  
“Likums par Māras baznīcu”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 390 883 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1934. gada 24. un 
25. februāris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Likums par nodrošināšanu vecumā un 
darba nespējas un bezdarba gadījumos”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 441 903 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1998. gada 
3. oktobris

Likuma “Grozījumi Pilsonības likumā” 
atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 928 040 vēlētāji; kvorums 
sasniegts; par likuma atcelšanu 416 584 
vēlētāji, pret – 487 559 vēlētāji; priekšli-
kums noraidīts

1999. gada 
13. novembris

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts 
pensijām”” atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 339 879 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

2003. gada 
20. septembris

Latvijas dalība eiropas Savienībā
(Satversmes 68. pants)

Piedalījās 1 010 467 vēlētāji;
kvorums sasniegts; par dalību 676 700 
vēlētāji, pret – 325 980 vēlētāji; dalība 
atbalstīta

2007. gada 7. jūlijs Likumu “Grozījumi Nacionālās drošības 
likumā” un “Grozījumi Valsts drošības 
iestāžu likumā” atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 338 348 (1. likums) un 
338 342 (2. likums) vēlētāji; 
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

2008. gada 
2. augusts

Vēlētāju iesniegts likumprojekts “Grozī-
jumi Latvijas Republikas Satversmē”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 629 119 vēlētāji;
par likuma pieņemšanu nobalsoja 
608 446 vēlētāji; netika sasniegts nepie-
ciešamais balsu vairākums

2008. gada 
23. augusts

Vēlētāju iesniegts likumprojekts “Grozī-
jumi likumā “Par valsts pensijām””
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 346 784 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

2011. gada 
23. jūlijs

Valsts prezidenta ierosināta 10. Saeimas 
atlaišana
(Satversmes 48. pants)

Piedalījās 689 823 vēlētāji;
par atlaišanu nobalsoja 650 518 vēlētāji, 
pret – 37 829 vēlētāji;
Saeima atlaista

2012. gada 
18. februāris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts “Grozī-
jumi Latvijas Republikas Satversmē”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 1 092 908 vēlētāji;
par likuma pieņemšanu nobalsoja 
273 347 vēlētāji; netika sasniegts nepie-
ciešamais balsu vairākums

Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (www.cvk.lv) publicētā informācija
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sapulces deputātu plāns par Valsts prezidenta līdzsvarojošo lomu konstitucionālajā 
sistēmā. Tolaik Satversmes komisijas loceklis Jānis Purgals atzina, ka “neitrālā un iz-
līdzinošā vara, kuras uzdevums zināmos gadījumos ir noturēt līdzsvaru starp citām 
valsts varām, pieder valsts prezidentam”.103

Papildus Satversmē minētajām Valsts prezidenta pilnvarām atzīts, ka “Valsts pre-
zidentam Satversmes sistēmā ir arī rezerves funkcija. Tā nozīmē, ka Valsts prezidents 
“uznāk uz skatuves” it sevišķi tad, ja ir iestājusies nopietna parlamentāra krīze. Tad viņš 
mēģina ar savu autoritāti un iespēju atlaist parlamentu šo krīzi atrisināt.”104 šajā kon-
tekstā būtiski norādīt, ka Valsts prezidents saskaņā ar Satversmes 40. pantu dod svinīgo 
solījumu turēt svētu Latvijas Satversmi un likumus. Latvijas valststiesiskajā domā ir 
izteikts apsvērums, ka svinīgais solījums uzliek Valsts prezidentam Satversmes sargātāja 
pienākumus, proti, viņš nedrīkst pieļaut Saeimas antikonstitucionālu rīcību.105 Valsts 
prezidenta pilnvaras nevar tikt interpretētas kā formālas un ceremoniālas gadījumos, 
kad viņa rīcībai varētu būt principiāla nozīme Satversmes un demokrātiskas tiesiskas 
valsts principu aizsardzībā.

Satversmes spēkā esamības laikā vairākkārt rosināts jautājums par Satversmē no-
teiktā valsts varas dalīšanas modeļa pārskatīšanu, lai ierobežotu parlamentārismu un 
nostiprinātu izpildvaru. Visbiežāk šādos gadījumos ticis piedāvāts ieviest tieši vēlētu 
Valsts prezidentu ar plašākām pilnvarām. Tajā pašā laikā jautājums par Ministru kabi-
neta nostiprināšanu ticis aktualizēts salīdzinoši mazāk, lai gan kontinentālās eiropas 
valstīs parlamentārisma trūkumi visbiežāk tikuši risināti ar pāreju uz kabineta valdību, 

103 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 
sapulces stenogrammas. 1921. gads, 14. burtn. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 1316. lpp.

104 Saulītis A. “Levits: prezidentam ir arī “rezerves funkcija”.” – http://www.knl.lv/raksti/344 (skatīts 
15.08.2012.).

105 Bergs A. Konstitucionāls konflikts. Latvis, Nr. 1997, 1928, 15. jūn.

7. att. Valsts prezidents 
Andris Bērziņš 
2011. gada 17. augustā 
apliek amata zīmi 
Satversmes tiesas ties-
nesei Sanitai osipovai. 
Toma Kalniņa foto 
(http://www.president.lv/
pk/content/?cat_id=601
&type=image&id=1907#!
prettyPhoto[galerija]/2/).
Saskaņā ar Satversmes 
tiesas likumu Satversmes 
tiesas tiesnesis dod 
tiesneša zvērestu (svinīgo 
solījumu), ko pieņem 
Valsts prezidents.
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kurā daudz būtiskāka loma atvēlēta premjerministram.106 Premjerministra lomas 
nostiprināšana kabineta ietvaros, neuzticības izteikšanas kabinetam apgrūtināšana, kā 
arī iespējas premjerministram vai viņu atbalstošajam politiskajam spēkam panākt par-
lamenta ārkārtas vēlēšanas uzskatāma par konstitucionāli izdevušos parlamentārisma 
sistēmas racionalizāciju.107

Līdz ar to domājams, ka atsevišķi evolucionāri uzlabojumi Latvijas parlamentārajā 
sistēmā varētu iezīmēties vai nu Satversmes grozījumu, vai jaunu konstitucionālo tra-
dīciju veidošanās ceļā. Parlamentārisms nav iespējams un iedomājams bez spēcīgām 
politiskajām partijām.108 Politisko partiju konsolidācija un frakciju skaita samazināša-
nās beidzamajās Saeimās spējušas nodrošināt lielāku Ministru kabineta stabilitāti, kas 
varētu iezīmēt jaunas konstitucionālās prakses veidošanos (sk. 3. tabulu). 

106 Lēbers (Loeber) d. A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai “Mi-
nistru kabinets”. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998, 8.–13. lpp.

107 Prokop K. Polish Constitutional Law. Białystok: Temida 2, 2008, pp. 38–41.
108 Vildbergs H. J., Messeršmits K., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī: Vācu konstitucionālo un administratīvo tie-

sību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 139.–143. lpp.

3. tabula
Latvijas Republikas parlamentārās valdības

Valdība Ministru prezidents Parlaments darbības laiks
1. (pagaidu 
valdība) Kārlis Ulmanis Latvijas Tautas padome 17.11.1918.–14.07.1919.

2. (pagaidu 
valdība) Kārlis Ulmanis Latvijas Tautas padome 14.07.1919.–09.12.1919.

3. (pagaidu 
valdība) Kārlis Ulmanis Latvijas Tautas padome 09.12.1919.–12.06.1920.

4. Kārlis Ulmanis Latvijas Satversmes sapulce 12.06.1920.–19.06.1921.
5. Zigfrīds Anna Meierovics Latvijas Satversmes sapulce 19.06.1921.–27.01.1923.
6. Jānis Pauļuks 1. Saeima 27.01.1923.–28.06.1923.
7. Zigfrīds Anna Meierovics 1. Saeima 28.06.1923.–27.01.1924.
8. Voldemārs Zamuels 1. Saeima 27.01.1924.–19.12.1924.
9. Hugo Celmiņš 1. Saeima 19.12.1924.–24.12.1925.
10. Kārlis Ulmanis 2. Saeima 24.12.1925.–07.05.1926.
11. Arturs Alberings 2. Saeima 07.05.1926.–19.12.1926.
12. Marģers Skujenieks 2. Saeima 19.12.1926.–24.01.1928.
13. Pēteris Juraševskis 2. Saeima 24.01.1928.–01.12.1928.
14. Hugo Celmiņš 3. Saeima 01.12.1928.–27.03.1931.
15. Kārlis Ulmanis 3. Saeima 27.03.1931.–06.12.1931.
16. Marģers Skujenieks 4. Saeima 06.12.1931.–24.03.1933.
17. ādolfs Bļodnieks 4. Saeima 24.03.1933.–17.03.1934.
18. Kārlis Ulmanis 4. Saeima 17.03.1934.–15.05.1934.
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Pēc Satversmes deviņdesmit gadiem varam atzīmēt, ka parlamentārisms ir sabied-
rībā kopumā vispārēji akceptēts un var tikt uzskatīts par Latvijai tradicionāli rakstu-
rīgu demokrātijas formu.109 Tas varētu liecināt par zināmu konstitucionālās iekārtas 
briedumu un neatgriezenisku demokrātiskas tiesiskas valsts principu nostiprināšanos 
Latvijas sabiedrībā.

Secinājumi

Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī īstenoja Latvijas sa-
biedrisko darbinieku un politisko partiju stratēģisko mērķi – pamatojoties uz tautu 
pašnoteikšanās tiesībām, izveidot neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku. 

Pēc valsts neatkarības proklamēšanas Latvijā izveidojusies un nostiprinājusies kon-
stitucionālā iekārta, kas balstās uz Rietumeiropas konstitucionālisma idejām un vērtī-
bām. Latvijas valsts iekārtas būtiskākie pamatprincipi ir valsts suverenitātes princips, 
tautas suverenitātes princips, demokrātijas princips, republikas princips, tiesiskas valsts 
princips, sociāli atbildīgas valsts princips un nacionālas valsts princips.

109 Par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros. Valsts prezidenta 
Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi, 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 106. lpp. Viedokļa 
8. punkts.

Valdība Ministru prezidents Parlaments darbības laiks
19. Ivars Godmanis Augstākā padome 07.05.1990.–03.08.1993.
20. Valdis Birkavs 5. Saeima 03.08.1993.–19.09.1994.
21. Māris Gailis 5. Saeima 19.09.1994.–21.12.1995.
22. Andris šķēle 6. Saeima 21.12.1995.–13.02.1997.
23. Andris šķēle 6. Saeima 13.02.1997.–07.08.1997.
24. Guntars Krasts 6. Saeima 07.08.1997.–26.11.1998.
25. Vilis Krištopans 7. Saeima 26.11.1998.–16.07.1999.
26. Andris šķēle 7. Saeima 16.07.1999.–05.05.2000.
27. Andris Bērziņš 7. Saeima 05.05.2000.–07.11.2002.
28. einars Repše 8. Saeima 07.11.2002.–09.03.2004.
29. Indulis emsis 8. Saeima 09.03.2004.–02.12.2004.
30. Aigars Kalvītis 8. Saeima 02.12.2004.–07.11.2006.
31. Aigars Kalvītis 9. Saeima 07.11.2006.–20.12.2007.
32. Ivars Godmanis 9. Saeima 20.12.2007.–12.03.2009.
33. Valdis dombrovskis 9. Saeima 12.03.2009.–02.11.2010.
34. Valdis dombrovskis 10. Saeima 02.11.2010.–24.10.2011.
35. Valdis dombrovskis 11. Saeima Kopš 24.10.2011.

Avots: Ministru kabineta mājaslapā (www.mk.gov.lv) publicētā informācija
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Latvijas Republikas konstitucionālos pamatprincipus noteic 1918. gada 18. novem-
bra proklamēšanas akts – uzsaukums “Latvijas pilsoņiem!”, kuru Latvijas tautas vārdā 
apstiprinājusi Latvijas Satversmes sapulce ar 1920. gada 27. maija deklarāciju par Lat-
vijas valsti. 

Izvēršot un īstenojot 1918. gada 18. novembra proklamēšanas aktu, tika pieņemtas 
divas pagaidu satversmes – 1918. gada 17. novembra Latvijas Tautas padomes politiskā 
platforma un 1920. gada 1. jūnija Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi –, kā arī 
patstāvīga konstitūcija – 1922. gada 15. februāra Satversme.

Satversme ir eiropas mērogā viena no vecākajām konstitūcijām. Tā atspoguļo 
starpkaru perioda konstitucionālisma idejas un ir juridiski spēkā esoša vairāk nekā de-
viņdesmit gadu bez apjomīgiem teksta pārveidojumiem. Tāpat unikāls ir apstāklis, ka 
Satversmes darbība 20. gadsimta 90. gadu sākumā faktiski tika atjaunota pēc piecdesmit 
gadu pārtraukuma.

Satversmes teksts ir lakonisks un tekstuāli skops, izvairoties no izvērsta regulējuma 
un politiskām deklarācijām. Tādēļ Satversmes piemērošanā būtiska loma ir ne vien 
Sa tversmes burtam, bet arī Satversmes garam – konstitucionālajām vērtībām, konstitu-
cionālajām tradīcijām un Satversmes tiesas sniegtajai Satversmes normu interpretācijai.

Latvijas konstitūciju veido vispārējie tiesību principi un vairāki rakstīti konsti-
tucionālie akti – 1918. gada 18. novembra proklamēšanas akts, 1920. gada 27. maija 
deklarācija par Latvijas valsti, 1922. gada 15. februāra Satversme, 1990. gada 4. maija 
deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un 1991. gada 21. au-
gusta konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Konstitucio-
nāls rangs ir arī tiem likumiem, ar kuriem Saeima piekrīt deleģēt daļu valsts institūciju 
kompetences starptautiskajām institūcijām.

Satversme paredz Latviju kā parlamentāru republiku ar tiešās demokrātijas ele-
mentiem. Parlamentārisma idejas Satversmē nostiprinātas atbilstoši starpkaru perioda 
parlamentārisma izpratnei, kas paredzēja parlamentu kā tautas gribas paudēju, kuram 
pakļaujas citas konstitucionālās institūcijas. Pēc neatkarības atjaunošanas Saeimas 
virsvadību mazinājusi Satversmes tiesas izveidošana, jo Satversmes tiesa var pārbaudīt 
likumu un citu normatīvo aktu satversmību, nodrošinot, ka konstitucionālās institūci-
jas rīkojas Satversmes ietvaros.

Satversme līdzās Saeimai kā papildu likumdevēju paredzējusi pilsoņu kopumu, 
ieviešot plašas tautas nobalsošanas un likumdošanas iniciatīvu iespējas. Tādā veidā 
Latvijas Satversmes sapulce cerēja līdzsvarot Saeimas dominējošo lomu. 

Latvijas Satversmes sapulce noraidīja tiešās vēlēšanās vēlēta Valsts prezidenta ideju, 
izšķiroties par Saeimas vēlētu Valsts prezidentu ar reprezentatīvām un ceremoniālām 
funkcijām. Tomēr pēc neatkarības atjaunošanas Valsts prezidenti palielinājuši savu 
politisko ietekmi, izrādot iniciatīvu valstij būtisku jautājumu apspriešanā un Satversmē 
paredzētās funkcijas pārvēršot par iedarbīgiem instrumentiem.

Satversmē 1922. gadā netika ietverta personas pamattiesību un pienākumu dekla-
rācija. Lai gan vairāki zinātnieki to vērtēja kā būtisku Satversmes trūkumu, praksē to 
kompensēja ar Saeimas pieņemtajiem likumiem un Latvijas Senāta sniegto interpre-
tāciju, ka spēkā palikušas pagaidu satversmes pamatttiesību garantijas. Pēc neatkarī-
bas atjaunošanas tika izvērtētas vairākas iespējas, kādā veidā Latvijā varētu iedzīvināt  
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funkcionējošu un efektīvu pamattiesību katalogu. Tas tika panākts, Satversmi papildi-
not ar 8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, ko Saeima veica 1998. gada 15. oktobrī.

Latvijas Republikā funkcionē demokrātiska tiesiska valsts, kas nodrošina demo-
krātiju, varas dalīšanu, likuma varu un cilvēka pamattiesību aizsardzību. Neraugoties 
uz atsevišķām nepilnībām un strauju konstitucionālisma principu nostiprināšanos, 
Satversme spēj nodrošināt konstitucionālās iekārtas stabilitāti un attīstību. Tomēr tas 
nenozīmē, ka konstitucionālā iekārta ir ideāla un nebūtu pilnveidojama.

Par autoru

Jānis Pleps (dz. 1982) – Dr. iur., docents, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teori-
jas un vēstures katedras vadītājs, Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks, 
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks. Iepriekš bijis Satversmes tiesas 
tiesneša palīgs. Vairāku grāmatu un zinātnisko publikāciju autors vai līdzautors 
par tiesību teorijas un valststiesību jautājumiem. Piedalījies Latvijas Republikas 
Satversmes komentāru sagatavošanā.  



Ivars Ījabs

Demokrātija Latvijā

raksts ir veltīts modernās demokrātijas attīstībai Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsu dienām. 
tajā aplūkoti demokrātijas tapšanas sociālie un kulturālie priekšnoteikumi, pirmo latviešu demo-
krātu veikums, kā arī neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas valsts izveide, nostiprināšanās un bojāeja 
20. gs. pirmajā pusē. Pievēršoties mūsdienu Latvijai, tiek konstatēts, ka kopš padomju okupācijas 
beigām ir izdevies izveidot pilnvērtīgu demokrātisku režīmu, kuram, līdzīgi visām pasaules demo-
krātiskām valstīm, piemīt stiprās puses un trūkumi. Latvijas demokrātijas stiprās puses ir izteikts 
politiskais plurālisms, vājās – valsts kapacitātes trūkums un pārspīlēta etniskā dalījuma loma poli-
tiskajā dzīvē. 

This article deals with the development of democracy in Latvia from its origins until the present 
time. it discusses social and cultural preconditions of the democracy in the region, as well as the 
establishment of sovereign, democratic Latvian state in 1918. When dealing with contemporary 
Latvian democracy, it is stated that Latvia, after the end of the Soviet occupation, has succeeded 
in creating a full-fledged democratic regime, which has its strengths and weaknesses. The main 
strength of Latvian democracy is the political pluralism; the main weaknesses are the lack of state 
capacity and the excessive role of ethnic cleavage in the political life. 

Atslēgvārdi: demokrātija, valsts kapacitāte, Latvija, modernizācija, postkomunisms.

Keywords: democracy, state capacity, Latvia, modernization, postcommunism.

Pirms aplūkot demokrātijas attīstību Latvijā, jānoskaidro, kas tiks saprasts ar de-
mokrātiju. Demokrātija šā raksta kontekstā tiks saprasta kā vienlīdzīgas, plašas, aiz-
sargātas un savstarpēji saistošas konsultācijas attiecībās starp valsti un iedzīvotājiem.1 
Šāda demokrātijas definīcija paredz, ka valsts vara savu lēmumu pieņemšanā iesaista 
plašus iedzīvotāju slāņus, kuri ir politiski vienlīdzīgi un kuru tiesības iepretim valstij 
ir aizsargātas. turklāt šīm konsultācijām ar iedzīvotājiem (amatpersonu izvēlē, likumu 
pieņemšanā u.tml.) piemīt saistošs raksturs, proti, valsts varai konsultāciju rezultāti 
nepieciešami jārespektē. kāda valsts ir demokrātiska tiktāl, cik plaša un vienlīdzīga ir 
iedzīvotāju iesaistīšana, cik valsts ievēro viņu tiesības un cik saistoši šo konsultāciju 
rezultāti ir lēmumu pieņēmējiem. Šī, protams, nav vienīgā iespējamā demokrātijas defi-
nīcija. Plaši izplatītas ir konstitucionālas demokrātijas definīcijas, kuras vispirms raugās 
uz valstu konstitucionālo uzbūvi. tāpat pastāv procedurālas definīcijas, kuras aplūko 

1 tilly C. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 13–14. 
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galveno demokrātisko institūciju (vēlēšanu, brīvu mediju) darbību. izplatītas ir arī 
“substanciālas” demokrātijas definīcijas, kuras ietver demokrātijas darbības rezultātus, 
kā zemu korupcijas līmeni, sociālās garantijas, mediju plurālismu un tamlīdzīgi. Lai 
gan šādas demokrātijas definīcijas lieto pazīstamas demokrātijas pētniecības organizā-
cijas, kā Freedom House un IDEA, tomēr tāds jēdziena paplašinājums patiesībā diez vai 
ir pamatots. Šajā rakstā, sekojot Čārlzam tillijam, demokrātija kā politisks režīms tiks 
nošķirta no valsts kapacitātes, proti, no valsts aģentu spējas ietekmēt attiecības dažādās 
nevalstiskās sabiedrības dzīves jomās – ekonomikā, kultūrā un citur. Demokrātija un 
valsts kapacitāte ir savstarpēji saistītas, taču nošķiramas lietas. autoritārās valstīs var 
pastāvēt ļoti efektīva sociālā politika, savukārt demokrātiskām valstīm var piemist zema 
kapacitāte, piemēram, attiecībā uz korupcijas apkarošanu. Daudzas politiskas problē-
mas mūsdienu demokrātiskajās valstīs izriet nevis no demokrātijas trūkuma, bet no 
nepietiekamas valsts kapacitātes. arī sabiedrības apmierinātību ar politiskajām institū-
cijām ietekmē ne tikai demokrātisko institūciju, vēlēšanu, parlamenta, partiju darbs, bet 
arī valsts spēja pieņemt nepieciešamus lēmumus un efektīvi panākt to realizāciju. tādēļ 
vēlamākais valsts attīstības mērķis ir nevis vienkārši demokrātija kā saistošas konsultā-
cijas ar sabiedrību, bet gan augstas kapacitātes demokrātija, kas ietver arī spēju efektīvi 
realizēt pieņemtos lēmumus. Demokrātija pati par sevi nebūt negarantē valsts veik-
smīgu politisko attīstību, augošu labklājību un sabiedrības apmierinātību ar pārvaldi. 

tāpat nebūtu pareizi iedomāties, ka demokratizācija ir pakāpenisks vienvirziena 
process, kurš neizbēgami noved pie galamērķa – efektīva, stabila un leģitīma demokrā-
tiska režīma. arī vairākums “veco” eiropas demokrātiju ir attīstījušās sāpīgu mēģinā-
jumu un kļūdu procesa rezultātā, pēc aktīvas demokratizācijas procesiem piedzīvojot 
atgriešanos pie iepriekšējās nedemokrātiskās politikas. arī mūsu valstī demokrātijas 
attīstība nav izvairījusies no mēģinājumiem un kļūdām. Lai gan demokrātija Latvijā 
kopumā tiek uzskatīta par vēlamāko politiskās iekārtas formu, tās reālo attīstību ir 
apgrūtinājusi un turpina apgrūtināt virkne problēmu. to kritiska apzināšanās ir priekš-
noteikums valsts turpmākajai attīstībai. 

Priekšnoteikumi un pirmsākumi

Latvijas republika kā neatkarīga, demokrātiska valsts tika nodibināta 1918. gadā, 
tomēr par demokrātijas aizmetņiem un tās priekšnoteikumiem ir iespējams runāt jau 
ilgāku laiku iepriekš. Lielos vilcienos raugoties, Latvijas demokratizāciju ir veicinājušas 
tās pašas sociālās un kulturālās norises, kuras līdzīgu attīstību sekmēja citviet eiropā. 
arī Latvijā 19. gadsimtā kārtu sabiedrību pakāpeniski nomainīja modernā, egalitārā 
un individualizētā sabiedrība, feodālo patriarhālismu aizstāja kapitālistiskais privāt-
īpašums un brīvais tirgus. Līdz ar sabiedrības modernizāciju pieauga vispārējais izglī-
tības līmenis, politiskās, ekonomiskās un nacionālās emancipācijas centieni. visi šie 
aspekti 19. gadsimtā radīja arvien pieaugošu spiedienu arī uz politisko sistēmu, sabied-
rībai pakāpeniski izvirzot prasības pēc iesaistīšanas valsts varas lēmumos. Lai gan dažos 
aspektos Latvijas piemērs ir atšķirīgs, tomēr demokrātijas attīstība kopumā iekļaujas 
plašākā eiropas kontekstā. 



135

Latvijā jeb, pareizāk sakot, krievijas impērijas Baltijas provincēs līdz pat 19. gs. no-
galei noteicošā politiskā ietekme piederēja aristokrātijai. tās bija Baltijas bruņniecības, 
kas jau kopš viduslaikiem veidoja šo provinču “politisko kārtu”. kurzemes, vidzemes, 
igaunijas un Sāmsalas muižnieku privilēģijas saglabājās arī tad, kad pēc Ziemeļu kara 
šīs provinces nonāca krievijas impērijas sastāvā (izņemot kurzemes hercogisti, kas 
tika pievienota tikai 1795. gadā). Provinces tika pārvaldītas kā aristokrātu republikas 
ar savām pašpārvaldes tiesībām. Šīs tiesības sniedza iespēju risināt agrāros, tiesiskos, 
reliģiskos, ekonomiskos un izglītības jautājumus lielā mērā neatkarīgi no cara valdības 
Pēterburgā. Salīdzinājumā ar rietumeiropu Baltijas muižniecības politika bija ārkārtīgi 
noslēgta. vēlēšanu tiesības landtāgos nebija visiem muižniekiem, bet tikai t.s. matriku-
lētajiem, nemaz nerunājot par citu kārtu pārstāvniecību. arī Baltijas pilsētas līdz pat 
19. gs. otrajai pusei tika pārvaldītas saskaņā ar viduslaiku korporatīvisma tradīcijām, 
kurās nebija vietas zemāko slāņu līdzdalībai.2 Bruņniecību pašpārvalde un krievijas 
impērijas politika bija tie divi faktori, kas dominēja Baltijas provinču politiskajā dzīvē 
līdz pat Pirmajam pasaules karam. Lieki piebilst, ka neviens no šiem faktoriem nebija 
demokrātiju veicinošs. krievijas impērijai rūpēja sava ģeopolitiskā ietekme Baltijā, 
savukārt bruņniecības galvenās rūpes bija saistītas ar savas autonomijas un savu vēs-
turisko tiesību saglabāšanu Baltijas provincēs. neviens no šiem mērķiem neparedzēja 
iedzīvotāju iesaistīšanu saistošās konsultācijās. 

tomēr vesela virkne sociālu izmaiņu jau 19. gs. otrajā pusē radīja priekšnoteikumus 
Baltijas politiskai demokratizācijai, kura pilnā apjomā kļuva iespējama tikai pēc Pirmā 
pasaules kara. Šeit jāaplūko daži ekonomiskie, tiesiskie un kulturālie priekšnoteikumi. 
ekonomiskajā aspektā demokratizācija ir saistāma ar brīvu, ekonomiski neatkarīgu 
indivīdu skaita pieaugumu, kuru privātīpašums tiek aizsargāts un labklājība ir atkarīga 
no viņu patstāvīgas uzņēmības un darba. 19. gs. sākumā absolūtais vairākums Latvijas 
iedzīvotāju nodarbojās ar lauksaimniecību un bija dzimtcilvēki.3 atšķirībā no iekškrie-
vijas Baltijas provincēm nebija raksturīgs sādžas kopienas komunālisms. vairums ļaužu 
dzīvoja ap muižu grupētās viensētās, kuras lielākoties apdzīvoja lielģimenes. Dzimtbū-
šana – šī rietumeiropā tobrīd gandrīz izzudusī personiskas atkarības forma – paredzēja 
cilvēku piesaisti attiecīgajam muižniekam, kurš varēja dzimtcilvēku pārdot, pārvietot, 
liegt vai atļaut tam precēties, savukārt zemnieks nedrīkstēja pamest savu dzīvesvietu. 
Šajā ziņā zemnieks bija pilnībā beztiesiska būtne, politikas objekts, bet ne tās subjekts.4 
Situācija pakāpeniski mainījās pēc napoleona kariem, kad aleksandrs i sadarbībā ar 
Baltijas muižniecību atcēla dzimtbūšanu (kurzemē 1817. gadā, vidzemē 1819. gadā).5 
ar šo mirkli zemnieki iegūst vismaz personisku brīvību, tiesa, bez zemes un pat tiesī-
bām to iegādāties. nākamais būtiskais zemnieku stāvokļa uzlabojums saistās ar 19. gs. 

2 tobien a. v. Die livländische Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Zarismus und russischen Nationalismus. 
riga: G. Löffler, 1925; Garleff m. relations between the political representation of the Baltic Provinces and 
the russian Government. Governments, Ethnic Groups and Political Representation. ed. by G. alderman. 
aldershot: Dartmouth Publishing, 1993, pp. 201–238. 

3 Plakans a. iedzīvotāji. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. atb. red. j. Bērziņš. rīga: Latvijas vēstures insti-
tūta apgāds, 2000, 49. lpp. 

4 mieriņa a. Zemnieki un lauksaimniecība. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres, 72.–76. lpp. 
5 Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1962, 114.–115. lpp. 
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vidu, kad zemnieki ieguva tiesības iepirkt zemi par dzimtu. aleksandra ii reformas 
tobrīd radīja arī citus priekšnoteikumus latviešu politiskai un nacionālai emancipācijai. 
tika atcelti ierobežojumi laucinieku ieplūšanai pilsētās, ierobežota preses cenzūra, no-
drošināta augstskolu autonomija u.c. Latvieši, kādreizējā zemnieku kārta, pakāpeniski 
ieguva pilsonisku un nacionālu pašapziņu. 

Būtisks priekšnoteikums demokrātijas attīstībai bija arī izmaiņas kulturālajā 
un reliģiskajā dzīvē, kuras jau kopš 18. gadsimta vērojamas Baltijas provincēs līdz ar 
vācu apgaismības iespaidu. Cilvēku dabisko tiesību uzsvērums, racionālisma idejas un 
neuzticēšanās mūžsenām autoritātēm kopā ar vācu mācītājiem un literātiem ienāca 
arī Baltijā, nereti konfliktējot ar konservatīvās bruņniecības uzskatiem. Īpaši piemi-
nami ir tādi dzimtbūšanas pretinieki kā karls Fīlips mihaels Snells, Garlībs merķelis, 
Heinrihs johans jannaus u.c., kuru darbi nereti sniedza intelektuālu atbalstu latviešu 
topošajām demokrātiskajām aprindām.6 reliģiskajā dzīvē jau kopš 18. gs. otrās puses 
nozīmīga loma bija hernhūtiešu brāļu draudzēm, kuras bija īpaši populāras vidzemē.7 
Šī protestantu sekta ar savu egalitārismu, ticīgo pašorganizāciju un kritisko attieksmi 
pret konformistisko “oficiālo” luterismu var tikt uzlūkota kā demokratizējošs faktors. 
Darbojoties brāļu draudzēs, latviešu zemnieki ieguva sociālo pieredzi, kas principiāli 
atšķīrās no hierarhiski feodālās kārtības viņu ikdienas dzīvē.

Latviešu nacionālajai kustībai, kura uzplauka 19. gadsimta 60. gados, nebija iz-
teikti demokrātiska satura. Lai gan atis kronvalds rakstīja par “brīvības partiju”8 un 
krišjānis valdemārs iestājās par iespēju vienlīdzību ekonomikā, politiski jaunlatvieši 
bija orientēti uz cara patvaldību. Pēterburgas valdības centralizācijas tendencēm 
vajadzēja palīdzēt topošajai latviešu elitei mazināt vācbaltiešu aristokrātijas ekono-
misko un kulturālo hegemoniju Baltijā. vienlaikus nav noliedzams, ka jaunlatviešu 
nacionālās cīņas lika pamatus latviešu pilsoniskajai sabiedrībai un tajās parādās arī 
daži demokratizācijas elementi. Piemēram, “Pēterburgas avīzes” jūsmo par rietumu 
pārstāvnieciskajām demokrātijām, īpaši Lielbritāniju;9 atklāti tiek pausta arī vēlme 
ieviest Baltijas provincēs krievijas zemstu sistēmu, kura vietējo jautājumu izlemšanā 
ļautu piedalīties krietni plašākam iedzīvotāju lokam, nekā tas bija iespējams Baltijas  
landtāgos. 

Pirmā īsteni demokrātiskā kustība Latvijā aizsākas līdz ar sociālisma ideju ienāk-
šanu Baltijas provincēs 19. gs. 90. gados t.s. jaunās strāvas veidolā. Šī ir pirmā reize, 
kad latvieši sāk domāt par sevi modernās eiropas politisko norišu kategorijās, izvir-
zot demokrātiju kā savas darbības mērķi. Šai demokrātiskajai kustībai gan ir izteikti 
sociālistisks raksturs – demokrātija šeit ir nevis pašvērtība, bet gan ceļš uz ekono-
misko taisnīgumu. ap laikrakstu “Dienas Lapa” pulcējās pirmā latviešu sociālistiskā 

6 Sk.: Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Sast. un zin. red. e. Buceniece. rīga: 
Zvaigzne aBC, 1995, 267.–292. lpp. 

7 Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts), jeb Hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā. 
rīga: n.i.m.S., 2000.

8 kronvalds a. karš miera laikā. – kronvalda atis. Kopoti raksti, 1. sēj. Sakārtojis a. Goba. rīga: valters un 
rapa, 1937.

9 Sk.: apals G. Pēterburgas Avīzes. Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. rīga: Zvaigzne aBC, 
2011, 128.–134. lpp. 
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inteliģence, rainis, Pēteris Stučka, janis jansons (Brauns), kuri intelektuāli atradās 
vācu t.s. ii internacionāles marksisma iespaidā. viņi iestājās par konstitucionālismu, 
vispārējām balsstiesībām, parlamentārismu, vārda un pulcēšanās brīvību. jaunstrāv-
niekus vadīja pārliecība, ka šie rietumu demokrātijas pamatprincipi galu galā ļaus 
nonākt arī pie ekonomiskas un nacionālas emancipācijas. tiesa, nacionālās patstā-
vības ideja neatradās viņu darbības centrā – demokratizācija tobrīd tika uzlūkota kā 
visas krievijas strādājošo kopīgs uzdevums. 19. un 20. gs. mijā Latvijā kļūst populāra 
strādnieku kustība, savukārt 1904. gadā bijušie jaunstrāvnieki apvienībā ar strādnieku 
organizācijām nodibina pirmo latviešu demokrātisko partiju – Latviešu sociāldemo-
krātisko strādnieku partiju (LSDSP). Šai partijai ir vadošā loma 1905. gada revolū-
cijā – šajā varonīgajā un vienlaikus traģiskajā sociālās emancipācijas mēģinājumā, kurš  
daudziem Latvijas demokrātiem sniedza pirmo pašorganizācijas un solidāras rīcības  
pieredzi. 

LSDSP ideoloģijā apvienojās sociālie un demokrātiskie elementi, kuri turpmākās 
at tīstības gaitā guva dažādas – gan demokrātiskas, gan antidemokrātiskas izpausmes. 
20. gs. sākumā no latviešu sociālistiskās kustības izauga virkne grupu ar atšķirīgiem 
mērķiem. Daļa prominentu LSDSP biedru jau agri pieslējās boļševikiem un Ļeņinam, 
aizstāvot nedemokrātiskās proletariāta diktatūras un profesionālo revolucionāru par-
tijas idejas.10 Šai grupai, kuras galvgalī atradās Fricis roziņš un Pēteris Stučka, vēlāk 
bija lemts veidot “boļševisma avangardu” krievijas revolūcijas laikā.11 tās konkurents 
bija organizatoriski krietni vājākā Latviešu sociāldemokrātu savienība, kura ideoloģiski 
vairāk bija mantojusi no krievu narodņicisma un radikālisma. Pie tās līderiem pieder 
ernests rolavs, miķelis valters un emīls Skubiķis. viņi aizstāvēja pilsoņu plašu līdz-
dalību, tiešo demokrātiju un autonomu, reizēm pat pilnībā neatkarīgu Latvijas valsti. 
Starp abām šīm grupām atradās virkne latviešu meņševiku, kuri, lai gan palika uzti-
cīgi marksismam, tomēr aizstāvēja demokrātiskas metodes savu mērķu sasniegšanā. 
tieši meņševiki veidoja to demokrātisko sociālistu grupu, kas ar nosaukumu Latvijas 
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 1918. gadā iesaistījās demokrātiskās Latvijas 
valsts dibināšanā, – Fricis menders, marģers Skujenieks, Fēlikss Cielēns, Pauls un klāra 
kalniņi un citi. 

kaut arī 20. gs. sākumā pirmā demokratizācijas kustība Latvijā bija cieši saistīta 
ar sociāldemokrātiem, nebūtu pareizi nepieminēt arī tos nedaudzos demokrātijas aiz-
stāvjus, kas nāca no labējām (jeb “pilsoniskām”) aprindām. tie 1905. gada “brīvības 
dienu” atmosfērā grupējās ap pilsonisko demokrātu partijām, kā Latviešu konstitu-
cionālo demokrātu partija un Latviešu demokrātu savienība. Šīs grupas tika nodibi-
nātas 1905. gada nogalē, kad krieviju satricināja revolūcija un cara režīms ķērās pie 
novēlotiem demokratizācijas mēģinājumiem, apsolot ieviest konstitūciju un vēlētu 
parlamentu. Šīm partijām gan nebija nekāda reāla iespaida uz Latvijā notiekošo. tomēr 
tieši šo partiju politiķi bija pirmie latvieši, kas ieguva parlamentārās demokrātijas  

10 Sk.: kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stokholma: LSDSP ārzemju komiteja, 1956, 
174.–176. lpp. 

11 ezergailis a. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution. The First Phase: September 1917 to April 1918. 
new York: Boulder, 1983, p. 12. 
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pieredzi, tiekot ievēlēti krievijas 1. valsts domē 1906. gadā. neviena no pirmajām cara 
domēm gan nebija pilnībā demokrātiska. vēlēšanas tajās notika saskaņā ar kūrijām, 
tādēļ dažādu iedzīvotāju grupu balsīm bija atšķirīgs svars. turklāt pastāvēja arī mantas 
cenzs; caram un viņa valdībai valsts domes viedoklis nebija saistošs. tādēļ demokrātija 
kā vienlīdzīgas, plašas, aizsargātas un savstarpēji saistošas konsultācijas netika ieviesta 
pilnībā. tomēr pati parlamentārā darba pieredze bija visai nozīmīga latviešu demokrā-
tiem, no kuriem vairāki bija aktīvi arī neatkarīgajā Latvijā. Spilgtākais, taču nebūt ne 
vienīgais piemērs ir bijušais 1. valsts domes loceklis jānis Čakste, kurš tika ievēlēts par 
Latvijas tautas padomes un Satversmes sapulces priekšsēdētāju, kā arī pirmo Latvijas 
valsts prezidentu. 

Demokrātiskā valsts

Latvijas kā patstāvīgas demokrātiskas valsts izveide līdz pat Pirmajam pasaules 
karam vairumam latviešu politiķu šķita teorētiski vēlama, taču nereāla iespējamība. 
Daži demokrātiski noskaņoti politiķi, kā miķelis valters un marģers Skujenieks, jau 
pirms kara iestājās par plašu Latvijas autonomiju.12 tomēr absolūtais vairākums lat-
viešu demokrātu gan pilsoņu, gan sociālistu aprindās Latvijas nākotni redzēja jaunas, 
konstitucionālas un federālas krievijas sastāvā. vienlaikus, kad 1917. un 1918. gadā 
kara rezultātā sabruka eiropas lielās impērijas, uz mirkli pavērās “iespēju logs” izveidot 
neatkarīgu Latvijas valsti, un šis logs nekavējoties tika izmantots. 

Latvijas valsts dibinātāji jau agri izšķīrās par nepieciešamību veidot jauno Latviju 
tieši kā demokrātisku, plašā līdzdalībā un vispārējās pilsoņtiesībās balstītu valsti. abas 
valsts dibināšanā iesaistītās organizācijas – Latviešu Pagaidu nacionālā padome un 
De mokrātiskais bloks – redzēja Latviju kā uz rietumiem orientētu valsti, kurā tautas 
paš noteikšanās tiek realizēta demokrātiskā veidā. Savu lomu šeit spēlēja arī ārvalstu 
atbalsts un vudro vilsona 14 punkti. izvēlēties demokrātiju kā topošās valsts pārvaldes 
formu mudināja vēl kāds cits apstāklis. valsts dibinātājiem nācās vērsties pret citiem, 
nedemokrātiskiem projektiem Latvijas politiskajai nākotnei – iekļaušanu vāciešu plā-
notā Baltijas valstī, neatkarīgas kurzemes hercogistes dibināšanu vai Latvijas iekļau-
šanu boļševistiskajā Padomju krievijā. turklāt ar demokrātijas vārdu jau ilgu laiku 
bija saistīti visu Latvijas progresīvo politiķu priekšstati par modernu un eiro peisku 
politiku – atšķirīgu no cara policejiskās autokrātijas un Baltijas baronu ekskluzīvā  
korporatīvisma. 

Par nepieciešamību veidot neatkarīgu Latviju kā demokrātisku valsti 1918. gada 
novembrī spēja vienoties valsts tēvi – dibinātāji, kuri pārstāvēja divus nozīmīgākos 
latviešu politiskos spēkus, – kārlis Ulmanis un miķelis valters no Latviešu zemnieku 
savienības (LZS) un Pauls kalniņš un Fricis menders no LSDSP. tomēr vienprātība par 
demokrātiju valsts proklamēšanas mirklī 1918. gadā nenozīmēja, ka visas dibināšanā 
iesaistītās grupas arī vēlāk būtu vienisprātis par vēlamo demokrātijas formu. Latvijas 

12 Skujenieks m. Nacionālais jautājums Latvijā. Pēterburga: a. Gulbis, 1913; valters m. Mūsu tautības jautā-
jums. rīga, 1914. 
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Satversmes sapulces laikā (1920–1922) līdzās mazākiem strīdiem atklājās arī princi-
piālas domstarpības par to, kā īsti būtu jāfunkcionē topošajai Latvijas demokrātijai. 
1922. gadā pieņemtā Satversme ir ļoti demokrātiska. to ir iedvesmojušas dažādas rie-
tumu demokrātiju konstitūcijas – vispirms vācijas veimāras republikas, kā arī Šveices, 
anglijas un Francijas konstitūcijas.13 taču Latvijas Satversme ir arī plašu kompromisu 
rezultāts. Galvenās domstarpības skāra varas dalīšanu, tiešās demokrātijas un pārstāv-
niecības attiecības, kā arī konstitucionāli garantēto indivīda tiesību apjomu. Labējās 
partijas – pirmām kārtām LZS, arveda Berga Bezpartejiskais nacionālais centrs un 
vācu minoritātes partija – vēlējās stingrāku varas dalīšanu un tieši vēlētu valsts pre-
zidentu ar plašām pilnvarām. Šim viedoklim oponēja ietekmīgā LSDSP frakcija, kura 
aizstāvēja stingru parlamentārismu, pat piedāvājot vispār iztikt bez atsevišķa valsts 
galvas posteņa. rezultātā tika panākta vienošanās par prezidenta posteni, taču parla-
menta vēlētu un ar šaurām pilnvarām. Domstarpības radīja arī tautas tiešās likumdo-
šanas regulējums. LZS vēlējās plašas iespējas tautas nobalsošanai. LSDSP vairākums 
(izņemot raini un kārli Dzelzīti) arī šeit aizstāvēja parlamentārismu, tādēļ referendumi 
Satversmē tika pieļauti, vienlaikus paredzot samērā augstus kvorumus.14 visbeidzot, 
Satversmē netika iekļauta pamattiesību harta, jo partijas nespēja vienoties par vēlamo 
pamattiesību apjomu. neatkarīgās Latvijas konstitūcija tika pieņemta 1922. gada  
15. februārī.

raugoties uz demokrātiskās Latvijas politisko sistēmu kopumā, var ievērot vairā-
kas ilgtermiņa problēmas. Parlamenta plašās pilnvaras apvienojumā ar proporcionālo 
vēlēšanu sistēmu ved pie dažādu pilsoņu grupu plašas pārstāvniecības, taču vienlaikus 
arī pie politiskas fragmentācijas. Spēku dažādība pati par sevi nav nekas noraidāms. 
tomēr partiju nespēja rast vienprātību un pieņemt lēmumus, tāpat bieži mainīgās val-
dības sabiedrības apziņā ir radījušas neapmierinātību ar valsts kapacitāti un līdz ar to 
arī ar demokrātijas darba rezultātiem. Šī iezīme jau kopš 20. gs. 20. gadiem ir raisījusi 
politiskās sistēmas kritiku, vienlaikus piedāvājot risinājumus situācijas uzlabošanai un 
valsts kapacitātes paaugstināšanai. visbiežāk pieminētais risinājums bija valsts prezi-
denta pilnvaru būtiska paplašināšana; tikusi minēta arī Saeimas pirmstermiņa vēlēšanu 
procedūras vienkāršošana un valdības pozīciju stiprināšana iepretim parlamentam.15 
vienlaikus principiālas pārmaiņas Latvijas Satversmē tā arī netika izdarītas. Pirmajā 
demokrātiskās varas periodā mēģinājumi ar politiskās sistēmas izmaiņām uzlabot valsts 
kapacitāti norisinājās vairākkārt. nopietnāko no tiem 1933. gada decembrī izdarīja 
LZS, piedāvājot Satversmes grozījumus prezidenta pilnvaru paplašināšanas virzienā. 
Šī iniciatīva potenciālu autoritārisma draudu dēļ netika akceptēta, līdz ar to atstājot 
neizmainītas demokrātijas un valsts kapacitātes attiecības. 

13 Sk.: Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas, 2. sēj. Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas 
lielais laiks. LidingÖ: memento, 1963, 147. lpp. 

14 Sk.: Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas, 2. sēj., 141.–47. lpp.; klīve ā. Latvijas neatkarības gadi. 
Latvijas polītiskā veidošanās un augšana. Stokholma: Grāmatu Draugs, 1976, 27.–34. lpp. 

15 Peniķis j. Satversmes grozīšanas polītika Latvijā. referāts nolasīts aaBS 17. konferencē vašingtonā 2000. gadā. 
tiešsaistē: http://zagarins.net/ritdienai/050901latv.htm (skatīts 06.01.2012.).
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Starpkaru perioda mācības

Laika posmā no 1918. līdz 1934. gadam Latvijā paguva izveidoties pilnvērtīgs 
demokrātisks režīms, kurš piedzīvoja uzplaukumu 20. gados, krīzi gadu desmitu mijā 
un visbeidzot gāja bojā valsts apvērsumā 1934. gadā. Šajā laikā Latvijas pilsoņi apguva 
prasmes darboties demokrātiskās institūcijās. vara pirmoreiz Latvijas vēsturē pilnībā 
atradās vēlētu amatpersonu rokās, saistošas konsultācijas ar pilsoņiem kļuva par Latvi-
jas politiskās dzīves pamatu. iesaiste politiskajā dzīvē bija plaša: jaundibinātā Latvijas 
valsts īstenoja iekļaujošu pilsonības politiku. tā bija vienlīdzīga: tika atceltas līdzšinējās 
muižniecības privilēģijas un īpašuma cenzi. kopumā Latvija kļuva par demokrātisku 
eiropas valsti, kura vismaz iesākumā baudīja augstu sabiedrības leģitimitāti. Latvijai 
bija raksturīga augsta iedzīvotāju līdzdalība politiskajos procesos. Pirmo četru Saeimu 
vēlēšanās piedalījās vidēji ap 80% iedzīvotāju. izveidojās arī plurālistiska partiju sistēma, 
kurā līdzās diviem galvenajiem spēkiem – LSDSP un LZS – pastāvēja virkne mazāku 
partiju.16 tiesiski aizsargātas tika minoritātes, kuras ne tikai baudīja autonomiju izglī-
tības un kultūras jomā, bet aktīvi piedalījās arī politikā. Latvijā pastāvēja ievērojams 
sabiedriskās domas un brīvprātīgo asociāciju plurālisma līmenis. 

Līdzīgi visām jaundibinātajām eiropas valstīm, arī Latvijas demokrātijai jau pašā 
sā kumā nācās saskarties ar vairākām tipiskām problēmām, kuras būtiski apgrūtināja 
demokrā tijas konsolidāciju. Latvijas saimniecība bija smagi cietusi pasaules karā, un 
pirmskara labklājības līmeņa sasniegšana prasīja ilgu laiku. viens no pirmajiem sarež-
ģītajiem uzdevumiem bija agrārreformas veikšana. Demokrātiskais vairākuma prin-
cips un vēsturiskā taisnīguma apsvērumi bija jāsamēro ar privātīpašuma tiesībām un 
ekonomisko efektivitāti. Sociāldemokrātu vairākums Saeimā panāca diezgan radikālu 
agrārreformas variantu, saimnieciskas efektivitātes jautājumus reizēm atstājot otrajā 
plānā. jautājums par kompensāciju piešķiršanu bijušajiem muižu īpašniekiem tika atri-
sināts par labu zemes atsavināšanai bez atlīdzības. tādējādi tika dota iespēja bijušajiem 
īpašniekiem, lielākoties vācbaltiešu aristokrātiem, īstenot starptautisku protesta kam-
paņu. vēsturiskā taisnīguma problēma kopumā būtiski ietekmēja latviskā vairākuma 
attiecības ar minoritātēm – pirmām kārtām vācbaltiešu minoritāti. Lai gan daļa vācbal-
tiešu, kā Pauls Šīmanis, pilnībā iestājās par demokrātisko Latviju, vācbaltieši kā bijusī 
Baltijas “politiskā kārta” bieži nespēja samierināties ar jauno minoritātes statusu. tādēļ 
viņu iekļaušanās Latvijas demokrātiskajā politikā bija visai negribīga. tas savukārt deva 
pamatu šovinisma izpausmēm no latviešu politiķu puses, piemēram, vēršoties pret 
bijušajiem landesvēra kareivjiem, kas bija cīnījušies pret boļševikiem 1919. gadā, vai 
populistiskos nolūkos mēģinot atsavināt vācu draudzei Doma baznīcu 1931. gadā. 

trūkums un bezdarbs pēckara Latvijā deva arī augsni radikāli antidemokrātiskiem 
strāvojumiem gan no labējās, gan kreisās puses. jau pirmajos pēckara gados Latvijā 
izveidojās virkne radikālo jeb “aktīvo” nacionālistu organizāciju, kuras nebija mierā 
ar Latvijas demokrātiju un vēlējās radikālu vēršanos pret te dzīvojošiem cittautie-
šiem, galvenokārt pret vāciešiem un ebrejiem.17 20. gadu otrajā pusē Latvijā pieauga 

16 Freivalds o. Latviešu polītiskās partijas 60 gados. kopenhāgena: imanta, 1961.
17 krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 
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arī komunistu ietekme, kuri pārsvarā baudīja 
tiešu atbalstu no PSrS. abu novirzienu kustības 
konsekventi neieredzēja Latvijas demokrātiju un 
darbojās pret to ar legālām un nelegālām meto-
dēm. antidemokrātiskas noskaņas bija izplatītas 
arī ievērojamā daļā inteliģences. kā piemēri mi-
nami dzejnieks edvarts virza, Leonīds Breikšs, 
ernests Brastiņš, jānis akuraters, kuri palīdzēja 
diskreditēt demokrātijas18 ideju un sagatavot 
autoritārismam ceļu sabiedrības apziņā. tomēr 
jāņem vērā, ka demokrātija Latvijā negāja bojā 
ekstrēmisma uzplaukuma dēļ, kā tas notika 
citās eiropas valstīs. Demokrātiskās Latvijas 
bojāeja drīzāk bija saistīta ar valsts kapacitātes 
problēmām, kuras radīja gan politiskā fragmen-
tācija, gan eiropas vispārējā saimnieciskā krīze. 
1934. gada 15. maija apvērsumu tika izraisījusi 
vesela virkne objektīvu un subjektīvu iemeslu – 
radikālisma pieaugums sabiedrībā, kārļa Ulmaņa 
personiskās politiskās ambīcijas, “veiksmīgi” au-
toritārisma precedenti citās eiropas valstīs u.c.19 
tomēr nav noliedzams, ka apvērsumu ir veicinā-
jis arī valsts kapacitātes trūkums – valsts aģentu 
nespēja pieņemt un realizēt lēmumus, kura ved 
pie demokrātijas leģitimitātes zuduma. aplūko-
jot attiecīgā perioda iekšpolitiskos notikumus 
un analizējot laikabiedru atmiņas, jāatzīst, ka 
vairums problēmu šeit saistās tieši ar valsts kapacitāti: valdības koalīcijas fragmentācija 
un nespēja īstenot konsekventu politiku; neoficiālu patronāžas tīklu ietekme uz poli-
tisko procesu; valsts autoritātes trūkums u.c. Šie faktori līdzās Ulmaņa autoritārajām 
simpātijām drupināja demokrātiskas iekārtas pamatus Latvijā.

Demokrātijas atgūšana

Pēc sešus gadus ilgušā Ulmaņa “maigā autoritārisma” perioda Latvijas valstis-
kumu vardarbīgi pārtrauca trīs secīgas okupācijas, kuru dēļ Latvijā pusgadsimta ga-
rumā valdīja antidemokrātiski režīmi. Latviju iekļaujot PSrS, tās politiskā dzīve tika 
pielāgota padomju partijvalsts struktūrai. tā nepieļāva iedzīvotāju brīvu līdzdalību 

18 Zaķe i. Nineteenth-century Nationalism and Twentieth-century Anti-democratic Ideals: the Case of Latvia, 
1840s to 1980s. Lewiston: edwin mellen Press, 2008.

19 Stranga a. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Demokrātijas likteņi Latvijā. rīga, 1998, 
94.–128. lpp.; Dunsdorfs e. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks, polītiķis, diktātors, moceklis. Stokholma: Daugava, 
1978, 301.–325. lpp. 

1. att. Bezpartejiskā nacionālā centra priekšvēlēšanu 
plakāts 1. Saeimas vēlēšanām (Latvijas nacionālā 
digitālā bibliotēka, www.lndb.lv)
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politikā, aizstājot to ar sabiedrības hierarhisku kontroli, kuru realizēja komunistiskā 
partija. Padomju režīms ignorēja arī demokrātijās aizsargātās indivīda tiesības. arī pēc 
Staļina laika masveida terora PSrS turpinājās nopietni cilvēktiesību pārkāpumi – no 
pārvietošanās un vārda brīvības ierobežošanas līdz nežēlīgām represijām pret citādi 
domājošajiem. Padomju režīms vērsās pret jebkuriem mēģinājumiem apšaubīt varas 
autoritāti, tādēļ PSrS konstitūcijā deklarētajai “demokrātijai” nebija nekāda sakara ar 
vienlīdzīgām, plašām, aizsargātām un savstarpēji saistošām konsultācijām starp valsti 
un pilsoņiem. 

tas gan nenozīmē, ka Latvijas sabiedrība būtu pilnībā zaudējusi interesi par demo-
krātiju. Latvijas PSr nelegāli darbojās virkne pretošanās grupu un atsevišķu disidentu, 
kuri dažādās formās pauda savu protestu pret PSrS īstenoto politiku. Būtiska nozīme 
Latvijas demokrātijas pieredzes saglabāšanā bija arī trimdas latviešu darbībai, jo īpaši, 
izmantojot radiostacijas (“amerikas balss”, “Brīvā eiropa”) un nelegāli Latvijā ievestus 
preses izdevumus.20 

Gan pretošanās grupu un disidentu, gan trimdas organizāciju darbībā reizēm ir 
grūti novilkt robežu starp demokrātijas aizstāvību, no vienas puses, un protestu pret 
nacionālā valstiskuma zaudējumu, no otras. Dažādas pretpadomju grupas savā stra-
tēģijā izvēlējās atšķirīgas platformas – gan demokrātiskas, gan Ulmaņa autoritārismu 
slavinošas. kopumā latviešu disidentu darbībā dominēja nacionālais elements, kurš 
īpaši akcentēja masveida imigrācijas negatīvo ietekmi uz latviešu valodu un kultūru. 
Savukārt, apelējot pie rietumu demokrātisko valstu valdībām, biežāk tika izmantoti 
cilvēktiesību un demokrātijas elementi – jo īpaši pēc 1975. gada Helsinku vienošanās, 
ar kuru PSrS formāli apņēmās aizsargāt cilvēktiesības. Protestam pret padomju režīmu 
Latvijā krietni biežāk piemita nacionāli nekā demokrātiski vaibsti. nacionālā valstis-
kuma zaudējums un 1940. gada okupācija sabiedrības apziņā bija ievērojami nozīmī-
gāka par demokrātijas zaudējumu, kas notika jau 1934. gadā, turklāt ar pašu latviešu 
rokām. 

nacionāli demokrātisko kustību “trešās atmodas” laikā nav pamatoti aplūkot vie-
nīgi kā prelūdiju PSrS sabrukumam. veicot pirmās atklātās akcijas un dibinot Latvijas 
tautas fronti (LtF), uz drīzu PSrS sabrukumu un neatkarīgas Latvijas izveidi cerēja 
tikai retais. tomēr kremļa centieni padarīt padomju impēriju demokrātiskāku, ieviešot 
politikā vienlīdzīgu, plašu, aizsargātu un savstarpēji saistošu konsultāciju principus, 
lielos vilcienos sakrita ar latviešu nacionālās pašnoteikšanās, valodas un kultūras aiz-
sardzības mērķiem. tieši tādēļ mihaila Gorbačova mēģinājums saglābt ekonomiskās 
krīzes dēļ brūkošo padomju režīma leģitimitāti, paplašinot iedzīvotāju pilsoniskās brīvī-
bas un iesaisti lēmumu pieņemšanā, Latvijā ātri vien kļuva nekontrolējams. “Pārbūves” 
apstākļos strauji pieauga plurālisma pakāpe gan medijos, gan sabiedriskajās organizāci-
jās. Strauji samazinājās arī režīma spējas vajāt “citādi domājošos”. Pašā komunistiskajā 
partijā bija vērojama šķelšanās starp ortodoksāliem padomju imperiālistiem un libe-
rāliem komunistiem, kuri saprata pārmaiņu nepieciešamību. Latvijas gadījumā īpaša 

20 Strods H. nevardarbīgā pretošanās Latvijā (1944–1985). – Blūzma v., jundzis t., riekstiņš j., Strods H., 
Šārps Dž. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš (1945–1991). rīga: LZa, 2008, 
63.–161. lpp. 
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loma bija inteliģencei – mūziķiem, dzejniekiem un žurnālistiem, kuri baudīja augstu 
prestižu sabiedrībā un kuru dalība bija LtF milzīgās popularitātes pamatā. nebija ilgi 
jāgaida, lai LtF, kaut dibināta ar nepārprotamu kompartijas atbalstu, sāktu apšaubīt 
padomju režīma svētāko pamatu: komunistiskās partijas politisko monopolu. tā LtF 
savā 1988. gada programmā noraidīja kompartijas vadošo lomu un izvirzīja prasību 
pēc brīvām vēlēšanām. Savukārt 1989. gada vidū LtF jau izvirzīja prasību pēc pilnīgas 
neatkarības.21 

metodes, kuras nozīmīgākās aktīvistu grupas izvēlējās Latvijas neatkarības atgūša-
nai, bija atbilstošas demokrātijas principiem plašā nozīmē. tās bija vērstas nevis uz var-
darbību un militāru konfrontāciju, bet gan uz plašu iedzīvotāju slāņu iesaistīšanu tipiski 
demokrātiskās procedūrās – vēlēšanās, miermīlīgos mītiņos un diskusijās, parakstu 
vākšanas akcijās u.tml. LtF vadītajiem demokrātiskajiem spēkiem iegūstot pārsvaru 
vēlētajās institūcijās – 1989. gadā PSrS augstākās padomes vēlēšanās un 1990. gadā 
Latvijas PSr augstākās padomes vēlēšanās –, kļuva iespējams parlamentārs ceļš uz 
Latvijas neatkarību. tas vainagojās ar Latvijas PSr augstākās padomes 1990. gadā 
pieņemto 4. maija deklarāciju, kura atjaunoja spēkā Latvijas demokrātisko Satversmi, 
tiesa, nosakot pārejas periodu līdz iespējai atjaunot demokrātisko iekārtu de facto. 

21 jundzis t. nevardarbīgās pretošanās loma faktiskās neatkarības atgūšanā (1990. g. 4. maijs – 1991. g. 21. au-
gusts). – Blūzma v., jundzis t., riekstiņš j., Strods H., Šārps Dž. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības 
atgūšanas ceļš (1945–1991), 377.–562. lpp. 

2. att. Latvijas tautas frontes mītiņš Daugavmalā 1991. gada 13. janvārī. andra eglīša foto 
(LvkFFDa, 16483-i)
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Ceļā uz normalitāti

20 gados kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas valstij ir izdevies izveidot mo-
dernu, rietumniecisku demokrātiju, kuras kvalitāti augstu novērtē virkne starptautisku 
demokrātijas pētījumu un indeksu.22 Pēc ilgstošas atrašanās autoritāra komunisma sis-
tēmas ietvaros Latvijai samērā īsā laika periodā ir izveidojušās stabilas demokrātiskās 
institūcijas; valstī tiek aizsargātas cilvēka un pilsoņa tiesības; norisinās plaša politiskā 
līdzdalība un pastāv ievērojama politiskā plurālisma pakāpe. vienlaikus, līdzīgi kā 
daudzviet, arī Latvijā demokrātijas konsolidācijas procesu apgrūtina vairāki faktori.

Pie demokrātijas definīcijas pieder pilsoņu vienlīdzība un tiesiska aizsargātība, 
kuru praksē nodrošina cilvēka un pilsoņa tiesību efektīva realizācija. kopš neatkarības 
atjaunošanas Latvijai šajā jomā ir izdevies sasniegt labus rezultātus. Latvijas iedzīvotāji 
kopumā ir aizsargāti no valsts varas prettiesiskas vardarbības un patvaļas.23 1995. gadā 
pieņemtā Lr Satversmes 8. nodaļa skaidri kodificē demokrātijai nozīmīgākās tiesības: 
vārda brīvību, asociāciju un pulcēšanās tiesības. Latvija ir pievienojusies arī Starptau-
tiskajai pilsonisko un politisko tiesību konvencijai,24 kā arī virknei citu starptautisku 
līgumu. tas gan nenozīmē, ka Latvijā šajā ziņā nebūtu specifisku grūtību. Satversmes 
102. pantā garantētās asociāciju brīvības robežas tika problematizētas 2004. gadā t.s. 
krievu skolu aizsardzības štāba darbības sakarā. vārda brīvība, kuru garantē Satver-
smes 100. pants, ir bijis diskusiju temats saistībā ar valsts valodas lietojuma regulē-
jumu privātajos medijos, naida kurināšanu interneta komentāros u.c. taču kopumā  
demokrātijai būtiskās tiesības Latvijā tiek respektētas un efektīvi realizētas ar neatkarī-
gas tiesu sistēmas starpniecību. 

kopš 1993. gada, kad Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas norisa pirmās Saeimas 
vēlēšanas, ir notikušas jau septiņas Saeimas vēlēšanas, vienas no tām (11. Saeimas) – ār-
kārtas. Saskaņā ar novērotāju vērtējumiem šīs vēlēšanas ir bijušas brīvas, plurālistiskas 
un atbilstošas starptautiskiem standartiem.25 kopējā vēlētāju aktivitāte parlamenta vē-
lēšanās kopš neatkarības atjaunošanas ir vienmērīgi kritusies – no 89,9% 5. Saeimas vē-
lēšanās līdz 59,5% 11. Saeimas vēlēšanās.26 Šāda vēlētāju līdzdalības līmeņa krišanās var 
tikt uzlūkota kā uztraucošs faktors. tomēr jānorāda, ka tā ir visam reģionam raksturīga 
tendence, kura citās valstīs ir vēl vairāk izteikta. Saeimas vēlēšanas Latvijā norisinās pēc 
proporcionālās, partiju sarakstu sistēmas piecos vēlēšanu apgabalos. Lai izvairītos no 

22 Sk.: Freedom House, Nations in Transit. tiešsaistē: http://www.freedomhouse.org/search/nations%20in%20
transit (skatīts 08.01.2012.); The Economist Intelligence Unit Index of Democracy. tiešsaistē: http://www.eiu.
com/public/topical_report.aspx?campaignid=demo2010 (skatīts 08.01.2012.); Polity IV Project. http://www. 
systemicpeace.org/polity/polity06.htm (skatīts 08.01.2012.) u.c.

23 Brands-kehre i., Pūce S. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits. 
red. j. rozenvalds. rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2005, 21.–34. lpp. 

24 Latvija pievienojusies 1992. gada 14. aprīlī, sk.: International Convenant of Civil and Political Rights. tiešsaistē: 
http://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=treatY&mtdsg_no=iv-4&chapter=4&lang=en (skatīts 
15.01.2013.).

25 Sk. oSCe ziņojumu par 11. Saeimas vēlēšanām. tiešsaistē: http://www.osce.org/odihr/82573 (skatīts 
08.01.2012.).

26 Sk. Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu. tiešsaistē: http://web.cvk.lv/pub/public/27427.html (skatīts 
08.01.2012.).
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pirmajam demokrātiskās varas periodam raksturīgās parlamenta fragmentācijas, 1993. 
gadā tika ieviests 4 procentu vēlēšanu slieksnis, kurš 1998. gadā tika paaugstināts līdz 
5 procentiem. izmaiņas Saeimas vēlēšanu likumdošanā tika ieviestas arī 2009. gadā, 
kad tika atcelta iespēja partijām izvirzīt vienus kandidātus vairākos vēlēšanu apgaba-
los. Latvijā darbojas arī demokrātiski vēlētas pašvaldības, kuras tiek ievēlētas tiešās un 
proporcionālās vēlēšanās. Uz demokrātiju vietējā līmenī būtisku iespaidu atstāja 1999.–
2009. gadā notikusī administratīvi teritoriālā reforma, kura nolūkā veidot saimnieciski 
efektīvas pašvaldības būtiski samazināja to skaitu. 

Latvijā ir notikušas arī septiņas tautas nobalsošanas un lielāks skaits parakstu vāk-
šanu dažādu likumprojektu iniciēšanai. Latvijas sabiedrība ir soli pa solim apguvusi 
spēju izmantot demokrātiskās institūcijas, un tās pakāpeniski kļūst par pašsaprotamu 
formu valsts konsultācijām ar sabiedrību. 

Latvijai kopumā ir raksturīgs augsts politiskā plurālisma līmenis. valstī ir aptuveni 
50 reģistrētu politisko partiju, no kurām vairāk nekā 20 tradicionāli ir piedalījušās arī 
Saeimas vēlēšanās. Latvijas likumdošana paredz iespēju vēlēšanās kandidēt arī partiju 
apvienībām, kurām nav jāpārvar augstāks slieksnis un kuras ir visai populāras. 10. un 
11. Saeimas vēlēšanās kandidātu sarakstus iesniegušo partiju un to apvienību skaits gan 
ir samazinājies līdz 13. tas skaidrojams ar jauno vēlēšanu likumdošanu, kas neļauj par-
tijām uzstādīt tos pašus kandidātus vairākos apgabalos. Saeimā parasti tiek pārstāvēti 
5–8 saraksti. Līdzšinējā Latvijas vēsturē neviena partija nav saņēmusi absolūto vairā-
kumu balsu, un veiksmīgākās partijas rezultāts tikai reizumis pārsniedz 30 mandātus. 

3. att. Balsošana mājās jelgavā 2009. gada pašvaldību vēlēšanās (http://www.jelgavasvestnesis.lv/
page/9?id=678g_id=583)
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tas liecina par augstu politiskā plurālisma pakāpi, un parlamentā reti ilgstoši dominē 
viena partija. arī ideoloģiskā daudzveidība ir ievērojami liela gan starp parlamentā 
pārstāvētajām, gan starp partijām kopumā. Plurālismu atspoguļo arī daudzveidīgs me-
diju piedāvājums, kurš ir visai svarīgs demokrātijas attīstībai. Pasaules Preses brīvības 
indeksā Latvija ieņem 30. vietu, apsteidzot veselu virkni “veco” eiropas demokrātiju, kā 
itālija un Francija.27 

raugoties uz demokrātijas institucionālo aspektu kopumā, nākas konstatēt, ka 
visnozīmīgākā problēma šeit saistās ar partiju sistēmu un tās spēju adekvāti pārstāvēt 
Latvijas iedzīvotāju intereses. Latvijas politiskās partijas ir mazas: saskaņā ar sabied-
riskās domas aptaujām partijas biedra karte ir tikai 1,4% Latvijas iedzīvotāju. turklāt 
dažādu apstākļu dēļ partijas biežāk ir lojālas savu sponsoru un ekonomisko grupējumu, 
nevis organizētās pilsoniskās sabiedrības vai savu vēlētāju priekšā.28 Latvijas bizness ir 
samērā politizēts; arī partiju dzīvē bieži noteicoša ir nevis ideoloģija, bet gan personis-
kas patronāžas attiecības.29 

Partiju spektra fragmentācija un atkarība no korporatīvajām interesēm nereti ir 
vedusi pie politiskas fragmentācijas, nestabilām valdības koalīcijām un bieži mainīgām 
valdībām. kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir pieredzējusi 17 ministru kabinetus, 
kuru vidējais darbības laiks ir aptuveni 14 mēneši. Bieži mainīgās valdības un koalīcijas 
partiju atkarība no sponsoriem būtiski apdraud valdības saskaņotu un efektīvu darbību 
un tādējādi arī valsts kapacitāti. rezultāts ir visai zems politisko partiju un to veidoto 
parlamentu un valdību sabiedriskais prestižs, kā arī plaša neapmierinātība ar vēlēšanu 
rezultātiem. visos Saeimas sasaukumos pēc neatkarības atjaunošanas, izņemot 9. un 

27 Reporters Without Borders. Press Freedom Index 2010. tiešsaistē: http://en.rsf.org/press-freedom-index-
2010,1034.html (skatīts 25.11.2011.).

28 Sk.: ikstens j. Politiskais atbildīgums Latvijā: pilsoņu un politiķu atbildības krustpunktā. Pārskats par tautas 
at tīstību 2008/2009. Atbildīgums. red. j. rozenvalds, i. Ījabs. rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2009, 73.–79. lpp. 

29 Dombrovsky v. Campaign Contributions and Firm Performance: the ‘Latvian Way’(2008). http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1168298 (skatīts 25.11.2011.). 

Tabula
Latvijas republikas Saeimas vēlēšanas pēc neatkarības atjaunošanas 

Saeima Gads Piedalījušies 
saraksti

vietas ieguvuši 
saraksti vēlētāju aktivitāte (%)

5. 1993 23 8 89,9
6. 1995 19 9 71,9
7. 1998 21 6 71,89
8. 2002 20 6 71,51
9. 2006 19 7 60,98

10. 2010 13 5 63,12
11. 2011 13 5 59,45

avots: Centrālā vēlēšanu komisija, www.cvk.lv
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10. Saeimu, lielāko vai otro lielāko daļu balsu saņēma jaunas, īsi pirms vēlēšanām iz-
veidotas partijas. Latvijas vēlētājiem ir raksturīga ļoti zema lojalitāte kādai noteiktai 
partijai un augsta vēlētāju volativitāte, t.i., izvēli starp vēlēšanām mainošo pilsoņu īpat-
svars.30 Lai mazinātu partiju atkarību no privātu sponsoru līdzekļiem, Latvijā pēdējos 
desmit gados ir veiktas būtiskas izmaiņas partiju finansēšanā, ierobežojot kampaņas 
finansējuma apjomu un ieviešot daļēju valsts finansējumu politiskajām partijām. taču 
šie instrumenti, iespējams, nav pietiekami pārvaldes prestiža uzlabošanai. tādēļ Latvijā 
politiķu, juristu un politologu vidū arvien biežāk tiek apspriestas politiskās sistēmas 
reformas, kā valsts prezidenta pilnvaru paplašināšana, konstruktīvais neuzticības  
balsojums u.c.31 

nacionāla valsts un minoritātes

viens no jautājumiem, kurš Latvijas demokrātijas kontekstā bieži izpelnās starp-
tautisku uzmanību, ir etniskās attiecības un sabiedrības integrācija pēc valstiskās ne-
atkarības atjaunošanas. Politiskā aspektā šie jautājumi vispirms ir saistīti ar nepilsoņu 
problemātiku un krievvalodīgās minoritātes reprezentāciju politiskajās institūcijās. 
Galvenais šīs problēmas cēlonis ir bijusi masveida imigrācija, kurai Latvijas teritorija 
tika pakļauta padomju okupācijas laikā. Saskaņā ar Latvijas valsts nepārtrauktības 
doktrīnu32 padomju laika imigrantiem Latvijā nav tiesību uz automātisku pilsonības 
saņemšanu. tā rezultātā līdz ar valstiskās neatkarības atjaunošanu Latvijas teritorijā 
atradās ap 700 tūkstošu PSrS pilsoņu bez tiesībām uz pilsonību. Līdz 2011. gadam Lat-
vijā joprojām dzīvo 320 000 personu ar īpašo Latvijas nepilsoņa statusu, kurš ļauj šiem 
cilvēkiem baudīt gandrīz visas pilsoņu tiesības, izņemot politiskās. 

no demokrātijas teorijas viedokļa pilsonība kā pastāvīga indivīda saikne ar valsti 
un plašas sabiedrības iekļautība politiskajā kopienā ir fundamentāli nozīmīgas vērtības. 
Saistošās konsultācijās iekļauto sabiedrības locekļu proporcija starp visiem iedzīvotā-
jiem ir būtisks demokrātijas kritērijs. Latvijai integrējoties eS un nato, šīs vērtības 
ir tikušas apzinātas kā priekšnoteikums valsts piederībai rietumu demokrātiskajai 
pasaulei. tomēr lielais nepilsoņu skaits joprojām ir problēma valsts demokrātiskai 
attīstībai. Šīs problēmas cēloņi ir vairāki, un tie ir meklējami gan Latvijas valsts inte-
grācijas politikā, gan pašu nepilsoņu attieksmē. Salīdzinoši vēlu (1995. gadā) ieviestā 
naturalizācijas iespēja, kā arī restriktīvā naturalizācijas politika (kura tika liberalizēta 
tikai pēc starptautisko organizāciju iejaukšanās 1998. gadā) ir atsvešinājusi ievē-
rojamu daļu nepilsoņu no Latvijas valsts. no otras puses, nepilsoņi, kā jau piederīgi 
postimpēriskajai minoritātei, bieži neizjūt vēsturisku saikni ar Latvijas valsti un tās  

30 ikstens j. Latvia: Disclosure yet abuse, volatility yet stability. Party Finance and Post-Communist Party Devel-
opment. ed. by S. D. roper, j. ikstens. aldershot: ashgate, 2008, pp. 45–62. 

31 Sk., piem.: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi, 2008–2011. rīga: Latvijas vēstnesis, 
2011. 

32 Ziemele i. State Continuity and Nationality: the Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined by 
International Law. Leiden; Boston: martinus nijhoff Publishers, 2011.
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pamatvērtībām un tādēļ nemaz nevēlas būt tai piederīgi. Zināms “etnisks nihilisms”33 te 
bieži apvienojas ar krievijas mediju telpas ietekmi,34 kas kopumā padziļina atsvešināša-
nos. Lai gan Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji ikdienas saskarsmes līmenī ir samērā labi 
integrēti, tomēr virkne politisku vērtību joprojām šķir sabiedrības latvisko vairākumu 
no krievvalodīgā mazākuma. Pirmkārt, tā ir atšķirīga izpratne par latviešu valodu kā 
Latvijas sabiedrības integrācijas pamatu; otrkārt, attieksme pret Latvijas 20. gadsimta 
vēsturi, okupācijas pieredzi un no tās izrietošo valstiskuma un pilsonības izpratni; 
treškārt, attieksme pret Latvijas vēlamo ārpolitisko orientāciju austrumu–rietumu at-
tiecību kontekstā. neraugoties uz 20 gadu pieredzi neatkarīgā, demokrātiskā valstī, šīs 
lietas joprojām iezīmē būtisku atšķirību starp dažādām Latvijas iedzīvotāju grupām. 

Šīs atšķirības sabiedrības grupu vērtīborientācijā pastāv mijiedarbībā ar norisēm 
politiskajā pārstāvniecībā un partiju dzīvē. Latvijai joprojām ir raksturīgs etniski dalīts 
partiju spektrs, etniskajam faktoram būtiski ietekmējot vēlētāju izvēli un lojalitāti.35 
“krievvalodīgo partiju” parlamentārā pārstāvniecība kopš 6. Saeimas vēlēšanām ir 
krietni pieaugusi.36 vienlaikus, lielākoties pateicoties programmatiskām atšķirībām, 
kuras skar jau minētos valodas, vēstures un ārpolitikas jautājumus, neviena no kriev-
valodīgo partijām līdz šim nav tikusi iesaistīta valdošajā koalīcijā. atrašanās opozīcijā, 
arīdzan ilgstoša, parlamentārā demokrātijā ir pašsaprotama lieta. vienlaikus šī perma-
nentā opozīcija līdz ar tās pieaugošo ietekmi būtiski ierobežo konkurenci pārējo partiju 
starpā. nepārkāpjamas etniskās šķirtnes dēļ “latviskās” partijas kļūst faktiski neaizstā-
jamas, šādi apgrūtinot normālu parlamentāru konkurenci. Līdz ar to tiek mazināta arī 
valsts kapacitāte, jo koalīcijā iekļautajām partijām tiek atvēlēta neproporcionāli liela 
ietekme un iespējas bloķēt lēmumus valdības līmenī. krievvalodīgo politiskā integrā-
cija tādējādi ir ilgtermiņa problēma, kuras atrisināšana ir ne tikai pašu krievvalodīgo 
partiju, bet arī visas Latvijas demokrātijas efektivitātes jautājums. 

nobeigums

Demokrātijas attīstībā Latvija pēdējo 20 gadu laikā ir nogājusi ievērojamu ceļu. 
Pēc ilgas autoritāru un totalitāru režīmu pieredzes Latvijā ir izveidojies politisks re-
žīms, kurā darbojas starptautiski atzītas demokrātiskas institūcijas, tiek respektētas 
cilvēka un pilsoņa tiesības un pastāv augsta politiskā plurālisma pakāpe. Demokrā-
tijas konsolidācijas ziņā Latvija ir apsteigusi daudzas valstis, ar kurām tā vēl nesen 
atradās vienādās izejas pozīcijās. vienlaikus jākonstatē, ka demokrātiski vēlētā valsts 
vara Latvijā joprojām nebauda plašu atbalstu. vēl arvien ir izplatīta neuzticība vēlē-
tām institūcijām, pilsonisks cinisms un pasivitāte. Pilsoņi bieži netic savai spējai 

33 volkovs v. Krievi Latvijā. rīga: LZa Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 67. lpp. 
34 Sk.: Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia. red. n. muižnieks. rīga: LU, 2008.
35 ikstens j. FHrUL Bloc: Leftist parties or parties of the russian-speaking people? Acta Universitatis Latviensis, 

vol. 680. rīga, 2005, pp. 152–161. 
36 Partija “Līdztiesība”, Latvijas Sociālistiskā partija, tautas saskaņas partija, apvienības “Par cilvēktiesībām 

vienotā Latvijā” un “Saskaņas centrs”, summējot rezultātus, 6. Saeimā saņēma 11 mandātus, 7. Saeimā – 16, 
8. Saeimā – 25, 9. Saeimā – 23, 10. Saeimā – 29, 11. Saeimā – 31 mandātu. 
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ietekmēt politiskos lēmumus un arī nejūtas atbildīgi par savu izvēli vēlēšanās. Šīs 
problēmas cēloņi meklējami ne tikai demokrātiskā procesa kvalitātē, bet arī valsts 
kapacitātes trūkumā, tās spējā efektīvi realizēt dzīvē pieņemtos lēmumus. Partiju 
sistēmas fragmentācija un atkarība no privātiem ziedotājiem, neformālu patronāžas 
tīklojumu ietekme, ierobežota politiskā konkurence un etniskie balsojumi ir galve-
nās problēmas, kuras apdraud valsts kapacitāti un tādējādi arī demokrātijas prestižu 
Latvijā. Domājot par Latvijas demokrātijas leģitimitāti nākotnē, jādomā arī par valsts 
kapacitātes stiprināšanu, lai sabiedrībai nepieciešami lēmumi politisko aprindu frag-
mentācijas, konkurences trūkuma un neformālu atkarību dēļ nepaliktu vienīgi ieceres  
līmenī. 

Demokrātiskai iekārtai nepiemīt nekļūdīgums un spēja vienmēr izvēlēties parei-
zāko risinājumu. arī demokrātijās regulāri tiek pieņemti visai kļūdaini, muļķīgi un 
bīstami lēmumi. taču šīs iekārtas lielā priekšrocība ir iespēja kļūdainos lēmumus labot 
un mācīties no kļūdām. no šīs spējas nākotnē būs atkarīga Latvijas tapšana par augstas 
kapacitātes demokrātiju, kādu to savulaik ir iecerējuši valsts dibinātāji.

raugoties uz demokrātijas attīstību Latvijā, jāsecina, ka, par spīti 20. gadsimta ģeo-
politiskām un militārām kataklizmām, šodien valstī ir izveidojies stabils demokrātisks 
režīms. Ņemot vērā, ka vēl nesen Latvijā valdīja antidemokrātisks autoritārisms, tas 
ir nozīmīgs sasniegums. Latvijas politiskās dzīves galvenais pozitīvais raksturlielums 
mūsdienās ir tās plurālisms: valstī ir daudz politisku spēku, kuri pārstāv reizēm arī 
radikāli atšķirīgus uzskatus un programmas. valstī tiek ievērotas pilsoņa un cilvēka 
tiesības; tiek brīvi pausti visatšķirīgākie viedokļi, veidotas visdažādākās organizācijas, 
kuras pārstāv dažādu iedzīvotāju grupu intereses. taču vienlaikus demokrātija nebauda 
pietiekamu leģitimitāti sabiedrības acīs: demokrātiski vēlētās institūcijas nav populāras, 
ir vērojamas mesiāniskas un autoritāras gaidas. tas liecina, ka demokrātija Latvijā nav 
kļuvusi par pilnībā pašsaprotamu lietu, kā tas ir vairumā rietumeiropas valstu. jāņem 
gan vērā, ka ne visi iemesli sabiedrības neapmierinātībai ar demokrātiju ir saistīti ar 
pašas demokrātijas funkcionēšanu. Daudzos gadījumos tas drīzāk ir saistīts ar valsts ka-
pacitātes trūkumu, nespēju pieņemt lēmumus un efektīvi realizēt tos. Īpaši sāpīgi tas ir 
situācijā, kad pēc neatkarības atjaunošanas ar demokrātijas vārdu tika saistītas sakāpi-
nātas gaidas. tādēļ viens no ieteikumiem būtu sabiedrības izglītošana par demokrātijas 
funkcionēšanu, aicinot pilsoņus kritiski izvērtēt savu izvēli vēlēšanās un negaidīt no 
demokrātijas ātrus rezultātus. 

otrs nozīmīgs Latvijas demokrātijas trūkums saistās ar etniskā dalījuma lomu po-
litikā, kura pēdējo gadu laikā nav mazinājusies. Latvijai vēsturiski ir bijušas raksturīgas 
mazākumtautību partijas, kuras ir efektīvi piedalījušās valsts dzīvē. Pašlaik Latvijai ir 
problēmas ar krievvalodīgo minoritātes politisko integrāciju. to apgrūtina gan pašu 
krievvalodīgo politiķu nespēja pieņemt Latvijas republikas pamatvērtības (kā valodu, 
pilsonības politiku un ārpolitisko orientāciju), gan arī latviešu politiķu vēlme ierobežot 
konkurenci politiskajā spektrā. etniskais dalījums ir ilgtermiņa problēma, kura negatīvi 
ietekmē demokrātijas kvalitāti un sabiedrības uzticību vēlētajām institūcijām. tomēr, kā 
tas ir raksturīgi demokrātiskām sabiedrībām, arī šai problēmai risinājums ir meklējams 
dialogā un Latvijas pilsoņu savstarpējā cieņā. 

Ivars Ījabs    Demokrātija Latvijā
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Sanita Osipova

LatvieŠU jUriDiSkā kULtūra  
Un tieSiSkā aPZiŅa

raksts iepazīstina ar latviešu juridiskās kultūras un tiesiskās apziņas veidošanos un raksturīgā-
kajām iezīmēm. Latviešu juridiskās kultūras pamats ir juridiskā terminoloģija, kas ļauj latviešu 
valodā veidot tiesību normas, sastādīt juridiskās prakses materiālus, diskutēt par tiesībām un 
spriest tiesu. Senākie joprojām lietotie latviešu juridiskie termini ir fiksēti jau dainās. Gan latviešu 
juridiskajā terminoloģijā, gan visā latviešu juridiskajā kultūrā identificējamas akulturācijas sekas, 
kuras atstājuši “vācu laiki”, “poļu laiki”, “zviedru laiki”, “krievijas impērijas laiki” un “padomju 
laiki”. Šobrīd latviešu juridiskās kultūras attīstību ietekmē procesi, kas izriet no dalības eiropas 
Savienībā. Lai gan latviešu tautas tiesiskā apziņa ir vērsta uz likumpaklausību un dzīvošanu sa-
skaņā ar tradicionālām vērtībām, dinamiskās pārmaiņas, kas risinājušās tiesu un tiesību sistēmā 
20. gs. gaitā, ir ietekmējušas latviešu ticību tiesībām kā stabilam ilgtermiņa sabiedrisko attiecību  
regulatoram.

The article provides an introduction to establishment and the most characteristic features of the Lat-
vian legal culture and judicial cognition. The legal terminology forms the basis for the Latvian legal 
culture allowing establishment of legal norms, preparation of legal practice materials, discussing the 
rights and administering justice in the Latvian language. The most longstanding still used Latvian 
legal terms were fixed already in dainas (Latvian folksongs). Certain consequences of acculturation 
may be recognised both in the Latvian legal terminology and the entire Latvian legal culture that 
have emerged from the “German period”, the “Polish period”, the “russian empire period” and the 
“Soviet period”. although the Latvian judicial cognition is directed towards obedience of law and 
living in compliance with traditional values, the dynamic changes that took place in the court and 
judicial system during the 20th century had an influence on the trust in law as a stable regulator of 
long-term public relations.

Atslēgvārdi: latviešu juridiskā kultūra, akulturācija, tiesiskā apziņa, latviešu juridiskā terminoloģija, 
tiesa, tiesības. 

Keywords: Latvian legal culture, acculturation, judicial cognition, Latvian legal terminology, court, 
law.

ievads

Latviešu tauta ir izveidojusies un turpina pastāvēt, pateicoties tautu vie-
nojošai nacionālai kultūrai. kultūra ir fundamentāls un sarežģīts jēdziens. tas 
ir viens no pamatjēdzieniem zinātnēs, kas pēta sabiedrību un cilvēku. turklāt  
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katrā no zinātnēm jēdzienam “kultūra” ir atšķirīgs saturs. 
arī vienas zinātnes ietvaros dažādu skolu un paaudžu zi-
nātnieki piešķir šim jēdzienam atšķirīgu saturu.1 Sabiedrī-
bas juridiskā kultūra ir daļa no vispārējās kultūras, tā fiksē 
sabiedrības locekļu kopdzīves noteikumus un garantē to  
ievērošanu.

raksta mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar latviešu juri-
diskās kultūras un tiesiskās apziņas veidošanos un rakstu-
rīgākajām iezīmēm. Lai to sasniegtu, raksta autore definēs 
kultūras un juridiskās kultūras jēdzienus, nošķirot garīgo 
un materiālo juridisko kultūru, īpašu uzmanību pievēršot 
latviešu juridiskajai valodai. autore sniegs ieskatu juridiskās 
kultūras evolūcijā Latvijas teritorijā, pievēršot uzmanību akul- 
turācijai. 

Sistemātiska latviešu kultūras pētniecība tika aizsākta 
19. gs. otrajā pusē, kad pēc dzimtbūšanas atcelšanas veidojās 
latviešu nacionālā kustība un auga interese par latvietību.2 
jaunā kvalitātē un jau ar valstisku atbalstu latviešu kultūra un 
juridiskā kultūra tika pētīta Latvijas republikā (turpmāk – 
Lr) laika posmā starp diviem pasaules kariem. autore savā 
pētījumā balstīsies uz starpkaru posma, padomju okupācijas 
laika un atjaunotās Lr zinātnieku darbiem, t. sk. pašas auto-

res veiktiem empīriskiem pētījumiem. rakstā tiks izmantoti arī avoti, kas ļauj analizēt 
latviešu juridisko kultūru, piemēram, dainas, tiesību avoti, informācija no plašsaziņas 
līdzekļiem, kā arī statistikas dati.

Paliekamu ieguldījumu Latvijā valdošās juridiskās kultūras un tiesiskās apziņas 
pētniecībā 20. gadsimta 20.–30. gados ir devuši vairāki juristi, vispirmām kārtām jā-
nosauc arveds Švābe ar daudzām publikācijām par Latvijas vēsturi,3 Latvijas tiesību 
vēsturi4 un latviešu kultūru.5 nozīmīga bija a. Švābes vadītā Latvijas vēstures institūta 
darbība vēstures avotu apzināšanā un publicēšanā.6 Starpkaru posmā latviešu autoru 
darbos, pētot latviešu juridisko kultūru, kopumā dominēja vēsturiskais aspekts, tika 
izzināts, kā laika gaitā ir veidojusies latviešu nacionālā juridiskā kultūra. Publikācijās 
pausts izteikti nacionāls skatījums uz latviešu tautas kultūras vēsturi.

Būtisku pienesumu latviešu tradicionālās juridiskās kultūras izpētē sniedza vasilijs 
Sinaiskis. viņš Latvijā ieradās 1922. gadā, meklējot patvērumu pēc lielinieku revolūcijas 

1 Priedītis a. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: a.k.a., 2003, 47. lpp.
2 volfarte k. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam. rīga: LU akadē-

miskais apgāds, 2009, 17. lpp.
3 Sk.: Švābe a. Latvijas vēsture, 1800–1914. 3. izd. rīga: avots, 1991.
4 Švābe a. Latvijas cilšu tiesības. rīga, 1939.
5 Švābe a. Latvju kultūras vēsture, 1.–2. sēj. rīga: kultūras balss, 1921–1922; Latvju kultūra. Zin. red. a. Švābe. 

[eslingena]: a. klāvsona apgāds, 1948.
6 Piemēram, Senās Latvijas vēstures avoti, 2. sēj., 2. burtn. (1238–1256). rīga: Latvijas vēstures institūta apgā-

diens, 1940.

1. att. arveds Švābe (LnB attēlu 
arhīvs, Sīkiespieddarbu un attēl-
izdevumu nodaļa, iat/77.041)
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krievijā.7 v. Sinaiski interesēja latviešu folklora un tajā atspogu-
ļotā sabiedrības uzbūve un attiecības.8 Savu interesi par latviešu 
dainām v. Sinaiskis pamatoja šādi: “.. viņu [dainu] pamatkodols 
ir kultisks, un tāpēc dainās atklājas vilinošs avots ne vien seno 
latviešu kultūras pētīšanai, bet vispār avots cilvēku kultūras 
pētīšanai..”9 v. Sinaiskis izmantoja salīdzinošo metodi, skatot 
latviešu folklorā veidoto sabiedrības uzbūves un tiesiskās kārtības 
modeli salīdzinājumā ar citām kultūrām, piemēram, romiešu. 

Pēc Lr okupācijas daļa latviešu vēstures, kultūras un juridis-
kās kultūras pētnieku savu darbu turpināja emigrācijā.10 Pirmās 
publikācijas par latviešu kultūru emigrācijā tika publicētas jau 
visai drīz pēc otrā pasaules kara beigām.11 

Padomju laikā tika no jauna pārrakstīta Latvijas vēsture, lai 
tā atbilstu kārļa marksa un Frīdriha engelsa sabiedriski ekono-
misko formāciju teorijai, akcentējot šķiru cīņu kā vēstures pro-
cesu virzītājspēku.12 marksismam raksturīgs nevis nacionāls, bet 
šķirisks skatījums uz sabiedrību, vienlaikus Padomju Savienībā 
tika uzsvērta krievu tautas ietekme un nozīme visu padomju tautu 
vēsturē.13 tika pārskatīts saturs arī jēdzienam “juridiskā kultūra”. 
Šo posmu spilgti pārstāv divas ilgvara krastiņa monogrāfijas.14 
Padomju posma publikācijas par juridisko kultūru un tiesisko ap-
ziņu Latvijā raksturoja ideoloģizācija. Darbos tika pausti padomju 
valsts ideoloģijai atbilstoši uzskati par realitāti, nevis zinātniska realitātes analīze. 
“Sociālistiskā tiesiskā apziņa ir visprogresīvākā [izcēlums mans. – S. O.] sabiedriskās 
apziņas forma, jo marksisma-ļeņinisma idejas ir tiesiskās apziņas teorētiskais pamats 
un galvenais saturs.”15

Pēc Lr neatkarības atjaunošanas juridisko kultūru un tiesisko apziņu pamatā 
ar teorētiskām metodēm ir pētījuši ilgvars krastiņš16 un voldis jakubaņecs,17 bet  

7 kovaļčuka S., eļtazarova k. Bez kultūras nav tiesību, bez tiesībām nav īstas dzīves. Jurista Vārds, nr. 39, 2009, 
12. lpp.

  8 Sinaiskis v. Sērdieņu daiņas. Latvju tautas daiņas / r. klaustiņš, j. endzelīns, 3. sēj. [B. v.], 1929; Sinaiskis v. 
Latviešu senā sabiedriskā iekārta tautas dziesmu spogulī. rīga: a. Gulbis, 1938.

  9 Sinaiskis v. Latviešu senā sabiedriskā iekārta tautas dziesmu spogulī, 127. lpp.
10 trimdā strādāja, piemēram, profesori Francis Balodis, kārlis Straubergs, augusts tentelis, arnolds Spekke, 

Lotārs Šulcs un arveds Švābe.
11 Latvju kultūra (1948).
12 osipova S. vēsture, tiesību vēsture un nacionālā identitāte Latvijā XX gs. Jurista Vārds, nr. 46, 2007, 17. nov. 

Pieejams: http://www.juristavards.lv/index.php?menu=DoC&id=200613 (skatīts 04.03.2011.).
13 tipisks piemērs vēstures pārrakstīšanai, uzsverot krievu tautas lomu Latvijas vēsturē: Sudrabkalns j., Drīzu-

lis a. Mūsu Rīga. rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951, 21. lpp.
14 krastiņš i. Sociālistiskā juridiskā kultūra. rīga: Latvijas valsts universitāte, 1973; krastiņš i. Sociālistiskā tie-

siskā apziņa. rīga: Latvijas valsts universitāte, 1975.
15 Sk.: krastiņš i. Sociālistiskā tiesiskā apziņa, 42. lpp.
16 Piemēram, definējot jēdzienu “juridiskā kultūra”. Sk.: Juridisko terminu vārdnīca / v. Dubure, a. Fogels, 

i. Fridrihsons u.c. rīga: nordik, 1998, 100.–101. lpp.
17 jakubaņecs v. Tiesiskā apziņa. 2. izd. rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2001.

2. att. vasilijs Sinaiskis 
(foto no natālijas Sinaiskas 
arhīva. Publicēts projekta “krievi 
Latvijā” mājaslapā: http://www.
russkije. lv/ru/gallery/view/
sinajsky-photo-archive/) 
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andrejs vilks18 un šā raksta autore19 līdz ar teorētiskām metodēm savās publikācijās 
izmantojuši arī statistikas datus un pašu veiktu empīrisku pētījumu rezultātus.

1. juridiskās kultūras un tiesiskās apziņas jēdzieni

Saskaņā ar plašu jēdziena “kultūra” definīciju kultūra ir viss, ko kopīgiem spēkiem 
ir radījusi noteikta sabiedrība (lat. ad culturam).20 kultūra vienlaikus ir gan sabiedrības 
kopdzīves produkts, gan sistēma, kas vieno sabiedrības locekļus.21 kultūru veido vērtības, 
kuras apvieno noteiktas sociālas grupas pārstāvjus, normas, kuras cilvēki ievēro, un ma-
teriālie labumi, kurus sabiedrība rada,22 tāpēc var nošķirt garīgo un materiālo kultūru.23 

tiesības ir daļa no cilvēku radītās kultūras. tiesībās un citās sociālās normās tiek 
fiksētas sabiedrības kopīgās vērtības, uz kuru pamata tiek veidots gan katra atsevišķa 
cilvēka, gan visas sabiedrības pasaules uzskats.24 vērtības tiek noteiktas, izvērtējot katra 
atsevišķa priekšmeta, idejas vai attiecību sociālo lietderību.25 tiesību un morāles nor-
mās fiksētās vērtības nosaka personas orientāciju sociālajās attiecībās, t.i., priekšstatus 
par labo un ļauno, atļauto un aizliegto, apbalvojamu vai sodāmu uzvedību.26 jēdziens 
“juridiskā kultūra” īpašu nozīmi iegūst 20. gs. 80. gados, kad to sāk izmantot salīdzinā-
majā tiesību socioloģijā. tās ietvaros ar jēdzienu “juridiskā kultūra” saprot “sabiedrības 
vērtību, normu, institūciju, procesu un attiecību modeļu iemiesojumu, kas atspoguļo 
visu uzskatu par tiesībām pilnību un tiesību realitāti.27 juridiskā kultūra un tiesiskā 
apziņa ietekmē katra atsevišķa indivīda rīcību un līdz ar to visas sabiedriskās attiecī-
bas. juridiskās kultūras sastāvdaļas ir, piemēram, tiesiskā apziņa (gan individuālā, gan 
kolektīvā), juridiskā terminoloģija un tiesību doktrīna, kas iemiesojas likumos, likumu 
komentāros, tiesu prakses materiālos, tiesību zinātņu mācību grāmatās. juridisko kul-
tūru raksturo arī tiesnešu un citu pie tiesu varas piederīgu amatpersonu profesionālie 
simboli, profesionālo apvienību simboli, profesionālo apvienību un valsts piešķirtās 
balvas, tiesas zāles, tiesu nami, kā arī daudzi citi elementi.

kultūra apvieno cilvēkus vienotā veselumā sabiedrībā, kuras ietvaros cilvēki sav-
starpēji komunicē un veido attiecības. Ļoti būtisks kultūras elements ir valoda.28 Lat-

18 vilks a. Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). rīga: tna, 2001.
19 osipova S. Ievads tiesību socioloģijā. rīga: tna, 2010; osipova S., Strupišs a., rieba a. tiesu varas neatkarī-

bas un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves. Jurista Vārds, nr. 10, 2010, 9. marts. Pieejams: 
http://www.juristavards.lv/index.php?menu=DoC&id=206150 (skatīts 04.03.2011.); osipova S., roze i. 
tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Drošība un tiesiskums Latvijā. Zin. red. a. tabuns. rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2007, 40.–59. lpp.

20 Карбонье Ж. Юридическая социология. Москва: Прогресс, 1986, c. 119.
21 Парсон Т. О структуре социального действия. Москва: Академический проект, 2002, c. 417, 445.
22 Гревцов Ю. И. Социология. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, c. 443.
23 Смелзер Н. Социология. Москва: Феникс, 1998, с. 654.
24 vilks a. Deviantoloģija, 32.–33. lpp.
25 Дюркгейм Э. Социология. Москва: Канон, 1995, c. 291. 
26 Zippelius r. Einführung in das Recht. 5. aufl. Heidelberg: C. F. müller, 2008, S. 2–3.
27 mohr G. rechtskultur. Pieejams: http://www.unesco-phil.uni-bremen.de/texte%20zur%20vorlesung/rechts-

kultur.pdf (skatīts 01.06.2011.).
28 Синайский В. Культура и язык. Рига: Рота, [b. g.], c. 1–9.
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viešu nacionālās juridiskās kultūras pamats ir juridiskā terminoloģija, kas ļauj latviešu 
valodā veidot tiesību normas, sastādīt juridiskās prakses materiālus, diskutēt par normu 
piemērošanu un taisnīgu spriedumu, spriest tiesu utt. 

tiesības ir sabiedrības dzīves neatņemama sastāvdaļa. tiesības vieno sabiedrību, 
taču priekšstati par to, kas ir tiesības un tiesību normu saturs, dažādām kultūrām un 
arī vienai kultūrai dažādos attīstības posmos ir atšķirīgi. Pat vienas sabiedrības ietvaros 
atsevišķiem sabiedrības locekļiem ir būtiski atšķirīgi priekšstati par savām tiesībām 
un pienākumiem. Lai analizētu gan sabiedrības, gan atsevišķu tās locekļu priekšsta-
tus par tiesībām un tiesisko uzvedību, jāizzina tiesiskā apziņa un juridiskā kultūra.29 
Leo Petražickis, analizējot tiesisko apziņu, raksta: “.. kāda “iekšēja balss” autoritāri 
norāda, diktē, nosakot mūsu uzvedību, mūsu sirdsapziņa mums “pavēl” darīt to vai 
citu, citiem vārdiem sakot, mums piemīt pārliecība, kas skaidri un autoritāri normē 
mūsu uzvedību.”30 L. Petražicka izpratne par personas tiesiskās apziņas dabu guva 
plašu atsaucību arī Latvijas tiesībzinātnieku vidū, jo liela daļa no viņiem bija Petra-
žicka studenti Pēterburgas Universitātē. Petražicka teorijas piekritēju vidū bija Lat-
vijas valststiesību un administratīvo tiesību pamatlicējs profesors kārlis Dišlers31 un 
advokāts kārlis Ducmanis, kurš pat izdeva L. Petražicka mācības pārstāstu latviešu  
valodā.32

tiesiskā apziņa ir indivīda garīgo īpašību kopums, kas ļauj indivīdam orientēties tie-
siskajā realitātē.33 tiesiskā apziņa palīdz indivīdam izprast katru konkrēto situāciju un 

29 osipova S. Ievads tiesību socioloģijā, 120. lpp.
30 Петражицкий Л. И. Теория и политика права. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-

Петербургского гос. ун-та, 2010, с. 252.
31 Dišlers k. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. rīga: tna, 2004, 11.–12. lpp.
32 Petražickis L. Tiesību un valsts teorija sakarā ar mācību par morāli uz emocionālās psīcholoģijas pamatiem. 

atstāstījis, komentējis k. Ducmans. rīga: a. Golta apg., 1931.
33 Бачанин И. А. Энциклопедия философии и социологии права. Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2006, с. 623.

3. att. mācību grāmatās, likumu 
komentāros un zinātniskajās 
publikācijās, kā arī citos avotos 
tiek pausta tiesību doktrīna
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kalpo par pamatu lēmumu pieņemšanai un rīcībai. 
Lai analizētu tiesisko apziņu, ir jāapkopo un jāvērtē 
cilvēku tiesiskā uzvedība, jo tieši darbība jeb rīcība 
ietver fiksējamu tiesiskās apziņas izpausmi.34 viens 
no tiesiskās apziņas raksturlielumiem ir likum-
paklausība. Likumpaklausība ir būtisks juridiskās 
kultūras elements,35 kas nosaka to, vai un cik lielā 
mērā indivīdi pakļaujas tiesību normu prasībām 
un pieņem tās kā atbilstošas. augsta sabiedrības 
lo cekļu likumpaklausība sekmē likumu ievērošanu, 
likumpārkāpumu novēršanu un juridiskās kultūras 
līmeņa paaugstināšanos, kā arī nodrošina sabiedrī-
bas locekļiem mierīgu un harmonisku dzīvi. 

tiesiskā apziņa un tiesiskā kultūra ir dinamiski 
fenomeni, kas izriet no sociāli vēsturiskajiem proce-
siem, kuros iesaistīta sabiedrība un katrs konkrētais 
indivīds.36 Latviešu tautas vēsture ir bagāta ar noti-
kumiem. tās vēsture ietver baltu maztautu kultūras 
veidošanos un attīstību līdz krustnešu ienāk šanai, 
daudzus gadsimtus, kas pavadīti, latviešu tautai 
dzīvojot svešu kungu pārvaldītās valstīs, savas valsts 
dibināšanu 1918. gada 18. novembrī un citus spil g-
tus notikumus, kas ir atstājuši pēdas arī mūsdienu 
priekšstatos par taisnu tiesu un tiesībām. 

Lai runātu par latviešu tiesisko apziņu un juridisko kultūru, ir vēsturiski jāpēta 
latviešu nacionālās tiesiskās apziņas un juridiskās kultūras iezīmes un akulturācijas 
ietekme. akulturācija ir process, kas noris pie atšķirīgām kultūrām piederīgiem cilvē-
kiem nonākot ilgstošā saskarsmē. akulturācijas rezultātā notiek pārmaiņas saskarsmē 
nonākušo personu vai grupu kultūrās, jo tās savstarpēji ietekmējas, bagātinās un/vai 
nivelējas.37 tāpēc, raksturojot latviešu juridisko kultūru, ir jāņem vērā ietekme, ko 
uz nacionālo juridisko kultūru ir atstājušas kultūras, kuru pārstāvji dažādos laikos ir 
pārvaldījuši Latvijas teritoriju un lēmuši latviešu tautas likteni. Lai izprastu latviešu 
juridisko kultūru, ir jāpēta “vācu laiku”, “poļu laiku”, “zviedru laiku” un “krievu 
laiku” ietekme jeb akulturācijas procesi starp latviešu un vācu, poļu, zviedru, kā arī 
krievu juridisko kultūru. maz pētīts temats ir latviešu un lībiešu juridisko kultūru 
savstarpējā ietekme, taču tas nenozīmē, ka šis process ir maznozīmīgs. Laikā, kad 
tika likti pamati latviešu juridiskajai kultūrai, baltu ciltis dzīvoja ciešā saskarsmē ar 
somugru ciltīm. Lībieši ir pavadījuši latviešu tautu visā tās vēsturē līdz pat mūsdie-

34 talkota Pārsonsa izpratnē “rīcības akts”, kuru var fiksēt sociologs, sevī ietver: personu, kas darbojas, darbības 
mērķi, situāciju, kas rada darbībai vajadzīgos apstākļus, un attiecības ar citām personām darbības kontekstā. 
Sk.: Парсон Т. О структуре социального действия, c. 94–95.

35 rehbinder m. Rechtssoziologie. 6., neu bearb. aufl. münchen: C. H. Beck, 2007, S. 140. 
36 turpat, 101. lpp.
37 Карбонье Ж. Юридическая социология, c. 199.

4. att. Zvērināta notāre Larisa medvedeva 
2009. gada 7. maijā par nopelniem Latvijas no-
tariāta sistēmas attīstībā no Lr valsts prezidenta 
valda Zatlera saņem v šķiras atzinības krustu 
(foto no Latvijas Zvērinātu notāru padomes 
arhīva)
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nām. Lībiešu kultūras ietekme ir atpazīstama gan latviešu valodā, piemēram, viet-
vārdos, t.sk. hidronīmos,38 gan tautasdziesmu piedziedājumos, melodijās un folkloras  
sižetos. 

turklāt ir jāņem vērā arī latviešu akulturācija saskarsmē ar Latvijas teritorijā dzī-
vojošām mazākumtautībām. Pie minoritātēm, kas jau gadsimtiem dzīvo Latvijas teri-
torijā, pieder ne tikai izsenis šeit dzīvojošie lībieši,39 bet arī krievi, baltkrievi, lietuvieši, 
igauņi, vācieši, ebreji, čigāni un citas tautības.40 “ikkatra etnosa [etnoss – kulturāli 
sociāli lingvistiska vienība. – S. O.] veidošanās procesā svarīga loma ir tā teritoriāla-
jai integritātei. tikai teritoriālā vienotība, kurā norisinās kopienu integrācija ar tām 
raksturīgo materiālo un garīgo kultūru, valodu un nodarbošanās veidu, dod iespēju 
veidoties etniskai identitātei,” raksta antropologs Guntis Gerhards.41 Latviešu juridiskā 
kultūra un tiesiskā apziņa veidojas kulturālā mijiedarbībā ar citām Latvijas teritorijā un 
kaimiņos dzīvojošām tautībām.

2. Latviešu tradicionālā juridiskā kultūra

Latviešu tradicionālās juridiskās kultūras pirmsākumi meklējami baltu maztau-
tās. Senākās liecības par to ir atrodamas folklorā. visbagātākās liecības atrodamas 
latviešu tautasdziesmās jeb dainās, kuras tika glabātas mutvārdu tradīcijā līdz pat 
18.–19. gadsimtam,42 kad tika uzsākta dainu vākšana.43 Dainas atspoguļo latvieša darba 
gaitas un dzīves ritu ar svarīgākajiem mūža godiem: krustībām, vedībām, bērēm. Dainas 
skaidri iezīmē latviešu tradicionālo sabiedrisko iekārtu un attiecības starp sabiedrības 
locekļiem.44 Folklora ietver arī latviešu tautas tradicionālo izpratni par vērtībām, t.i., 
skaistuma ideālus un priekšstatus par tikumību. arveds Švābe īpašu uzmanību veltīja 
latvju dainu estētiskai tradīcijai; viņš secināja, ka “tautas dziesmu neapzinīgā, kolektīvā 
un tradicionālā daba piešķir viņām vēsturisku objektivitāti, kamdēļ tās tik noderīgas 
etnoloģiskās estētikas studijām”.45 Dainu izpēte sniedz ieskatu latviešu tradicionālajā 
iz pratnē par tiesu un taisnīgumu. Būtisku iespaidu uz latviešu likumpaklausību un uzti-
cēšanos taisnai tiesai ir atstājis fakts, ka latviešu tautas vēsturē kopš 13. gs. līdz mūsdie-
nām tikai nepilnu pusgadsimtu latvieši ir bijuši neatkarīgi savas valsts saimnieki. Pārējo 
laiku, t.i., gadsimtiem ilgi, valsts vara bija svešu tautu pārstāvju rokās. arī tiesu vara 

38 Balode L. Par dažiem somugru cilmes hidronīmiem Latvijā. Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. rīga: 
Zinātne, 2009, 37.–41. lpp. 

39 Blumberga r. Lībieši. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. rīga: LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2007, 26. lpp.

40 apine i. mazākumtautību loma vēsturē un mūsdienās. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne, 
9.–25. lpp. 

41 Gerhards G. Lībieši bioarheoloģiskā skatījumā: mīti un realitāte. Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā, 
23. lpp.

42 johans Gotfrīds Herders apkopoja 79 dainas, no kurām 74 tulkotas vāciski un publicētas krājumā “Stimmen 
der Völker in Liedern” (1778).

43 Paliepa j. r. Latvju dainas un vedu himnas. rīga, 2004, 23. lpp.
44 Sinaiskis v. Latviešu senā sabiedriskā iekārta tautas dziesmu spogulī, 119. lpp.
45 Švābe a. Raksti par latvju folkloru, 1. sēj. rīga: j. roze, 1923, 4. lpp.
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kopš 13. gs. bija iekarotāju ziņā. to noteica padošanās līgumi, kurus ar iekarotājiem slē-
dza Latvijas un arī igaunijas teritorijā dzīvojošās ciltis. Parakstot līgumu, vietējās ciltis 
apņēmās tiesu varu nodot vāciešu fogtiem. Piemēram, 1241. gadā sāmi solījās “pieņemt 
reizi gadā pagasta dienās fogtu laicīgu lietu spriešanai, kam jātiesā, kas tiesājams, pēc 
zemes vecajo padoma”.46

Latviešu folklorā tiek lietots jēdziens “sveši kungi”, “vācu kungi” un “rīgas kungi”,47 
gan fiziski, gan mentāli norobežojot sveštautiešu kungus no tautas. tauta – bāleliņi – 
tiek pretnostatīta kungiem. arī velns jeb ļaunuma iemiesojums latviešu tautas tradīcijā 
nereti tiek tēlots vācu muižnieka izskatā.48 tie vietējās elites pārstāvji, kurus mūsu zemē 
iebrukušie iekarotāji atzina, laika gaitā integrējās kungos – vāciešos – un zuda savai 
tautai. Piemēram, lībiešu virsaitis kaupo tika romā iecelts par Sv. romas ķeizarvalsts 
bruņinieku, piešķirot viņam vārdu Līve, bet viņa pēcnācēji – baronu dzimta – nesa 
Līvenu vārdu.49 Tāpēc latviešu tautas tiesiskajā apziņā tradicionāli valsts vara  
tikusi uztverta kā sveša, paverdzinoša un bieži vien arī netaisna. to apliecina tau-
tas vēsturiskā pieredze un kolektīvā atmiņa, kas ietverta arī dainās. tas zināmā mērā 
ietekmē latviešu atsvešināto un pretrunīgo attieksmi pret likumiem un tiesu šobrīd. 
Latvieši nav pārliecināti, ka likumdevējs vai citas valsts varas struktūras sapratīs tautu 
un nodrošinās tai taisnīgumu. visas dainas, kuras apzinājusi autore, runā no tautas, 
nevis tiesneša pozīcijām. Persona iet pie tiesas, stājas tiesas priekšā, liecina tiesā,50 dod 
padomu tiesnesim (kā padošanās līgumā minētie vecajie), nevis pati piedalās tiesas 
spriešanā. Pat dainās, kuras vēsta par bāliņu iesaistīšanu tiesas spriešanā, tiek runāts 
trešās personas, t.i., tiesāšanā neiesaistītas personas vārdā. Piemēram, 31 320. daina, kas 
pie rakstīta aizputē: “kundziņš manu bāleniņu / tiesas spriest aicināja. / Spried patiesi, 
bā leniņi, / Dod Dievam dvēselīti!”51 

Dainas apliecina, ka latvieši, ceļot prasību kunga tiesā, dažkārt ir atraduši taisnību. 
Diemžēl šādu dainu nav daudz – tikai dažas no visa ievērojamā dainu kopskaita. Pie-
mēram, 31 355. daina: “Paldies saku kundziņam / i kundziņa vārdiņam, / kas neļāva 
bagātam / mīt nabaga kājiņām.”52 tāpat ir atsevišķas dainas, kas aicina doties uz tiesu 
un aizstāvēt savu taisnību, jo taisnā lietā prasītājam nav jābīstas ne no barga kunga, ne 
no bargas tiesas.53

Latvju dainās atspoguļots taisnas tiesas ideāls. Latvieši tradicionāli vēlas “patiesu”, 
“rāmu”, “gudru” (ar padomu), sociāli aizsargājošu jeb atbildīgu tiesas spriešanu. Daudzas  

46 Švābe a. Latvijas cilšu tiesības, 77. lpp.
47 Latviešu tautas dziesmas, nr. 51 852, 31 895, 31 270. Pieejams: http://latviandainas.lib.virginia.edu/tei.latv10.

xml?lang=eng&div_id=latv10 (skatīts 22.03.2011.).
48 Straubergs k. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj. rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 64. lpp. 
49 Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos. 1. d. Sakārtojis j. kleijntjenss. rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgādiens, 1940, 5. lpp.
50 “ātri kungi, ātras tiesas, / rāma mana valodiņa. / Paklausiet, jūs kundziņi, / manu rāmu valodiņu!” 216 

[ventspilī]. Latviešu tautas dziesmas, nr. 31261. Pieejams:http://latviandainas.lib.virginia.edu/tei.latv10.
xml?lang=eng&div_id=latv10 (skatīts 22.03.2011.).

51 turpat, nr. 31 320.
52 turpat.
53 turpat, nr. 52 626.
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dainas liecina, ka tauta to necer sagaidīt no “kungu tiesas”.54 kungu tiesa dainās lie-
lākoties tiek minēta kā “ātra”, “ar varu” un “barga”.55 Dainas norāda, ka tauta vairāk ticēja 
baznīcai, Dieva tiesai un mūžīgajam taisnīgumam, nevis laicīgajai kungu tiesai. Spilgts 
piemērs ir 31 362. daina latgaliešu valodā no Līvānu pagasta: “Sūd’ei, Dīvs, kū sūd’ei, 
/ Bazn’eickungu nasūd’ei; / Z’emis kungus, tūs sūd’ei, / kur’ ļaut’eņus nūstruop’ēj!”56 

taisnīguma princips tradicionāli tika ievērots latviešu savstarpējās tiesiskajās attie-
cībās, kas tika kārtotas bez kungu tiesas iesaistīšanas. 

Īpaši spilgti prasība pēc taisnīguma un latviešu taisnīguma izpratne parādās tajās 
dainās, kurās runāts par mantošanas tiesībām. mantošanas tiesības līdz ar laulību un 
ģimenes tiesībām ir viena no nozīmīgākajām tiesību nozarēm, jo mantošanas tiesības 
regulē ģimenes un dzimtas pastāvēšanu laikā, t.i., mantas nodošanu no vienas paaudzes 
nākamajai. mantošana dod iespēju ilgstoši pastāvēt gan ģimenei, gan visai sabiedrībai, 
jo nodrošina to eksistences ekonomisko pamatu. Baltu tradicionālās mantošanas tiesī-
bas pētījis profesors jānis Lazdiņš un secinājis, ka dainās no vecāku īpašuma tika no-
šķirtas “divas atsevišķas mantojuma masas: no vienas puses, tēva (ciems, zeme, novads, 
māja, kumeļi utt.), no otras puses, mātes manta (pūrs, villaines, vainags, rotas utt.). 
Pēc vispārējā principa tēvam piederošo mantoja dēli, mātei – meitas.”57 taisna vecāku 
mantas sadalīšana nenozīmēja vienlīdzību starp bērniem, jo bērni tika nodalīti gan pēc 
dzimumiem, gan pēc dzimšanas kārtas. Bērnu dalījums pēc dzimumiem bija saistīts ar 
Latvijas iedzīvotāju tradicionālo sociālo struktūru un darba jeb pienākumu dalīšanu 
starp vīriešiem un sievietēm. 

Darba dalīšana starp dzimumiem jeb dzimumu kooperācija ir sastopama praktiski 
visās tradicionālajās sabiedrībās.58 Līdz ar to katram dzimumam ir savi darbarīki un at-
tiecīgi atšķirīga mantojuma masa. attiecībā uz bērnu dzimšanas kārtu dažādos Latvijas 
novados bija atšķirīgas paražas. tika īpaši uzsvērtas vai nu vecākā bērna, vai pastarīša 
priekšrocības. austrumlatvijā un pie latgaļiem bija spēkā jaunākā dēla priekšrocības 
tēva zemes mantošanā, bet tagadējā rietumlatvijā dominēja vecākā dēla priekšrocības.59

Līdz ar dainām latviešu tradicionālos priekšstatus par taisnīgumu un seno baltu un 
līvu paražu tiesības raksturo arī “miera un padošanās līgumi, kurus slēdza Svētais krēsls, 
rīgas arhibīskaps, Zobenbrāļu un vācu ordenis, kā arī rīgas rāte ar kuršu un zemgaļu 
virsaišiem Xiii. gs.”60 un iekarotāju šajā pašā gadsimtā pierakstītās vietējās paražu tie-
sības. Sekojot dzimtbūšanas laiku literārajām tradīcijām, šos avotus pieņemts saukt par 
zemnieku tiesībām.61 mūsdienu pētniekiem ir zināmi trīs zemnieku tiesību avoti: rīgas 

54 arī latviešu tautas parunās ir izteikta tautas attieksme pret tiesu. Piemēram: “Suņam pātaga, tiesas vīram 
čarka..” Zeiferts t. Latviešu rakstniecības vēsture. Pieejams: http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Zeiferts/ 
4.burtn42/4izteic/1-3.html#b (skatīts 06.04.2011.).

55 Latviešu tautas dziesmas, nr. 31 261, 31 276, 52 626. Pieejams: http://latviandainas.lib.virginia.edu/tei.latv10.
xml?lang=eng&div_id=latv10 (skatīts 22.03.2011.).

56 turpat, nr. 31 362.
57 Lazdiņš j. Baltu un līvu privāttiesību paražas. Jurista Vārds, nr. 32, 2006, 15. aug., 5. lpp.
58 Мердок Дж. П. Социальная структура. Москва, ОГИ, 2003, с. 26.
59 Lazdiņš j. Baltu un līvu privāttiesību paražas, 5.–6. lpp.
60 Lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX. gs.). rīga: Biznesa augstskola turība, 2000, 35. lpp.
61 Švābe a. Latvijas cilšu tiesības, 73. lpp.
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arhibīskapijas zemnieku tiesības (turpmāk raZt),62 kuršu zemnieku tiesības (turp-
māk kZt)63 un Lībiešu-igauņu zemnieku tiesības (turpmāk LiZt).64 Domājams, ka 
zemnieku tiesību kodifikācijas bija spēkā līdz 16. gs. vidum. Lai gan normas ir balstītas 
uz vietējo cilšu paražām, preambulā jaunā vara tās legalizēja, minot “tiesību devēju” jeb 
likumdevēju. Pie likumdevējiem minēti: raZt preambulā “vidzemes bīskapi un Dieva 
bruņinieki, un vācieši, un vidzemnieku vecaji”,65 kZt – “vecaji”,66 bet LiZt – “Livonijas 
bīskaps un Dieva bruņinieki un lībju vecaji”.67 neraugoties uz kristietības ietekmi, kas 
konstatējama zemnieku likumos (piemēram, kZt 1. pantā: “Pirmkārt, Dievs aizliedz 
nokaut,” – vai LiZt 33. pantā: “Ķeceri sadedzināt”), un to, ka pie likumdevējiem līdz 
ar vecajiem ir minēti iekarotāji, kas pievienojuši paražām savas intereses aizsargājošas 
normas (piemēram, LiZt 34. pants: “kas nepilda kunga pavēli, perams ar rīkstēm”), 
to mēr varam uzskatīt, ka aplūkojamie avoti satur arī vietējo iedzīvotāju tradicionālos 
tiesiskos uzskatus. Zemnieku likumos ietvertā mantošanas kārtība atbilst dainās ap-
dziedātajiem mantošanas principiem.68 

Lai garantētu taisnu tiesu, zemnieku likumi paredz sodus par viltus liecībām, 
“ap melošanu” (LiZt 35., 36. pants). apmelošana zemnieku tiesību kontekstā ir tiesā 
nepierādīti apvainojumi. Par taisnīgiem sodiem, kas piespriesti par nodarījumiem 
pret citas personas miesu vai mantu (piemēram, zādzība, miesas bojājumi, laupīšana, 
dedzināšana utt.), tika uzskatīti samērīgi naudas sodi, bet izvarošanas un slepkavības 
gadījumā par taisnīgu sodu tika atzīts nāves sods (piemēram, raZt 1. pants: “Par katru 
nonāvēto nāve”). jāņem vērā, ka tradicionāli ne tikai Latvijas teritorijā dzīvojošās ciltis, 
bet arī citas tradicionālās sabiedrības par taisnīgu uzskatīja taliona jeb spoguļatriebības 
principu: “Par katru nonāvēto – nāve”, – kas noteica vaidu tiesības jeb asinsatriebību. 
Pienākums atriebt nogalināto gūlās uz visu viņa dzimtu, atriebībā vēršoties pret vainīgo 
un visu viņa dzimtu.69 tā kā šādu stāvokli atzina sabiedriskā vara (dzimta, vēlāk – arī 
valsts), asinsatriebība ieguva tiesiska institūta dabu, kas ietvēra tiesību un pienākumu 
atriebt izlietās asinis, bet ne obligāti asiņainu atriebību.70 Sabiedrība nebija ieintere-
sēta asinsatriebības izplatībā, tāpēc pamazām to aizstāja ar kompozīcijas sistēmu. Šī 
sistēma ļāva vainīgajam labot savu vainu un izlīdzināt nodarīto, samaksājot soda 
naudu. Zemnieku tiesībās paredzētā sodu sistēma pamatā bija balstīta uz kompozīci-
jām, kas bija maksājamas kaltā naudā. miesas sodi tika piemēroti, ja notiesātais nebija 
spējīgs nomaksāt naudas sodu. arveds Švābe rakstīja, ka līdz ar to veidojās situācija, 

62 rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesības. Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri, 1. sēj.: Seno paražu un 
Livonijas tiesību avoti. rīga: LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 1998, 26.–27. lpp.

63 kuršu zemnieku tiesības. turpat, 28.–29. lpp.
64 Lībiešu-igauņu zemnieku tiesības. turpat, 30.–31. lpp.
65 rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesības, 26. lpp. 
66 kuršu zemnieku tiesības, 28. lpp.
67 Lībiešu-igauņu zemnieku tiesības, 30. lpp.
68 Sīkāk sk.: Lazdiņš j. komentārs. Īpašumtiesības, ģimenes un laulības attiecības un mantošanas kārtība. Latvi-

jas tiesību avoti. Teksti un komentāri, 1. sēj.: Seno paražu un Livonijas tiesību avoti, 38. lpp.
69 mitteis H., Lieberich H. Deutsche Rechtsgeschichte. münchen: C. H. Beck, 1992, S. 42.
70 Grīnbergs G. asins atriebības paraža (vaidu tiesības) Livonijā. Jurists, 1940, nr. 2/3, 50. sl.
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ka reāls miesas sods draudēja vienīgi “mazam zaglim”.71 te varētu rast skaidrojumu, 
kāda priekšvēsture ir latviešu sakāmvārdiem, kurus joprojām bieži piemin tautā: “Zaķi 
tiesā, bet vilku palaiž” vai “mazos zagļus liek cietumā, bet lielos godā ceļ”. arī šobrīd šis 
sakāmvārds tiek pieminēts ikdienas komunikācijā, komentējot netaisnīgu situāciju un 
vērtējot latviešu tiesisko apziņu.72

autore uzskata, ka dainas un zemnieku likumi ir vistīrākie latviešu tradicionālās 
nacionālās juridiskās kultūras avoti, kuros citu kultūru ietekme ir minimāla. Protams, 
arī šajā laika posmā baltu ciltis dzīvoja tiešā saskarsmē ar kaimiņu kultūrām: slāvu un 
somugru ciltīm, bet avotu pierakstīšanas laikā – arī ar vāciešiem. Piemēram, austrum-
latvijā jaunākā dēla mantošanas priekšrocībās var saskatīt krievu mantošanas tiesību 
ietekmi, kas ietverta krievu tiesas normās.73

Zemnieku tiesības ietver izteikti arhaiskus priekšstatus par taisnīgumu un tiesu, 
kas tika fiksēti 13.–16. gadsimtā, t.i., no laika, kurā bija veikta kodifikācija, līdz lai-
kam, kurā bija tapuši līdz mūsdienām saglabājušies avotu noraksti. Dainas, lai gan to 
saknes ir senas un arhaiskas, turpināja dzīvot “tautas mutē” līdz pat pierakstīšanai, 
t.i., 19. gs. un ilgāk. tāpēc dainās līdz ar arhaisko izpratni sadzīvo ievērojami jaunāka 
un pat mūsdienās pilnīgi pieņemama izpratne par tikumību un tiesībām. Dainas ļauj 
secināt, ka latviešu tauta ir konservatīva savos tiesiskajos un tikumiskajos uzskatos, 
jo lielu daļu tajās atspoguļoto pamatvērtību varam uzskatīt par vērtībām, kas latviešu 
sabiedrībā ir aktuālas arī vēlāk, piemēram, darba tikums, pieticība, mērenība, tais-
nīgums, patiesīgums, sociālā protekcija attiecībā pret sabiedrības mazaizsargātajām  
grupām u.c. 

Latviešu nacionālās juridiskās kultūras pilnveidošanās un tās pacelšana līdz profe-
sionālas jurisprudences līmenim ir saistāma ar laiku, kad 19. gadsimtā pirmie latvieši 
ieguva augstāko juridisko izglītību.74 Latviešu nacionālās juridiskās kultūras strauja 
izaugsme vērojama pēc Lr dibināšanas. Lr dibināšana 1918. gadā neveicināja spējas 
izmaiņas visās tiesību nozarēs un tiesu sistēmā, jo saskaņā ar Latvijas republikas tautas 
padomes 1919. gada 5. decembra likumu “Par agrāko krievijas likumu spēkā atstāšanu 
Latvijā”, kā rāda jau pats nosaukums, jaunajā valstī spēku saglabāja agrākās krievijas 
impērijas tiesības.75 tādējādi tika ievērots tiesību kontinuitātes princips.76 arī vēlākā  

71 Švābe a. Latvijas cilšu tiesības, 76. lpp.
72 Piemēram, komentāros a. Dubļāna rakstam “Politiķi, kuri valsti ir noveduši tik tālu, jāpiekaļ pie zemes – 

lai strādā un maksā”. Pieejams: http://www.ziemellatvija.lv/news/article.html?xml_id=11642 (skatīts 
23.03.2011.). kāds XXX raksta: “ja kaudzīšu “mērnieku laikos” tika teikts, ka mazos zagļus liek cietumā, 
bet lielos zagļus godā ceļ, tad tagad sabiedrība dzīvo ar domu, ka daži lielie zagļi ir jāliek cietumā, bet mazie 
zaglēni jāceļ godā. ar jēdzienu “mazie zaglēni“ es domāju katru, kas ar savu darbību vai bezdarbību kaitē 
valstij kopumā. Un nevajag domāt, ka no darba paņemta pildspalva vai uz darbavietas printera izprintēta 
a4 formāta lapa nav zagšana. arī tā ir zagšana, tikai mēs – mūsu sabiedrība to uzskata par normu.”

73 Сокращённая Pусская правда. – Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской правды. Москва: 
Изд-во МГУ, 1953, с. 118.

74 osipova S. Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara. Latvijas Universitātes žurnāls Juri-
diskā Zinātne, nr. 1, 2010, 82. lpp.

75 juridisku spēku saglabāja visi likumi, kuri bija pieņemti līdz 1917. gada 24. oktobrim (pēc vecā stila), t.i, līdz 
lielinieku apvērsumam (t.sk. arī krievijas Pagaidu valdības izdotie likumi).

76 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Prof. a. Lēbera red. rīga: LU žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2000, 
218. lpp.
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tiesību jaunrade Latvijas republikā nelauza iepriekš izvei-
dojušos tiesību tradīciju, jo jaunie likumi tika pieņemti, 
ievērojot vietējās juridiskās kultūras tradīcijas. Spilgts pie-
mērs ir 1937. gada Civillikums, kas tika veidots, kā raksta 
asociētais profesors kaspars Balodis, “pārstrādājot, saīsinot, 
kā arī iespēju robežās modernizējot 1864. gada Civillikumu 
(Baltijas vietējo likumu kopojuma iii daļu)”.77 Cits piemērs 
ir 1937. gada 14. decembra “notāru likums”78, kas bija vei-
dots uz iepriekšējā, t.i., krievijas impērijas notariāta regulē-
juma bāzes, ņemot vērā vēl 19. gs. beigās krievijas impērijā 
izskanējušo kritiku par 1866. gada “Временное положение 
о нотариальной части” un 1904. gadā impērijā izstrādāto 
likumprojektu. kopumā var secināt, ka jaunā Latvijas valsts 
neveidoja kardināli jaunu tiesību sistēmu, bet attīstīja savu 
tiesību sistēmu, balstoties uz iepriekš spēkā esošām tiesībām, 
grozot tās atbilstoši nacionālas valsts interesēm un tulkojot 
likumus latviešu valodā, kā arī papildinot ar jauniem liku-
miem. visstraujāk attīstījās valststiesības, jo tika veidotas 
pilnīgi jaunas likumdevēja un izpildvaras struktūras, izveides 
pamatus nostiprinot likumos un konstitucionālos aktos, bet 
jau 1922. gadā tika pieņemts Lr pamatlikums Satversme. 
jaunizveidotās Latvijas valsts tiesu iekārta saskaņā ar Latvijas 
tautas padomes 1918. gada 6. decembrī izdoto pagaidu noli-
kumu “Par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību” tika veidota, 

pakāpeniski pārbūvējot iepriekš pastāvējušo tiesu un tiesību sistēmu.79 jaunievedumi 
Latvijas tiesībās tika veidoti, izmantojot savu un citu valstu pieredzi un sava laika 
ievērojamāko tiesību zinātnieku darbus. Piemēram, izcilais latviešu valststiesību spe-
ciālists kārlis Dišlers savās grāmatās atsaucās uz monogrāfijām latviešu, krievu, vācu, 
angļu un franču valodā, bet minēto grāmatu autori ir speciālistu vidū labi zināmas  
autoritātes.80 

3. Latviešu juridiskā valoda

tieši valoda vieno cilvēkus komunikācijā: sniedzot iespēju sazināties, kopīgi dar-
boties, dalīties emocionālos pārdzīvojumos. valoda ļauj cilvēkam izteikt savas domas, 
uzturēt pieklājīgas attiecības, strīdēties utt.81 Cilvēks, izmantojot valodu, runā, raksta 
un domā. valoda veido un tieši ietekmē cilvēka apziņu. valoda līdzdarbojas tiesiskās 
apziņas veidošanā un vienlaikus ļauj personai paust savus tiesiskos uzskatus. Latviešus 

77 Balodis k. Ievads civiltiesībās. rīga: Zvaigzne aBC, 2007, 51. lpp.
78 notāru likums. Valdības Vēstnesis, nr. 287, 1937. 
79 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000), 209. lpp.
80 Sk., piem.: Dišlers k. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas, 8.–21. lpp. 
81 Cibuļs j. Valodu brīnumainā pasaule. [rīga]: raudava, 2004, 38. lpp.

5. att. kārļa Dišlera monogrāfija 
“ievads Latvijas valststiesību zinātnē” 
joprojām tiek izmantota Latvijas tie-
sību vēstures un Latvijas valststiesību 
studijās
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gadsimtiem vienoja un latviešu tautai savu 
kultūras patību saglabāt ļāva dzimtā valoda – 
latviešu valoda. Latviešu valoda un tās statuss 
ir latviešu tautas rūpe visu 20. gadsimtu. tikai 
pašā gadsimta nogalē, pēc valstiskuma atjau-
nošanas, latviešu valodas kā valsts valodas 
statuss tika nostiprināts Satversmē.82 Šobrīd 
latviešu valoda ir viena no 24 oficiālajām 
eiro pas Savienības valodām.83 taču disku-
sijas par latviešu valodu joprojām nerimst. 

valodas dzīvotspēju un ilgtspēju nosaka 
ne tikai konstitucionāli vai starptautiski nor-
matīvi garantētas tiesības vai statuss. valodai 
ir jābūt dzīvai un visaptverošai, lai tajā varētu 
izteikt pastāvošo realitāti un veikt zinātnisko 
izziņu. tieši valoda uztur juridisko kultūru 
dzīvu un ļauj to pilnveidot. valsts valodas pirmā pazīme ir tā, ka to lieto valsts pārvaldē, 
attiecībās starp pilsoni un valsti. valsts attīstību un nācijas attīstību nosaka arī tas, vai 
var iegūt pilnu izglītības ciklu nacionālajā valodā, kā arī tas, vai, izmantojot konkrēto 
valodu, var tālāk attīstīt jebkuru zinātnes nozari.84 valsts pastāvēšanai īpaši nozīmīga ir 
juridiskā valoda. tāpēc tik lielu nozīmi un uzmanību valsts pievērsa 1919. gadā dibinā-
tajai Latvijas augstskolai (tagad Latvijas Universitāte), kura pirmo reizi sniedza iespēju 
iegūt augstāko izglītību latviešu valodā, t.sk. arī tiesību zinātnēs.85 

Līdz 1919. gadam nebija iespējas iegūt augstāko juridisko izglītību latviešu valodā, 
un nebija arī valstiskas nepieciešamības pēc visaptverošas latviešu juridiskās termi-
noloģijas, jo tiesvedība un valsts pārvalde līdz Lr dibināšanai strādāja vācu, bet pēc 
1889. gada, kad uz Baltiju attiecināja tiesu ustavus, – krievu valodā. vien pēc Latvijas 
republikas dibināšanas notika mērķtiecīga pāreja uz tiesvedību tikai latviešu valodā, 
kas noslēdzās ar 1935. gada “Likumu par valsts valodu”.86 Protams, latviešu juridiskā 
terminoloģija sāka veidoties jau ievērojami agrāk par Lr dibināšanu. Latviešu paražu 
tiesību valoda ir atrodama jau dainās. vārdi sods, manta, pūrs, prece, maksa, saderēt, 
līgt un daudzi citi ir ietverti jau dainās. Pirmie likumu tulkojumi latviešu valodā no 
vācu un zviedru valodas parādījās 17. gad simtā.87 viens no senākajiem zināmajiem 
juridiskajiem tekstiem latviešu valodā ir 1625. gada manuskripts “Linaudēju statūti  

82 izteikt 4. pantu šādā redakcijā: “4. valsts valoda Latvijas republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sar-
kans ar baltu svītru.” – 1998. gada 15. oktobra likums “Grozījumi Latvijas republikas Satversmē”. Latvijas 
Vēstnesis, nr. 308/312, 1998, 23. okt. 

83 eiropas komisija. valodas. Pieejams: http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu. languages_
lv.htm (skatīts 26.09.2013.).

84 osipova S. Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara, 83.–84. lpp.
85 Latvijas Universitates Satversme. rīga: j. mitrevica drukatava, 1923, 3. lpp.
86 “2. pants. valsts valodas lietošana obligatoriska armijā, flotē un visās valsts un pašvaldības iestādēs un uzņē-

mumos, kā arī visos privātos iestādījumos ar publiski tiesisku raksturu.” Sk.: 1935. gada 9. janvāra “Likums 
par valsts valodu”. Valdības Vēstnesis, nr. 7, 1935, 9. janv. 

87 Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. rīga: tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2006, 34. lpp.

6. att. Latvijas Universitātes centrālā ēka, kurā atrodas 
juridiskā fakultāte. 20. gs. 30. gadi (pastkarte, LnB 
Baltijas centrālās bibliotēkas krājums, BCB, r0305)

Sanita Osipova   LatvieŠU jUriDiSkā kULtūra Un tieSiSkā aPZiŅa



164 LatvieŠi Un Latvija   iii sējums   atjaUnotā LatvijaS vaLStS 

jeb šrāgas”.88 Pirmā latviešu valodas vārdnīca, kurā 
bija iekļauti arī juridiski termini, ir Georga manceļa 
1638. gadā sarakstītā vācu-latviešu vārdnīca “Let-
tus, das ist Wortbuch, sampt angehengtem täglichem 
Gebrauch der lettischen sprache”.  valodniece Daina 
Zemzare ir secinājusi, ka manceļa vārdnīcā iekļautie 
juridiskie termini bija veidojušies raganu prāvās, jo 
tie apzīmē soda ierīču nosaukumus un soda veidus 
(piemēram, nocirst galvu vai kaklu). manceļa vārdnīca 
ietvēra tādus būtiskus juridiskus terminus kā nozie-
gums, varasdarbs, laupītājs, slepkavība, zaglis u.c.89

juridisko tekstu skaits latviešu valodā ievērojami 
pieauga krievijas impērijas laikā 19. gs. pirmajā pusē, 
kad zemnieku likumi pēc valsts prasības tika tulkoti 
latviešu valodā un nolasīti baznīcās no kanceles. tautu 
tās dzimtajā valodā iepazīstināt ar likumiem bija uz-
likts par pienākumu mācītājiem. taču tulkojumi līdz 
pat 19. gs. otrajai pusei bija samocīti un nekvalitatīvi 
likumu pārstāsti, jo daudziem vācu mācītājiem, kas 
šo uzdevumu veica, nebija pietiekamu zināšanu ne 
latviešu valodā, ne jurisprudencē. turklāt tas prasīja 
juridisko terminu jaunradi. Lielu ieguldījumu latviešu 
valodas un arī juridiskās terminoloģijas attīstībā ir 
devis tērbatas Universitātes absolvents vācu mācītājs 
augusts johans Gotfrīds Bīlenšteins.90 19. gs. beigās 
likumu tulkošanai sāka pievērsties pirmie izglītotie lat-
viešu juristi – jaunlatviešu kustības pārstāvji. Īpaši atzī-

mējams ir andrejs Stērste. viņš ar savu darbu veidoja nākamo posmu pēc a. Bīlenšteina 
latviešu juridiskās terminoloģijas attīstībā.91 1889. gadā tika iespiesti andreja Stērstes 
tulkotie tiesu likumi “Ķeizara aleksandra ii tiesu ustavs”.92 

taču līdz pat 20. gs. vēl nevar runāt par pilnīgu latviešu juridisko valodu, kurā var 
izteikties visās jurisprudences nozarēs. Pēc Lr dibināšanas latviešu juridiskā termino-
loģija kļuva īpaši aktuāla. Latviešu juridiskā valoda bija nepieciešama ne tikai likumiem 
un praksei, bet arī lai veidotu un attīstītu latviešu jurisprudenci. tas nozīmē, ka bija 
nepieciešama latviešu terminoloģija gan tiesību vēsturē, gan tiesību teorijā, gan tiesību 
filozofijā. 

88 ozols a. Veclatviešu rakstu valoda. rīga: Liesma, 1965, 63. lpp.
89 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas līdz 1900. gadam. rīga: Latvijas PSr Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961, 

59. lpp.
90 Bielenstein a. Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen, Bd. 1–2. Berlin: Dümmler, 1863/64; 

nachdruck: Leipzig: Zentralantiquariat der DDr, 1972.
91 Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. rīga: Zvaigzne aBC, 

1999, 10. lpp.
92 Baltiņa m. valsts valoda. vēl nebūs rimis sauciens mans… Pieejams: http://www.vvk.lv/index.

php?sadala=203&id=634 (skatīts 01.10.2009.).

7. att. Georga manceļa 1638. gadā izdotā  
vācu-latviešu vārdnīca Lettus
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Lasīt lekcijas un attīstīt zinātni dzimtajā valodā un/vai 
valodā, kurā ir iegūta izglītība, ir ievērojami vieglāk. Latvijas 
Universitātes (turpmāk LU) pirmie pasniedzēji bija latviešu, 
vācu, krievu un ebreju tautības, un viņi bija studējuši vācu un 
krievu valodā. Pat latviešu mācībspēkiem radās grūtības sa-
gatavot un lasīt lekcijas dzimtajā valodā, jo atsevišķās nozarēs 
nebija speciālās terminoloģijas, citās – tā bija nepilnīga. trūka 
arī studiju literatūras latviešu valodā. Pat gadījumā, ja lekci-
jas tika docētas latviski, mācību grāmatas bija vācu, krievu, 
franču un angļu valodā. Situācija par labu latviešu valodai kā 
LU juristu apmācības pamatvalodai mainījās tikai tad, kad 
LU absolventi sāka iekļauties pedagoģiskajā kolektīvā, savu-
kārt no krievijas emigrējušie docētāji bija apguvuši latviešu 
valodu un sāka tajā lasīt lekcijas;93 tika publicēti docējamo 
lekciju konspekti, vēlāk iznāca arī mācību grāmatas latviešu 
valodā.94

mēģinājumi pilnveidot latviešu juridisko valodu atspo-
guļoti arī tālaika presē. Piemēram, advokāts a. Strausmanis 
1929. gadā piedāvā: “Par kollēģiālu tiesu sauc tiesu, kuŗas sa-
stāvā ietilpst ne mazāk par trim tiesnešiem, atšķirībā no tiesas, 
kuŗā taisnību spriež viens vienīgs tiesnesis; pirmo latviski varētu saukt par koptiesu, bet 
otro par vientiesu.”95 Šodien droši varam teikt, ka advokāta a. Strausmaņa piedāvājums 
nav iedzīvojies latviešu valodā.

nozīmīga loma latviešu juridiskās terminoloģijas veidošanā bija žurnālam “ties-
lietu ministrijas vēstnesis”. tā lappusēs atrodami daudzi veiksmīgi un mazāk veiksmīgi 
mēģinājumi attīstīt latviešu juridisko valodu. Daži no piedāvājumiem ir iedzīvojušies 
mūsu valodā, citi sen piemirsti. 1920. gadā tika publicēts likums “juridiskās personas 
gribas spēja”. jēdziens “gribas spēja” tā arī nav iegājies latviešu valodā, tā vietā lietojam 
jēdzienu “rīcībspēja”. minētā likuma komentāros augusts Lēbers līdz ar jaunajiem lat-
viešu terminiem sniedza jēdzienu skaidrojumus arī krievu un vācu valodā. Piemēram, 
viņš komentēja: “..tagad tulko “pilntiesīgs”, lai gan notāram jāapliecina nevis “tiesību 
spēja”, bet gan “gribas spēja” (дееспoсобность, Handlungsfähigkeit)”. 96 roberts muce-
nieks 1923. gadā strādāja pie latviešu terminoloģijas jūras tiesībās: “krautiņš” [krava], 
“jūras klizma” [avārija], “vedummaksa” [frakte].97 Lasot 20. gs. starpkaru laika juridisko 
presi, var samanīt divas tendences juridiskās terminoloģijas jaunradē. vienu pārstāv 
tikko minētie piemēri – tie ir mēģinājumi tulkot latviski juridiskos terminus no vācu 

93 LU tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes valsts valodas termiņi mācībspēkiem-sveštautiešiem. 
Lvva, 74276. f., 197. apr., 124. l.; arī: Latvijas Universitātes mācībspēki, kas ievēlēti uz termiņu vai ar valodas 
klauzulu. – Lvva, 74276. f., 197. apr., 150. l.

94 osipova S. Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara, 88. lpp.
95 Strausmanis a. vai Latvijas koleģiālā tiesa, kā pirmā instance visās nekrimināla rakstura lietās, būtu atstā-

jama? Jurists, nr. 1, 1932, 11. sl.
96 Lēbers a. juridiskas personas gribas spēja. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, nr. 2/3, 1920, 81. lpp.
97 noteikumi par avārijām, tulk. rob. muciņš. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, nr. 3/4, 1923, 174.–175. lpp.

8. att. augusts Lēbers (Studentu Dzīve, 
nr. 4, 1930, 4. dec. )
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un krievu valodas. otra tendence ir atstāt terminus netulkotus, latviskojot tikai galotni, 
piemēram, “kontrasignācijas institūts” un “koleģiāla uzbūve”, kas minēti k. Dišlera 
rakstā 1923. gadā, un tie tiek juridiskajā valodā lietoti arī tagad. Pamatā latviešu juri-
diskie termini ir darināti no latīņu valodas (piemēram, servitūts, testaments, adopcija). 
k. Dišlers visai bieži svešvārdam līdzās uzrādīja latvisko tulkojumu (kontrasignēti – līdz- 
parakstīti).98

abas minētās tendences ir vērojamas arī mūsdienu latviešu juridiskajā valodā. Lat-
viskie jēdzienu tulkojumi ļauj saprast juridisko valodu ne tikai juristiem, bet arī pārējai 
sabiedrībai. tiesību mērķis ir regulēt sabiedriskās attiecības, un tām ir jābūt pietiekami 
saprotamām tautai. Savukārt svešvārdi nerada pārpratumus, kādus pirms termina 
vispārējas pieņemšanas lietošanai juridiskajā valodā var radīt tulkotais jēdziens. mūs-
dienās globalizācijas procesu un eiropas Savienības tiesību ietekmē mainījušās valodas, 
kuras ietekmē latviešu juridiskās valodas turpmāko attīstību. Parādās daudzi termini, 
kuri ir pārņemti no franču valodas (piemēram, franšīze) un angļu valodas (piemēram, 
overdrafts). 

Latviešu juridiskā kultūra, tāpat kā juridiskā valoda šobrīd kārtējo reizi ir pakļauta 
akulturācijai. Šoreiz tam pamatā ir procesi, kas izriet no Latvijas dalības eiropas Sa-
vienībā.

4. akulturācijas ietekme uz latviešu juridisko kultūru

4.1. vācu kultūras ietekme uz latviešu juridisko kultūru
raksturojot Latvijas pamatiedzīvotāju juridisko kultūru, kopš 12.–13. gs. ir jārunā 

arī par akulturāciju.99 visplašākā un vispusīgākā ietekme uz latviešu juridisko kul-
tūru vēsturiski ir bijusi vācu kultūrai. no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam vācieši ir bijuši  
nozīmīga nacionālā minoritāte Latvijas teritorijā (identiska situācija bija arī igaunijas 
teritorijā). Līdz 19. gs. otrajai pusei Latvijas teritorijā vācu kultūra bija pie varas esošās 
elites kultūra. Daļā igaunijas un Latvijas teritorijā 13. gadsimtā izveidojās Livonijas 
ordeņa valsts, kas sabruka tikai 1561. gadā. Laicīgās attiecībās Livonija bija atkarīga 
no vācijas ķeizara, bet garīgās attiecībās atzina romas pāvesta varu.100 Pēc Livonijas 
sabrukuma no 16. gs. dinamiski mainījās Latvijas teritorijas pakļautība dažādām 
lielvalstīm: Polijai, Zviedrijai un krievijai. iekarotāji pamatā respektēja vietējo muiž-
nieku privilēģijas, būtiski nemainīja spēkā esošās tiesības un varas institūcijas,101 arī 
Latvijas teritorijā esošajās valstiskajās institūcijās tika lietota vācu valoda, atšķirīga 
situācija bija vienīgi Latgalē. Baltvācieši vēl 19. gadsimtā lepojās ar savu kultūras nesēju 
misiju un uzsvēra, ka līdz vācu ienākšanai Latvijas teritorijā nav bijis kultūras un par 

98 Dišlers k. ministru kontrasignācija monarhijā un republikā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, nr. 3/4, 1923, 
271.–281. lpp.

99 autore rakstā neveiks plašu vēsturisku pārskatu par Latvijas vēsturi dažādu iekarotāju pakļautībā, jo tas nav šā 
raksta uzdevums. autore minēs tikai, viņasprāt, spilgtākos piemērus, kas raksturo dažādu citu tautu juridisko 
kultūru ietekmi uz latviešu nacionālo juridisko kultūru (vienlaikus apzinoties, ka šie piemēri nav izsmeļoši).

100 Schwabe a. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. riga; Berlin: Bernhard Lamey verlag, 1928, S. 19.
101 Пахман С. В. История кодификации гражданского права. Москва: Зерцало, 2004, с. 716.
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latviešu kultūru vispār nevar būt ne runas,102 bet latviešu valoda nevar kļūt par kul-
tūrtautas valodu.103 Būtiska valsts varas, t.sk. tiesu institūciju pārbūve, laužot Baltijā 
pastāvošās tradīcijas, īstenojās tikai 19. gs. beigās krievijas impērijas tiesu reformas 
ietvaros. rusifikācijas politika notika ar devīzi: “viens ķeizars – viena ticība, viena  
valoda.”104 

vācu juridiskās kultūras elementi Livonijā bija, piemēram, tiesību avoti un tiesu 
sistēma. Pirmie rakstītie likumi Latvijas teritorijā tika fiksēti latīņu un lejasvācu valodā, 
un tas atstāja ietekmi uz visu turpmāko latviešu juridiskās terminoloģijas veidošanos. 
arī jau minētie zemnieku likumi bija pierakstīti lejasvācu valodā piemērošanai fogta 
tiesā. Zemnieku likumu norakstu teksta struktūrā jaušama vācu likumdošanas tradī-
cija. Līdz krustnešu ienākšanai Latvijas teritorijā pastāvēja tradīcija tiesības saglabāt 
mutvārdu formā, bet krustneši ieviesa rakstīto tiesību tradīciju. Pie vācu tradīcijas 
piederīgi tiesību avoti Latvijas teritorijā viduslaikos bija, piemēram, pilsētu tiesības 
jeb pilsētu statūti un privilēģijas, cunfšu un ģilžu šrāgas, vasaļu jeb bruņinieku tiesību 
avoti, piemēram, Livonijas senākās bruņinieku tiesības, arī Livonijas spogulis u.c. jau 
pašā nosaukumā konstatējama pēdējā avota piederība pie t.s. vācu tiesību spoguļiem. 
Senākais no “spoguļiem” bija eikes fon repgova 1221.–1224. gadā pierakstītais Sakšu 
spogulis – pirmais tiesību krājums vācu valodā.105 avotiem, kas tapa Latvijas teritorijā, 
gan valodā, gan teksta struktūrā tika ievērota vācu juridiskā tradīcija. izņēmums bija 
avoti, kurus izdeva garīgās autoritātes, un kanoniskās tiesības, kuras piemēroja Livonijā. 
kanoniskās tiesības sakņojās romiešu tiesību tradīcijā. 

katoļu baznīcas valoda bija latīņu. rīgas pirmās tiesības, kuras pilsētai piešķīra 
bīskaps alberts, bija rakstītas latīņu valodā,106 Livonijas ordeņa dokumenti107 un vēlāk 
jezuītu dokumenti arī bija latīņu valodā.108

viduslaikos Latvijas pilsētu tiesības piederēja pie vācu pilsēttiesību ģimenēm. 
Hanzas pilsētas vienoja radniecīgas pilsēttiesības un Hanzas savienības kopējie tiesību 
avoti – recesi. Hanzas savienības tiesībām no 13.–14. gs. bija būtiska loma Baltijas jūras 
reģiona pilsētu dzīvē.109 jāuzsver, ka rīga bija viena no spēcīgākajām un ietekmīgāka-
jām Hanzas savienības dalībniecēm.

Livonijā izveidojās vācu tradīcijai atbilstoša tiesu sistēma: ar fogta, advokāta, 
prokurātora, notāra un citiem ar tiesu saistītiem amatiem, kas bija raksturīgi ne tikai 

102 Lazdiņš j. Profesors arveds Švābe: politiķis, vēsturnieks, jurists un ... (1888–1959). Latvijas Vēsture, nr. 2/3, 
2009, 84. lpp.

103 Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Zin. red. m. Baltiņš, i. Druviete, a. veisbergs. rīga: Zinātne, 2007, 
11. lpp.

104 turpat, 12. lpp.
105 kaller P. einführung. Der Sachsenspiegel. münchen: C. H. Beck, 2002, S. 1–2.
106 rīgas – rēveles tiesības. Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri, 1. sēj.: Seno paražu un Livonijas tiesību 

avoti, 1998, 182. lpp.
107 Piemēram, dokuments, ar kuru Livonijas, igaunijas un Prūsijas arhibīskaps alberts kvitē vācu ordenim Prū-

sijā, ka saņēmis ar 1249. gada 10. janvāra līgumu solītās 300 mārkas. Lībekā, 1251. gada 13. novembrī. Sk.: 
Senās Latvijas vēstures avoti, 2. sēj., 2. burtn. (1238–1256), 1251. lpp.

108 Piemēram, Status missionis Catholicae Livoniae in Schönberg ante et post promulgationem Bullae Supper-
esionis S. j. anno 1774. Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos. 1. d., 496.–498. lpp. 

109 Dollinger P. Die Hanse. 5., erweiterte aufl. Stuttgart: alfred kröner verlag, 1998, S. 96–102; sk. arī: Šterns i. 
Latvijas vēsture, 1290–1500. rīga: Daugava, 1997, 344.–345. lpp.
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vācu impērijai, bet daļēji visai kontinentālajai eiropai. Laika posmā no 1495. gada, kad 
vācu impērijā tika nodibināta impērijas tiesa,110 līdz Livonijas sabrukumam 1561. gadā 
impērijas tiesa no Livonijas saņēma 29 apelācijas lietas.111 impērijas tiesa lietas skatīja 
atbilstoši romiešu tiesībām, jo tās tika atzītas par visas impērijas kopīgām tiesībām. tas 
ietekmēja romiešu tiesību recepciju arī Livonijas teritorijā.

16.–19. gadsimtā vācu juristi un mācītāji deva lielu ieguldījumu gan latviešu juri-
diskās valodas veidošanā, gan tradicionālās juridiskās kultūras izpētē. Īpaši jāatzīmē 
Frīdriha Georga fon Bunges devums 19. gadsimtā – viņš apkopoja un publicēja Livoni-
jas pamatiedzīvotāju latviešu, līvu un igauņu paražu tiesības.112 Būtiski, ka no Livonijas 
laika līdz pat 1939. gadam nozīmīga daļa izglītoto juristu Latvijā bija vācieši. Daļa no 
Latvijas un arī latviešu juristiem bija studējuši vai papildinājušies vācijas universitātēs, 
bet tie, kuri nebija studējuši vācijā, lielākoties prata vācu valodu un lasīja vācu juridisko 
literatūru, kas kopumā nodrošināja vācu juridiskās kultūras ietekmi Latvijas teritorijā 
līdz otrajam pasaules karam.113 Pēc Lr neatkarības atjaunošanas ir atjaunota arī saikne 
ar vācu juridisko kultūru. Daudzi Latvijas juristi ir studējuši vai papildinājušies vā-
cijā, lasa vācu zinātnieku darbus un studē vācu tiesu praksi. vācu juridiskās kultūras 
vēsturiskā ietekme Latvijas teritorijā un mūsdienu tiesību attīstības procesi (Latvijas 
juristi, izstrādājot jaunus likumus, izmanto vācu pieredzi, piemēram, komerclikuma 
izstrādāšanā un administratīvā procesa likuma izstrādāšanā) nosaka arī mūsdienu 
Latvijas tiesību sistēmas radniecību ar vācijas tiesību sistēmu, jo īpaši civiltiesībās un 
administratīvajā procesā.

4.2. Poļu un lietuviešu kultūras ietekme uz latviešu juridisko kultūru
Latgaliešu juridiskā kultūra pēc Livonijas sabrukuma tuvinājās ar lietuviešu, jo 

inflantijas ordinācijā (1677) tika noteikts, ka inflantijā, t.i., Latgalē, turpmāk tiks pie-
mērots Lietuvas statūts (3. red., 1588. g.).

kā būtiskākais poļu ieguldījums Latvijas tiesību vēsturē ir jāatzīmē 1617. gada 
kurzemes hercogistes valdības formula (Formula Regiminis) – pirmais konstitucionā-
lais akts, kas bija spēkā Latvijas teritorijā un viens no pirmajiem konstitucionālajiem 
aktiem eiropā.114 otrs nozīmīgs poļu kundzības ieguldījums bija katoļticības atjauno-
šana protestantiskās Livonijas teritorijā. Polijas karalis Stefans Batorijs, kas 1582. gada 
12. martā svinīgi ieradās rīgā, pieprasīja piešķirt jezuītiem vienu no rīgas baznīcām. 
Gadu gaitā rīgā nostiprinājās katoliskais jezuītu ordenis.115 Pēc tam kad 1617. gadā 
kurzemē ar likumu tika dota brīvība noturēt katoļu dievkalpojumus, šeit savu darbību 

110 Weitzel j. Das reichskammergericht und die allgemeine Friedensordnung. Frieden durch Recht. mainz: ver-
lag Philipp von Zabern, 1994, S. 45.

111 Blūzma v. tiesību evolūcija Latvijas teritorijā poļu un zviedru kundzības laikā 16. gs. otrajā pusē – 18. gs. 
Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri, 2. sēj. v. Blūzmas redakcijā. rīga: juridiskā koledža, 2006, 33. lpp.

112 Bunge F. G. Das kurländische Privatrecht. Dorpat, 1851, S. 533; sk. arī: Bunge F. G. v. Liv- und esthländisches 
Privatrecht, wissenschaftlich dargestellt, 1.–2. Th. Dorpat, 1838–1839, S. 301–302.

113 Ščerbinskis v. Zvērināti advokāti, viņu palīgi un advokatūra Latvijā, 1919–1945. Latvijas advokatūra, 1919–
1945. rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007, 23.–24. lpp.

114 Lazdiņš j. komentārs; valdības formula (Formula regiminis) (1617). Latvijas tiesību avoti: Teksti un komen-
tāri, 2. sēj., 207. lpp.

115 Žīgure a. Latvijas policijas vēsture, 1. grām. rīga: Fakts, 1997, 108.–109. lpp.
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izvērsa jezuīti.116 tagadējā Latgales teritorija tika iekļauta poļu-lietuviešu lielvalstī117 un 
arī tur nostiprinājās katoļticība. 16. gadsimtā tika likts pamats latviešu tautas kulturālai 
sašķeltībai pēc reliģiskās piederības.118 Latvieši reliģiskās pārliecības ziņā pieder gan pie 
luterāņiem, gan katoļiem, gan pareizticīgajiem, gan arī pie citām kristietības konfesijām 
un citām reliģijām, t.sk. latviešu tradicionālās pagāniskās reliģijas – dievturības. Lat-
viešu tautas sašķeltība reliģiskās pārliecības ziņā ietekmē arī ticīgo juridisko kultūru, jo 
katra reliģija pauž stingri noteiktas vērtības un uzvedības modeļus. Piemēram, protes-
tantisma ētika, pēc maksa vēbera uzskatiem, ir likusi pamatu eiropas ekonomiskajam 
uzplaukumam, pasludinot par tikumiem čaklumu un taupīgumu.119 

4.3. Zviedru ietekme uz latviešu juridisko kultūru
Zviedru laiki tautas atmiņā ir saglabājušies kā “labie zviedru laiki”. Zviedrijā nebija 

dzimtbūšanas, bet vidzemē dzimtbūšana tika saglabāta kā provinces īpatnība. Zviedri 
par primāro atzina personas valstisko piederību, nevis piederību pie kārtas. Šāds uzstā-
dījums veicināja jaunievedumus tiesībās un tiesu sistēmā, kas bija latviešu zemnieku 
interesēs. Piemēram, 1630.–1632. gadā katrā apriņķī tika izveidotas zemes tiesas, kurām 
piekrita skatīt vietējo muižnieku un zemnieku civillietas un krimināllietas. muižkungi 
zaudēja jurisdikciju pār saviem dzimtļaudīm,120 bet zemnieki ieguva tiesības uz taisnu 
tiesu, ko plaši izmantoja. Līdz mūsdienām saglabājies ap 100 latviešu dzimtzemnieku 
sūdzību Zviedrijas monarham kā augstākās tiesu varas turētājam.

reliģisko akciju diskursā zviedru laiks ir zīmīgs ar cīņu pret raganām un raganu 
prāvām, kurās par apsūdzētajiem kļuva latviešu tradicionālo pagānisma reliģiju un ar 
to saistītus rituālus piekopjoši latvieši, kuri nodarbojās arī ar dziedniecību un zīlēša-
nu.121 Sārti dega ne tikai zviedru pārvaldītajā Latvijas teritorijā, bet arī citviet Latvijā. 
Pēdējās raganu prāvas notika vēl 19. gs. sākumā. Piemēram, 1806. gada 3. jūlijā bruģa 
tiesā pēc rūjienas mācītāja G. Bergmaņa iesnieguma tika skatīta lieta par raganu māreti 
no rūjienas vērsīšu mājām.122 Lai gan baznīca un valsts ar reliģiskiem un juridiskiem 
līdzekļiem pret latviešu reģiem, dziedniekiem un riebējiem cīnījās gadsimtiem ilgi, tas 
netika mainījis latviešu ticību tautas medicīnai: vārdotājiem, riebējiem un zāļu tantēm. 
mūsdienu Latvijā tautas dziednieks ir legāla nodarbošanās, ko regulē valsts noteiktās 
tiesību normas.123 

116 Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos, 1. d., 1.–7. lpp.
117 Blūzma v. tiesību evolūcija Latvijas teritorijā poļu un zviedru kundzības laikā 16. gs. otrajā pusē – 18. gs., 

39. lpp.
118 Logina r. kāds tu esi, rīdziniek? tnS iegūtie statistikas dati par rīdziniekiem. Pieejams: http://www.tns.lv/n

ewsletters/2010/27/?category=tns27&id=social_b_ridzinieks (skatīts 31. 03.2011.).
119 Weber m. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. tübingen: j. C. B. mohr, 1947, S. 202−205.
120 Lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 45. lpp.
121 Straubergs k. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj., 64.–77. lpp.
122 turpat, 102.–103. lpp.
123 2007. gada 13. februāra ministru kabineta noteikumos nr. 125 (“noteikumi par profesiju klasifikatoru, pro-

fesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas 
un aktualizēšanas kārtību”), kas izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu, ir iekļautas arī šādas 
profesijas: dziednieks, ekstrasenss, bioenerģētiķis, arī astrologs, hiromants, okultists un zīlnieks. Sk.: Latvijas 
Vēstnesis, nr. 29, 2007, 19. febr.
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4.4. krievijas impērijas tiesību politika un tās ietekme uz latviešu  
juridisko kultūru
krievijas impērijas laiki līdz 19. gs. neieviesa būtiskas pārmaiņas Baltijā pastāvošajā 

tiesu un tiesību sistēmā. krievija saglabāja sabiedrības iedalījumu kārtās un respektēja 
vietējo muižnieku privilēģijas. 1743. gadā Baltijas muižnieku iesniegtās un rokrakstā 
vācu valodā apkopotās privilēģijas tika tulkotas krieviski un izskatītas krievu revīzijas 
komisijā. Sākotnēji tās apstiprināja tikai uz diviem gadiem. tas bija būtiski, jo privilēģi-
jas ietvēra vecās tiesu un tiesību sistēmas saglabāšanu un tiesisku autonomiju krievijas 
impērijas sastāvā.124 1795. gada 15. aprīļa manifestā ķeizariene katrīna ii, 1801. gada 
15. septembra manifestā ķeizars aleksandrs i un 1827. gada 9. februāra likumā ķeizars 
nikolajs i apstiprināja Baltijas muižnieku seno privilēģiju turpmāku ievērošanu.125 tajā 
pašā laikā zemnieku stāvoklis vidzemē pēc “labajiem zviedru laikiem” strauji paslikti-
nājās. tikai 18. gs. otrajā pusē, kad krieviju skāra franču apgaismība, katrīna ii sāka 
reformas, kuras 19. gs. sākumā turpināja aleksandrs i.126 

Pie būtiskiem krievijas impērijas ieguldījumiem latviešu juridiskās kultūras 
evolūcijā ir jāmin ķeizarienes elizabetes cīņa par nāves soda ierobežošanu valstī. jau 
1742. gadā ķeizariene atcēla nāves sodu un spīdzināšanu personām, kas jaunākas par 
17 gadiem.127 Pat impērijas Senāts nepiekrita valdnieces centieniem ierobežot nāves 
soda piemērošanu valstī.128 Lai gan ķeizarienes pieņemtie likumi uz Latvijas teritoriju 
neattiecās, tomēr elizabetes centieni uzskatāmi par atskaites punktu ilgstošām disku-
sijām par un pret nāves soda kā soda veida piemērošanu, kuras šobrīd ir vainagojušās 
ar nāves soda atcelšanu Latvijas republikā par miera laikā izdarītiem noziegumiem. 
krimināllikuma 37. panta 2. daļa nosaka: “nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja no-
ziegums izdarīts kara laikā.”129 

tomēr diskusijas par un pret nāves sodu Latvijā nav rimušas. 2011. gada 6. aprīlī 
sabiedrības aptaujā iegūtie dati liecina, ka 57% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
neatbalsta nāves soda atcelšanu.130

19. gs. mainīja dzīvi Latvijas teritorijā, jo tika atcelta dzimtbūšana, kam sekoja 
latviešu nācijas veidošanās, bet gadsimta otrajā pusē sākās rusifikācija un impērijas 
centralizācija, kas izpaudās arī tiesu sistēmas pārveidē.131 19. gs. beigās vācu valodu kā 
vietējo valsts valodu mērķtiecīgi izkonkurēja krievu valoda. tā bija krievijas impērijas 

124 osipova S. Pētījums: Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās palīdzības pieejamība, to izvērtējums. Pie-
ejams: www.tm.gov.lv/lv/.../osipova_petijums_07022009-final.doc (skatīts 01.04.2011.).

125 Пахман С. В. История кодификации гражданского права, с. 716.
126 Schwabe a. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands, S. 255–341.
127 jāatceras, ka Zviedrijā (un tātad arī vidzemē) spīdzināšanu kā kriminālprocesa metodi pierādījumu iegūšanai 

atcēla jau zviedru karalis kārlis Xi 1686. gadā un šī norma saglabāja savu spēku arī pēc vidzemes iekļaušanas 
krievijas impērijā.

128 Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть), ч. 2. По изданию 1902 года. allpravo.ru., 2003. Pieejams: 
http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum106/item979.html (skatīts 01.04.2011.).

129 Latvijas republikas 1998. gada 17. jūnija likums “krimināllikums” ar grozījumiem līdz 02.12.2010. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966 (skatīts 01.04.2011.).

130 57% iedzīvotāju neatbalsta nāves soda atcelšanu Latvijā. diena.lv, 06.04.2011. Pieejams: http://www.diena.lv/
lat/politics/hot/57-iedzivotaju-neatbalsta-naves-soda-atcelsanu-latvija (skatīts 06.04.2011.).

131 Lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 50.–87. lpp.
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apzināta valsts politika, ko 19. gs. 80. gados uzsāka aleksandrs iii. Šī politika ietvēra arī 
pareizticības nostiprināšanu un nacionālo minoritāšu tiesību ierobežošanu.132 

1911. gada 30. janvārī ievērojamais krievu vēsturnieks vasilijs kļučevskis savā 
piezīmju grāmatiņā ierakstīja pārdomas par nacionālo jautājumu krievijā: “Pretrunas 
krievijas valsts etnogrāfiskajā sastāvā rietumu eiropas malienēs un austrumu āzijas 
malienēs: tur [rietumos. – S. O.] ir iekarotas teritorijas un tautības, kas ar savu kultūru 
ir daudz augstākas par mūsējo, bet te [āzijā. – S. O.] daudz zemākas. tur mēs nepro-
tam sadzīvot ar pakļautajiem, tāpēc ka nevaram pacelties līdz viņu līmenim, bet te mēs 
negribam ar viņiem sadzīvot un nicinām tos, jo nemākam viņus pacelt līdz savam līme-
nim. Gan vieni, gan otri nav mums līdzīgi un tāpēc ir mūsu ienaidnieki.”133 

krievu vēsturnieki atzīst, ka aleksandra iii valdīšana ir kulminācijas punkts impē-
rijas centra naidīgā attieksmē pret malienēm.134 krievijas impērijas nolikums Par tiesu 
reformu Baltijas guberņās, kurš uz Baltiju tika attiecināts 1889. gada 9. jūlijā, būtiski 
mainīja tradicionālo tiesu iekārtu un izveidoja visā Baltijā mūsdienu izpratnei atbil-
stošu tiesu iekārtu ar neatkarīgu tiesu.135 krievijas impērijas tiesiskās centralizācijas 
sekas bija franču tiesu varu institūciju un kriminālprocesa ideju ieviešana arī Latvijas 
teritorijā. Franču idejas krievijas impērijā tika ieviestas, ņemot vērā to darbību Francijā, 
kā arī analizējot modifikācijas, kas bija veidotas citās valstīs, kuras pārņēmušas franču 
tiesības, piemēram, austrijas un Bavārijas pieredzi. krievijas impērijas tiesu iekārtas 
reformas ietekme vēl joprojām ir samanāma mūsdienu Latvijas republikas tiesu varas 
sistēmā. Spilgti tas izpaužas zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju institūtos.136 
Skatot akulturāciju, kuras ietvaros latviešu juridiskā kultūra tika bagātināta ar vācu 
un (caur krievijas tiesībām) arī franču, šveiciešu un austriešu juridisko kultūru ele-
mentiem, varam apgalvot, ka latviešu juridiskā kultūra vēsturiski ir veidojusies ciešā 
saistībā ar kontinentālās eiropas tiesību saimi, kura tolaik izgāja jaunu romiešu tiesību 
recepcijas posmu.

132 Геллер М. История Российской империи. Pieejams: http://www.krotov.info/history/11/geller/gell_10.html 
(skatīts 19.01.2010.); sk. arī: Гаврилин А. Православная Церковь и русификаторская политика в Латга-
лии во второй половине XiX – начале XX веков. Pieejams: http://shh.neolain.lv/seminar23/alm7.gavrilin.
htm (skatīts 02.10.2009.).

133 “Противоречие в этнографическом составе Русского государства на западных европейских и вос-
точных азиатских окраинах: там захвачены области и народности с культурой гораздо выше нашей, 
здесь – гораздо ниже; там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться 
до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до 
своего уровня. Там и здесь неровни нам и потому наши враги.” Sk.: Ключевский В. О. Литературные 
портреты. Москва: Современник, 1991, c. 442.

134 mihails Gellers raksta: “kopā savijās: imperatora nepatika pret “nekrievu” tautām (нерусским народам), 
Pobedonosceva mesiāniskais nacionālisms un Dmitrija tolstoja racionālisms, ar kuru viņš centās saglabāt 
impērijas veselumu, neskatoties uz malieņu, īpaši rietumu, ātro attīstību. Grāfs tolstojs ieviesa Baltijas pro-
vincēs krievu tiesu sistēmu, likvidējot vietējās tiesas, ieviešot pastiprinātu rusifikācijas politiku administrācijā 
un skolās, par savu mērķi izvirzot cīņu ar visu vācisko un ar privilēģijām, kuras piemita vācu muižniecībai, 
Baltijas baroniem.” Sk.: Геллер М. История Российской империu, т. 3. Москва: МИК, 1997, c. 176–177.

135 Lazdiņš j. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), 270. lpp.
136 Plašāk sk.: osipova S. Pētījums: Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās palīdzības pieejamība, to izvērtē-

jums.
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4.5. Padomju okupācijas ietekme uz latviešu juridisko kultūru
vissarežģītāk ir novērtēt ietekmi uz latviešu juridisko kultūru, ko atstājusi padomju 

okupācija. te nav runa tik daudz par citas tautas juridiskās kultūras ietekmi (kaut gan 
padomju valstī tika turpināta krievijas impēriju raksturojošā rusifikācijas politika, tikai 
ar devīzi: “viena valsts, viena valoda, viena ideoloģija!”), bet vairāk par ideoloģijas – 
marksisma-ļeņinisma – uzspiešanu latviešu tautai 50 gadu garumā. Padomju tiesībās 
izmantoja romiešu tiesību jēdzienus, institūtus un principus, taču atbilstoši marksisma 
ideoloģijai tika būtiski transformēts to saturs, jo 

1) tika likvidētas privāttiesības. visas tiesiskās attiecības tika veidotas kā publiski 
tiesiskas; 

2) tika likvidēts privātīpašums, pamatojot to ar tēzi, ka privātīpašums ir sociālās 
nevienlīdzības un ekspluatācijas pamats. Fiziskām personām piederošais īpašums tika 
nosaukts par personisko īpašumu. no civiltiesiskās apgrozības tika izņemti “ražošanas 
līdzekļi” – zeme, rūpnīcas, fabrikas, daudzdzīvokļu nami utt.; 

3) padomju tiesības tika veidotas uz 19. gadsimtā valdošā tiesību pozitīvisma bāzes. 
Faktiski par vienīgo padomju tiesību avotu tika atzīts likums un uz tā bāzes pieņemtie 
normatīvie akti. tika ierobežotas tiesību normu interpretācijas metodes, atzīstot vienīgi 
normu gramatisko tulkošanu. 

Padomju juridisko kultūru raksturo: sociālistiskās tiesību filozofijas novirziena – 
marksisma-ļeņinisma – pasludināšana par valsts ideoloģijas pamatu, uz tā bāzes veik-
tās būtiskās transformācijas tiesiskajās attiecībās un metodisks darbs tautas tiesiskās 
apziņas un juridiskās kultūras atbilstošā pārveidē. mūsdienu Latvijas republikas 
likumdevējs ir atteicies no Latvijas PSr tiesību normām (pēdējie, kas palikuši spēkā, 
ir 1984. gada Latvijas PSr administratīvo pārkāpumu kodekss137 un 1970. gada Sodu 
izpildes kodekss)138, ir atjaunoti likumi, kas Latvijā pieņemti starpkaru posmā (piemē-
ram, Satversme un Civillikums), radīti jauni likumi (piemēram, krimināllikums un 
komerclikums), kā arī denacionalizācijas un privatizācijas procesā juristi ir centušies 
taisnīgi atjaunot privātīpašumu. taču garīgo juridisko kultūru mainīt ir ievērojami 
grūtāk nekā materiālo juridisko kultūru. ievērojamas grūtības sagādāja atteikšanās no 
sociālistiskās tiesību avotu mācības un normu piemērošanas metodoloģijas. Lai pilnībā 
atbrīvotos no padomju juridiskās kultūras, bija ne tikai jānomaina LPSr likumi, bet arī 
jāmaina juridiskā domāšana.139 autore uzskata, ka šis process joprojām turpinās. Pār-
maiņas juridiskajā metodoloģijā ir cieši saistītas ar tiesisko apziņu un garīgo juridisko 
kultūru. jebkuras kolektīvās domāšanas transformācijas ir lēns un sarežģīts process. 
varam teikt, ka Latvijai pārmaiņas tiesību avotu mācībā un juridiskajā metodoloģijā 
ir izdevies panākt neticami īsā laika posmā – no neatkarības atjaunošanas līdz (apmē-
ram) uzņemšanai eiropas Savienībā. Šo pārmaiņu pamatā bija mērķtiecīgs Latvijas 

137 1984. gada 7. decembra likums “Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss”. LPSR Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, nr. 51, 1984, 20. dec. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648 (skatīts 
26.05.2011.).

138 1970. gada 23. decembra likums “Latvijas Sodu izpildes kodekss”. LPSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs, nr. 1, 1971, 1. janv. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=90218 (skatīts 26.05.2011.).

139 Lazdiņš j. Latvijas republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.–1991. gadā. 
Latvijas Universitātes žurnāls Juridiskā Zinātne, nr. 1, 2010, 67. lpp.
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Universitātes docētāju darbs un atbalsts no eS valstīm (īpaši vācijas), kuras bija gatavas 
pieredzes apmaiņai un sniedza iespēju docētājiem un studentiem papildināt zināšanas 
savās augstskolās. Diemžēl padomju juridiskā kultūra joprojām veido vienu no bāzes 
elementiem mūsdienu Latvijas ļaužu prātos. Daļai Latvijas iedzīvotāju joprojām rak-
sturīga izteikta padomju tiesiskā apziņa, šie cilvēki joprojām nepieņem Latvijas valsti 
kā vērtību, apšauba Lr neatkarības atjaunošanas juridisko spēku.140 Daļa sabiedrības 
locekļu joprojām par pareizām un taisnīgām uzskata sociālistisko tiesību normas. Šī 
sociālā grupa nevēlējās būtiskās pārmaiņas valstī un ideoloģijas maiņu, tāpēc viņos nav 
cieņas ne pret valsti, ne arī tās pieņemtajām tiesībām, jo viņi uzskata šīs normas par 
netaisnīgām.141

140 “В 1991 Латвия восстановила (провозгласила) свою независимость, приобретенную в 1918 и 
утраченную в 1940 году. В данном случае между словами «провозгласила» и «восстановила» есть 
принципиальная разница, на которой основывается вся правовая база современной Латвии. Речь 
идет о том, что все, что согласно действующей Конституции, происходило в Латвии с 1940 по 1941 
и с 1944 по 1991 год является нелегитимным. С точки зрения права – это полнейший абсурд, тем 
более что решение об этом принял… Верховный Совет Латвии, избранный по советским законам, а 
Парламент независимой Латвии был избран только в 1993 году.” – Брутер В. Что случилось в Латвии? 
Pieejams: http://www.igpi.ru/bibl/other_articl/latv-bruter.html (skatīts 04.04.2011.).

141 osipova S., roze i. tiesiskā nihilisma saknes Latvijā, 50. lpp.

9. att. Pētera Stučkas Latvijas valsts universitātes juridiskās fakultātes valsts un tiesību zinātņu 
katedras kolektīvs, 1978. g. Pirmajā rindā no kreisās: i. krastiņš, e. jostsons, v. millers, i. Bišers, 
L. Štālmane, S. Babajevs; otrajā rindā: r. apsītis, v. Cielava, m. Perts, j. muižnieks. Fonā Pētera 
Stučkas portrets (foto no LU juridiskās fakultātes arhīva)
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5. Latviešu juridiskās kultūras spilgtākās iezīmes mūsdienās

kopš padomju okupācijas likvidēšanas ir pagājuši 20 gadi, un šajā laikā Latvija at-
jaunojusi savu valstiskumu un tiesību sistēmu, balstoties uz tām juridiskajām vērtībām, 
kuras tika ieliktas 20. gs. 20.–30. gados. tomēr daļa no šīm vērtībām bija mainījušās 
savā saturā, juridisko attiecību modeļi bija novecojuši (piemēram, tēva/vīra vara ģi-
menē), tāpēc, atjaunojot vēsturiskos tiesību avotus, likumdevējs veica atbilstošus grozī-
jumus.142 Grozījumi ģimenes tiesībās bija vērsti uz dzimumu nevienlīdzības novēršanu 
ģimenē un bērnu tiesību aizsardzību.143 

vienlaikus Latvijas juristi strādāja pie tā, lai atjaunotu pilsonisko sabiedrību, kuru 
iznīcināja padomju valsts, un veidotu tiesisku valsti 20. gs. beigu izpratnē. 1998. gadā 
Latvijas republikas Satversme beidzot sagaidīja cilvēka pamattiesību katalogu.144 Lat-
vijas tiesības tika harmonizētas ar eiropas Savienības tiesībām, kas 2004. gadā padarīja 
iespējamu Latvijas iestāšanos eiropas Savienībā. Šobrīd dalībai eiropas Savienībā ir liela 
ietekme uz Latvijas tiesībām, ko nosaka gan visām eS dalībvalstīm saistošie normatīvie 
akti,145 gan starptautisko tiesu spriedumi. Pateicoties pārnacionālai cilvēktiesību aizstā-
vībai, Latvijā strauji attīstās cilvēktiesības, jo “atziņas, kas izriet no eiropas Cilvēktiesību 
tiesas spriedumiem, ir vienlīdz svarīgas gan atbildētājvalstij, kas ir puse attiecīgajā lietā, 
gan arī visām pārējām eiropas Cilvēktiesību konvencijas dalībvalstīm..”146 ir pieaugusi 
Latvijas juristu kompetence un iedzīvotāju zināšanas par savām tiesībām.

tomēr latvieši nav vienoti savā attieksmē pret valsti, tiesu un likumiem. Pēdējos 
gados aizvien plašāk tiek runāts par juridisko nihilismu, kas valda iedzīvotāju apziņā. 
tiesiskais nihilisms ir noliedzoša un nievājoša attieksme pret tiesībām, pret sabiedrības 
tiesisko iekārtu kopumā.147 tiesiskais nihilisms apziņas līmenī bija izveidojies padomju 
okupācijas laikā, kad vietējie iedzīvotāji, lai gan bija spiesti pildīt padomju likumus, 
tomēr daudzus no tiem uztvēra kā netaisnus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
nenotika straujas pārmaiņas attieksmē pret valsts varu, tiesu un likumu. to sekmēja 
publiski skandāli jau pirmajā gadu desmitā pēc Lr neatkarības atjaunošanas. 20. gs. 
90. gados plašsaziņas līdzekļi atmaskoja nelikumības valstī, piemēram, Bankas Baltija 
lietu, G-24 kredītu izsaimniekošanu, Latvenergo miljonu pazušanu.148 tas viss kopā 
nostiprināja latviešu tautai jau no Livonijas laikiem raksturīgo distancēto attieksmi un 
norobežošanos no valsts. ja, dzīvojot svešu kungu varā, šāda attieksme bija pamatota, 
tad atjaunotajā Latvijas republikā, kurā Satversmes 2. pants nosaka tautas varu valstī, 
šāda norobežošanās ir nepamatota un bīstama. tā, no vienas puses, pauž viedokli, ka 

142 1994. gada 15. jūnija likums “Grozījumi Civillikumā”. Latvijas Vēstnesis, nr. 75, 1994, 30. jūn. 
143 Piemēram, tika likvidēts statuss “ārlaulībā dzimis bērns”. to noteica 2004. gada 11. oktobra Satversmes tiesas 

spriedums “Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas republikas Satversmes 110. panta pir-
majam teikumam un eiropas konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam”. 
Latvijas Vēstnesis, nr. 161, 2004, 12. okt.

144 1998. gada 15. oktobra likums “Grozījumi Latvijas republikas Satversmē”. Latvijas Vēstnesis, nr. 308/312, 
1998, 23. okt. 

145 Gatawis S., Broks e., Bule Z. Eiropas tiesības. rīga: Latvijas Universitāte, 2002, 162.–167. lpp.
146 mits m. Priekšvārds. Eiropas Cilvēktiesību tiesa: spriedumu izlase, i. rīga: Latvijas vēstnesis, 2003, 5. lpp.
147 rehbinder m. Rechtssoziologie, S. 117–119. 
148 Sīkāk par tiesiskā nihilisma cēloņiem sk.: osipova S., roze i. tiesiskā nihilisma saknes Latvijā, 40.–60. lpp. 
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pie varas esošie nestrādā tautas interesēs, jo citādi nekad nav bijis, bet, no otras puses, 
piešķir tautai pasīva cietēja lomu.

atšķirībā no daudzu citu tautu (piemēram, indiešu, turku, persiešu, ebreju, 
japāņu)149 pasakām latviešu folklorā nav daudz tiesas spriešanas sižetu, kuros tiek ap-
brīnots taisns tiesnesis, attapīgs prasītājs vai atbildētājs, kas raksturo to tautu kultūras, 
kurās tiesa ir bijusi savas tautības tiesnešu rokās. Folklora liecina par tiesāšanās kultūru 
konkrētajā sabiedrībā. var secināt, ka kopumā senlatviešu dzīvē tiesa un prāvošanās 
nav bijusi neatņemama dzīves sastāvdaļa, bet tiesnesis nav bijis pozitīvais tēls latviešu 
tradicionālajā tiesiskajā apziņā ne dainu tapšanas posmā, ne arī vēlāk. tāpēc, veidojot 
un atjaunojot Latvijas valstiskumu, bija un ir nepieciešams nopietni piestrādāt, lai kul-
tivētu tautas apziņā uzticēšanos tiesai un pozitīvu tiesneša tēlu. 21. gs. pirmās desmit-
gades skandāli ap tiesu varu, piemēram, krimināllietas pret tiesnesēm kukuļņēmējām 
Beatrisi tāleri un irēnu Poļikarpovu, kuras bija pirmās tiesneses Latvijā, kas sauktas 
pie atbildības kukuļošanā;150 grāmata “tiesāšanās kā ķēķis”151, kurā it kā bija “parādītas 
tiesas spriešanas aizkulises Latvijā” (lai gan lietu pētīja gan Saeimas deputāti, gan proku-
ratūra un policija, iegūtie pierādījumi nebija pietiekami, lai kādu sodītu. turklāt iestā jās 
noilgums. Profesore ilma Čepāne intervijā Ltv Panorāmai izteicās: “Patiešām ir žēl, 
ka tas tā ir beidzies, jo netiek noņemta aizdomu ēna no godīgajiem tiesnešiem.”152) 
un publiskās debates par tiesnešu algām laikā, kad krīzes gados visai pārējai Latvi-
jas sabiedrībai solidāri nācās “savilkt jostas”, tiesnešu prestižu nebūt nespodrināja.

tomēr nevar runāt par latviešu pilnīgu neuzticēšanos taisnai tiesai. Lielā tiesu no-
slogotība liecina, ka latvieši dodas uz tiesu meklēt taisnību un meklē to visās iespējamās 
tiesu instancēs. arī pati tiesu vara aktīvi strādā pie tiesnešu un citu ar tiesu varu saistītu 
amatpersonu kvalifikācijas celšanas un darba kvalitātes paaugstināšanas. atbilstoši 
kontinentālās eiropas tradīcijai Latvijā ir trīspakāpju tiesu sistēma: rajona (pilsētas) 
tiesas, apgabaltiesas un augstākā tiesa. to nosaka Lr Satversmes 82. pants,153 bet sīkāk 
regulē Likums par tiesu varu.154

Latviešu tauta joprojām Baznīcai uzticas vairāk nekā laicīgai varai. Pēc 2011. gada 
1. februāra Latvijas sabiedrības aptauju datiem, uzticēšanās Baznīcai ir apmēram divas 
reizes augstāka nekā valsts prezidentam.155 

149 Par tiesām un tiesnešiem. Dažādu laiku un tautu leģendas, pasakas, fabulas un anekdotes par strīdiem, par 
prāvošanos, par tiesām un tiesnešiem, par asprātīgām izmeklēšanām un dīvainiem spriedumiem. rīga: Zinātne, 
1979, 331.–332. lpp.

150 tālerei un Poļikarpovai piespriež astoņu gadu cietumsodu. tvnet, 07.02.2008. Pieejams: http://www.tvnet.lv/
zinas/kriminalzinas/284005-talerei_un_polikarpovai_piespriez_astonu_gadu_cietumsodu_video/comments 
(skatīts 06.04.2011.).

151 Brūklenis j. Tiesāšanās kā ķēķis: advokāta Gūtupa “sakārtošanas” receptes. rīga: mantojums, 2007.
152 Cik trauksmaini sācies, tik nemanāmi izčākstējis. Ltv Panorāma 2011. gada 7. martā. Pieejams: martshttp://

www.youtube.com/watch?v=gFw8c9b1Qni (skatīts 06.04.2011.).
153 1922. gada 15. februāra likums “Latvijas republikas Satversme” ar grozījumiem līdz 08.04.2009. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980 (skatīts 23.05.2011.).
154 1992. gada 15. decembra likums “Par tiesu varu” ar grozījumiem līdz 16.12.2010. Pieejams: http://www.

likumi.lv/doc.php?id=62847 (skatīts 23.05.2011.).
155 Gabre a. Latvieši netic politikai, zaudē ticību nvo un baznīcai. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2011, 17. marts. 

Pieejams: http://zinas.nra.lv/latvija/43531-latviesi-netic-politikai-zaude-ticibu-nvo-un-baznicai.htm (skatīts 
22.03.2011.).
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Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes maģistrantūras studentu pētījumi 
(2006–2008), kas veikti šā raksta autores vadībā, apliecina: no personām, kas pieder 
pie tiesu varas, visaugstāko uzticēšanos bauda zvērināti notāri.156 interesanti, ka būtiski 
atšķiras to personu viedoklis par tiesu, kas pašas ir nonākušas saskarsmē ar tiesu, no 
tām personām, kuru priekšstats par tiesu veidojies, nenonākot ar to tiešā saskarsmē. 
2010. gadā uzticēšanos tiesu varai Latvijā pauduši 36% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. 
aptaujā, kas 2010. gadā veikta Latvijas tiesnešu mācību centrā, uzticēšanos tiesu varai 
pauduši 79% personu, kas nonākušas tiešā saskarsmē ar tiesu.157 2011. gada martā un 
aprīlī raksta autores vadībā veiktie LU maģistrantu pētījumi apliecina, ka tiesai pilnībā 
uzticas 32% aptaujāto, bet daļēji uzticas 50% aptaujāto. tas netraucē 76 procentiem 
iepriekš minēto respondentu būt pārliecinātiem, ka tiesneši ņem kukuļus. aptaujas 

156 kā liecina socioloģiskās aptaujas, zvērināti notāri bauda sabiedrības uzticēšanos gan pēc zināšanu kritērija, 
gan pēc godīguma kritērija: 2006. gadā LU juridiskās fakultātes maģistrantūras studentu veiktā aptauja 
liecināja, ka no visiem ar tiesu varu saistītajiem amatiem (tiesneši, advokāti, tiesu izpildītāji, notāri) vislie-
lāko re spondentu uzticēšanos bauda notāri (pilnīgi vai daļēji notāriem uzticas 77% aptaujāto respondentu, 
2007. gada pētījums to apstiprināja, bet 2008. gada pētījumā parādījās jauna tendence – gados jaunāki res-
pondenti (līdz 25 gadu vecumam) vairāk uzticas tiesnešiem, bet respondenti, kas vecāki par 25 gadiem, vairāk 
uzticas notāriem). Sk.: osipova S. Pētījums: Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās palīdzības pieejamība, 
to izvērtējums. Pieejams: www.tm.gov.lv/lv/.../osipova_petijums_07022009-final.doc (skatīts 29.03.2011.).

157 “tiesu sistēmai uzticas 79% cilvēku, kas nonākuši reālā saskarsmē ar tiesu”, secināts Latvijas tiesnešu mācību 
centra (LtmC) veiktajā tiesu darba novērtējuma pētījumā.

“vispārējos pētījumos, kur aptaujāta sabiedrība kopumā, šis uzticības līmenis ir daudz zemāks, tomēr 
jāņem vērā, ka daļai no aptaujāto viedoklis ir veidojies tikai no medijos un paziņu lokā dzirdētā, nevis pašiem 
saskaroties ar tiesu darbu,” portālam Delfi norāda pētījuma veicēji. Piemēram, 2007. un 2008. gadā veiktie 
tiesu administrācijas pētījumi uzrāda vidēji 33% uzticēšanos tiesu sistēmai. 2010. gada nogalē Eurobarome-
ter 74 aptaujā uzticēšanos tiesai uzrādījuši 36% sabiedrības pārstāvju, norāda LtmC.

LtmC pētījums veikts, tiesās aptaujājot cilvēkus, kas apmeklē tiesu vai piedalās kādā tiesvedības procesā. 
LtmC pētījums atšķiras ar to, ka tiek noskaidrots tieši tiesas klientu viedoklis, nevis vispārējais sabiedrības 
priekšstats. Sk.: Pētījums: tiesām uzticas 79% to klientu, delfi.lv, 21.03.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/
news/national/politics/petijums-tiesam-uzticas-79-to-klientu.d?id=37504939 (skatīts 06.04.2011.).

10. att. Zvērinātu notāru 
kvalifikācijas pārbaudes 
eksāmena komisija darbā: 
centrā zvērināts advokāts 
Lauris Liepa, pa labi Latvijas 
republikas augstākās 
tiesas priekšsēdētājs ivars 
Bičkovičs (foto no Latvijas 
Zvērinātu notāru padomes 
arhīva)
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dati liecina, ka neviens no aptaujātajiem pats nav devis tiesnesim kukuli. Pārliecību par 
tiesas korumpētību 69% aptaujāto ir ieguvuši no plašsaziņas līdzekļos paustās informā-
cijas.158

ticību tiesai un tiesībām ietekmē arī apstāklis, ka Latvijas teritorijā 20. gadsimtā 
pēctecīgi ir pastāvējušas sešas tiesību sistēmas: krievijas impērijas tiesības, Latvijas SPr 
tiesības, Latvijas republikas tiesības, Padomju Savienības tiesības, nacistiskās vācijas 
ieviestās tiesības, atjaunotās Latvijas republikas tiesības. Dinamiskās pārmaiņas nelab-
vēlīgi ietekmēja latviešu ticību tiesībām kā stabilam ilgtermiņa sabiedrisko attiecību 
regulatoram. Pārdzīvojot šīs pārmaiņas, tautai bija pamats apšaubīt tiesības kā stabilu 
vērtību un mierīgas, harmoniskas dzīves normatīvo garantu. arī atjaunotās Latvijas 
likumdevēja haotiskā darbošanās tiesību jaunradē nerada tautā pārliecību, ka tiesības ir 
stabila normatīva sistēma, uz kuru balstoties var plānot savu rīcību un veidot nākotnes 
plānus. valstij ir jādomā, kā motivēt no pārmaiņām nogurdināto tautu ievērot tiesības 
un stiprināt ticību taisnīgai tiesai un tiesībām kā stabilam sociālo attiecību regulatoram. 
Likumdevējam, pieņemot jaunus likumus, ir jāņem vērā, ka tauta labprātīgi ievēro nor-
mas, kas atvieglo un sakārto dzīvi, sniedz drošības garantijas un ir viegli realizējamas.

Secinājumi

1) tiesības ir daļa no cilvēku radītās kultūras. juridiskās kultūras elementi ir tiesiskā 
apziņa (gan individuālā, gan kolektīvā), juridiskā terminoloģija un tiesību doktrīna, kas ma-
terializējas likumos, likumu komentāros, tiesu prakses materiālos, tiesību zinātnes mācību 
grāmatās. Latviešu juridiskā kultūra ir piederīga pie kontinentālās eiropas tiesību saimes.

2) Latviešu juridiskā kultūra ir pētīta vairākos posmos. katru posmu raksturo savi 
pētījumu mērķi un metodes.

a) 20. gadsimtā starpkaru posmā, pētot latviešu juridisko kultūru, dominēja 
vēsturiskais aspekts, tika pētīts, kā laika gaitā ir veidojusies latviešu nacionālā ju-
ridiskā kultūra. Publikācijas pauda izteikti nacionālu skatījumu uz latviešu tautas 
kultūras vēsturi. 

b) Padomju Savienībā tika uzsvērta krievu tautas ietekme un nozīme visu pa-
domju tautu vēsturē. Padomju posma publikācijas par juridisko kultūru un tiesisko 
apziņu Latvijā raksturo internacionālisms un pārspīlēta ideoloģizācija. Publikācijas 
saturēja padomju valsts ideoloģijas paustos uzskatus par realitāti, nevis realitātes 
zinātnisku analīzi. 

c) Pēc Lr neatkarības atjaunošanas juridisko kultūru un tiesisko apziņu pa-
matā ar teorētiskām metodēm ir pētījuši ilgvars krastiņš un voldis jakubaņecs, bet 
andrejs vilks un raksta autore līdz ar teorētiskām metodēm savās publikācijās iz-
manto arī statistikas datus un pašu veiktu empīrisku pētījumu rezultātus. jaunākās 
tendences nosaka pētīt Latvijas juridiskās kultūras attīstību eiropas valstu tiesību 
reģionalizācijas kontekstā.

158 Pētījumus veica LU juridiskās fakultātes tiesību zinātņu akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas 
studenti raimonda volkova, jānis jonāss, tatjana Grigorčaka, Sanita jefimova, Signe Briede, Zane actiņa, 
Sanda vaiskoviča, ilze Šimase. Sanitas osipovas personiskā arhīva materiāli.
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3) Latviešu nacionālās juridiskās kultūras pamats ir juridiskā terminoloģija, kas ļauj 
latviešu valodā veidot tiesību normas, sastādīt juridiskās prakses materiālus, diskutēt  
par tiesībām un spriest tiesu. Senākie joprojām lietotie latviešu juridiskie termini ir 
fiksēti jau dainās. Pirmie likumu tulkojumi latviešu valodā no vācu un zviedru valo-
das parādījās 17. gadsimtā. juridisko tekstu skaits latviešu valodā ievērojami pieauga 
krievijas impērijas laikā 19. gs. pirmajā pusē, kad zemnieku likumi pēc valsts prasības 
tika tulkoti latviešu valodā. Strauja latviešu juridiskās terminoloģijas attīstība notika 
pēc Lr izveides, kad latviešu valoda kļuva par valsts valodu. Latviešu juridiskās termi-
noloģijas darināšanā ir vērojamas divas tendences: tulkot juridiskos terminus latviešu 
valodā un pārņemt terminus no svešvalodas, tos “latviskojot” fonētiski un ar galotni.

4) Senākās liecības par latviešu juridisko kultūru ir atrodamas paražu tiesību pie-
rakstos, t.s. zemnieku tiesībās un dainās. avotos fiksētās juridiskās vērtības un taisnas 
tiesas ideāls pastāv latviešu tiesiskajā apziņā arī mūsdienās. Latvieši tradicionāli vēlas 
“taisnu”, “patiesu”, “rāmu”, “gudru”, “sociāli atbildīgu” tiesas spriešanu. tauta vēsturiski 
to necer sagaidīt no “kungu tiesas” jeb valsts tiesas. Latviešu tautu joprojām raksturo 
atsvešināta attieksme pret valsti un tiesu.

5) Laika posmos no 13. gs. līdz 1918. gadam un no 1940. līdz 1990. gadam latviešu 
juridiskā kultūra bija pakļauta aktīvai akulturācijai, jo valsts vara bija svešu tautu rokās. 
Būtisku un paliekošu iespaidu uz latviešu juridisko kultūru ir atstājuši “vācu laiki”, 
“poļu laiki”, “zviedru laiki”, “krievijas impērijas laiki” un “padomju laiki”. Šobrīd liela 
loma ir akulturācijai, kas veidojas saistībā ar dalību eS. akulturācijas sekas ir fiksējamas 
latviešu juridiskajā terminoloģijā, tiesu un tiesību sistēmā un juridiskajā doktrīnā. 

6) Latviešu tautas tiesiskā apziņa ir vērsta uz likumpaklausību, lieka riska neuzņem-
šanos un dzīvošanu saskaņā ar tradicionālām vērtībām. to raksturo tradicionālisms un 
konservatīvisms. Šobrīd latviešu likumpaklausību būtiski ietekmē neticība juridisko 
vērtību, tiesu sistēmas un tiesību normu “ilgtspējai”. ticību tiesai un tiesībām ietekmē 
apstāklis, ka 20. gadsimtā pārlieku bieži mainījās Latvijas teritorijā spēkā esošās tiesu 
un tiesību sistēmas. Dinamiskās pārmaiņas ietekmēja latviešu ticību tiesībām kā stabi-
lam ilgtermiņa sabiedrisko attiecību regulatoram. arī atjaunotās Latvijas likumdevēja 
pārlieku aktīvā darbošanās tiesību jaunradē nerada tautā pārliecību, ka tiesības ir sta-
bila ilgtermiņa normatīvā sistēma, uz kuru balstoties iespējams plānot rīcību un veidot 
nākotnes plānus. nepieciešams juridiski izglītot tautu, lai iedzīvotāji varētu izmantot 
tās tiesības un pildīt tos pienākumus, kurus piešķir demokrātiskā valsts iekārta Latvijā.
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valodas vēsturē un Latvijas notariāta vēsturē; tiesību socioloģija (veikusi padziļi-
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LatvijaS PreSeS Un CitU PLaŠSaZiŅaS 
LĪDZekĻU attĪStĪBa 19.–21. GaDSimtā

rakstā analizēta plašsaziņas līdzekļu jeb masu mediju vēsturiskā attīstība un to atšķirīgā loma sa-
biedrībā dažādos laika posmos. Sīkāk aplūkoti mediju procesi no klerikāli didaktiskās orientācijas 
vācbaltiešu mācītāju vadībā, proti, no Latviešu Avīzēm, kas sāka iznākt 1822. gadā, līdz mūsdienu 
mediju peripetijām un tradicionālo mediju pastāvēšanas draudiem. Galvenie šodienas pārmaiņu 
katalizatori kā Latvijā, tā arī pasaulē ir internets, digitalizācija un globalizācija.

The chapter analyzes the historical development and role of the mass media in Latvia over different 
time periods. more detailed assessments are offered beginning from the time  when Baltic German 
clergymen created Latvian language press in 1822, to the modern media stresses and existential 
threats, perceived by the traditional media. The major catalysts effecting change in Latvia and the 
world have been the internet, digitalization and globalization.

Atslēgvārdi: mediju loma dažādos Latvijas vēstures periodos, trimdas prese, mediji un trešā atmoda, 
neatkarības posma mediju peripetijas, digitalizācijas efekti, ekonomiskā krīze un reklāmas tirgus 
sabrukums, televīziju koncentrācija, interneta portāli.

Keywords: Latvia mass media role in history of Latvia, Latvian Western refugee press, the role of 
media in the new Atmoda  (awakening), media stresses and dynamics in the independence period, 
the effects of  digitization, the economic crisis and advertising crash, concentration of television, 
internet portals.

Plašsaziņas līdzekļi var pildīt dažādas lomas. tie var būt demokrātijas skābeklis, 
ja tiem ļauts netraucēti un brīvi darboties. tie var kalpot arī kā varas ierocis dažādu 
ideoloģiju veicināšanā un iedzīvotāju uzskatu ietekmēšanā. mediji var stiprināt valsts 
iekārtu. tie var būt saistviela, kas cementē miljoniem cilvēku vienotā psiholoģiskā ka-
molā, ko var dēvēt par kopību jeb tautu.1 mediji var vājināt vai pat sagraut visspēcīgākās  

1 Labu aprakstu par komunikācijas nozīmi lielu un ciešu grupu veidošanā var atrast grāmatā: Deutsch k. Na-
tionalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambrige, mass.: mit 
Press; new York: john Wiley & Sons, 1953. Šis autors akcentē gemeinschaft un gesellschaft atšķirības, ko savā 
laikā uzsvēris jau F. tennīss (Tönnies). kopības saistviela ir komunikācijas intensitāte, precizitāte (fidelity) un 
vieglums, kuru līmenis strauji krītas ārpus šīs kopības robežām. komunikācija var būt arī simboliska: simbolu 
lietotājiem ir kopīgs priekšstats par komunicēto simbolu būtību. komunikācija ļauj kopībai domāt, redzēt un 
darboties vienoti. tajā pašā laikā pastāv arī sabiedrība, kuras galvenā saistviela ir ekonomika un komerciālā 
darbība, ko balsta darba dalīšana kompleksās struktūrās un starp valstīm. Latvijas situācijā labi var iezīmēt 
divas kopienas un vienu sabiedrību, ko vieno ekonomiski nosacījumi. komunikācijas intensitāti, vieglumu 
un tiešumu iegrožo dalījums atšķirīgās valodu kopienās. abu kopienu starpā vērojami komunikācijas kropļo-
jumi, pārprašana un simbolu nesaprašana.
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valsts struktūras un varas hierarhijas. tie veido prizmu, caur kuru vairums cilvēku 
uztver realitāti, tomēr realitāte mēdz būt dažāda un mainīga. itin bieži realitāti iegrožo 
varas elites uzliktie iemaukti un filtri, turklāt varas elite var daudzkārt mainīties. arī 
visbrīvākajai presei ir sarkanās līnijas, kuras tā nedrīkst pārkāpt. Un tieši šo sarkano 
līniju pārvietošana vai pārraušana ir dažādu revolūciju dzenulis.

Plašsaziņas līdzekļi Latvijā ir piedzīvojuši visdažādākās ideoloģijas un sarkanās 
līnijas. Prese ir gan balstījusi režīmus un varas struktūras, gan arī mēģinājusi tās graut. 
Sākusi ar klerikāli konservatīviem iemauktiem, prese laika tecējumā ir veidojusi un 
atbalstījusi kā tautas Pirmās atmodas vērtības un kustību, tā arī vienlīdz labi ir balstījusi 
oponējošos un šķiriski noskaņotos Jaunās strāvas dalībniekus, revolūcijas cīnītājus un 
viņu mērķus.

Latvijā atsevišķi preses izdevumi ir paspējuši pārstāvēt gandrīz visas iespējamās 
ideoloģijas, jo šī teritorija bijusi placdarms, kur mutuļojuši dažādu konfliktējošu ideo-
loģiju paisumi un bēgumi. Latvijas vēstures norisēs prese un citi mediji tikuši iesaistīti 
politisko partiju sacensībās, “vadoņa” kārļa Ulmaņa režīma balstīšanā un slavināšanā, 
komunisma “iekarojumu” aizsargāšanā un propagandēšanā, glasnostj jeb atklātības un 
trešās atmodas vadīšanā un atjaunotās Latvijas valsts izveidošanā.

Divdesmit pēcpadomju brīvības gados plašsaziņas līdzekļi aizgājuši līdz kraujas 
malai: drukātajai presei aktuāls ir jautājums – “būt vai nebūt”. arī Latvijas raidorga-
nizācijas pārdzīvo kritiskus laikus, jo interneta straujā attīstība mainījusi auditorijas 
iera dumus un intereses. Galvenie televīzijas cienītāji ir gados vecāki cilvēki.2 turklāt 
digitalizācija devusi iespēju iedzīvotājiem skatīties simtiem citu valstu programmu un 
raidījumu, kas konkurē ar pašmāju ražojumiem. Globalizācijas un brīvas pārvietošanās 
laikmetā latviešu tautai ilgtermiņā draud iznīkšana, ja lietas attīstīsies pašplūsmā. arī 
plašsaziņas līdzekļu intensīvi piekoptais negatīvisms attiecībā pret valsti un tās vadītā-
jiem var spēcīgi drupināt tautas ticību saviem ideāliem, kultūrai un varas struktūrām. 

Latvijas iedzīvotāju sadalījums divās izolētās valodas nometnēs, kurām masu mediji 
veido atšķirīgas realitātes, var izrādīties drauds mierīgai līdzāspastāvēšanai ilgtermiņā.3 
Savulaik veiktie mēģinājumi izdot kvalitatīvas avīzes divās valodās nespēja pārvarēt 
plaisu starp “divām pasaulēm vienā valstī”, un eksperimenti beidzās nesekmīgi. var-
būt taisnība amerikāņu zinātniekam Semjuelam Hantingtonam – eiropā pastāv divas 
nesavienojamas “civilizācijas”, kur rietumu civilizācija saduras ar slāviski ortodoksālo 
vērtību mantojumu.4 

2 Baltijas Sociālo zinātņu institūts. Situācijas izpēte elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionā-
lās stratēģijas 2012.–2017. gadam izstrādei. 2011. gada februāris–aprīlis. Pieejams: http://www.neplpadome.
lv/lv/assets/documents/Petijumi/BiSS_Strategijai2012-2017_nePLP.pdf (šis un pārējie rakstā izmantotie 
elektroniskie dokumenti pēdējo reizi aplūkoti 2013. gada augustā–septembrī), 9.–11., 15. lpp. Ltv1 un Lnt 
lielāko īpatsvaru veido 55 gadus veci un vecāki iedzīvotāji. vienīgais nacionālās apraides televīzijas kanāls, 
kuru skatās jaunāka gadagājuma iedzīvotāji, ir tv3. 

3 turpat, 9. lpp. Statistika liecina, ka televīzijas jomā tautību (valodu kopienu) pārklājums ir niecīgs. vairākas 
analīzes par krievijas un Latvijas krievu orientāciju masu medijos, viņu nostāju par un pret atsevišķiem 
latviešu kopienas un valsts virzieniem un lēmumiem sniegtas grāmatā: muižnieks n. (ed.). Manufacturing 
Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia. rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008.

4 Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. new York: Simon & Schuster, 
1996. (Hantingtons S. Civilizāciju sadursme. Pasaules kārtības pārveide. rīga: jumava, 2012.)
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Pēdējos 20 brīvības gados liberālā individuālisma un patērētāju ideoloģijas domi-
nancei klāt nākušas globālas mediju homogenizācijas un “Mac pasaules” kultūras iz-
platīšanās tendences. Latvijas valsts nacionālo vērtību saistviela ir ievērojami zaudējusi 
savu cementējošo kvalitāti, tā ar katru gadu dilst aizvien vairāk. izveidojusies kritiski 
zema uzticēšanās valsts varas iestādēm. turklāt ik gadu desmitiem tūkstoši cilvēku iz-
vēlas doties no Latvijas projām uz palikšanu citās zemēs, un bieži vien viņiem noteicošā 
vadlīnija ir augstāks patēriņa līmenis: Ubi bene, ibi patria jeb Kur labi, tur tēvzeme. 
Lasītāju lokam arvien dilstot, mediji – turklāt būdami ierauti jaunu elektronisko sazi-
ņas līdzekļu atvarā – spiesti mainīties vai izzust.5 mediju vājināšanās un pat izzušanas 
drauds parādījies tieši tajā laikā, kad to loma tautas kopības uzturēšanā vai gremdēšanā 
atkal ir palielinājusies un kļuvusi neatsverama. 

turpmākajā aprakstā tiks dots pārskats par Latvijas preses un citu plašsaziņas 
līdzekļu peripetijām. Gandrīz divsimt gadu ilgajā Latvijas preses vēsturē var uziet norā-
des par dažu veiksmīgāko mediju lokanību un pielāgošanās veidiem, rast vielu jauniem 
meklējumiem un pārdomām. tagadne, kaut daļēji, vienmēr ir saistīta ar pagātni.

Pirmie preses asni

Pirmie preses izdevumi latviešu valodā bija lielā mērā saistīti ar baltvācu mācītāju 
uzņēmību un entuziasmu. Šie izdevumi bija elitāri, ar samērā maziem metieniem un 
ar neprofesionāliem autoriem, tomēr izglītotiem latviešiem tie pavēra jaunu pasauli 
aiz pagastu robežām. tiem rūpēja luterticības garīgās ideoloģijas stiprināšana un 
nesen brīvlaisto zemnieku “tēvišķīga vai didaktiska apmācīšana”, lai celtu viņu kultūras  
līmeni un popularizētu civilizācijas galvenās akceptētās normas.6 Šīs avīzes aizstāvēja 
pastāvošo iekārtu un baltvāciešu panāktās privilēģijas. turklāt tās bija ieinteresētas 
apturēt vai mazināt latviešu pāriešanu pareizticībā un pretoties rusifikācijai, ko tolaik 
veicināja cara valdība. Pirmais žurnāls, kas iznāca latviešu valodā, bija Latviešu Ārste 
(1768–1769).7

5 Pēc Latvijas nacionālās bibliotēkas datiem, posmā no 2005. līdz 2011. gadam laikrakstu metiens strauji 
krities. Latvijas Avīzes ikdienas metiens samazinājies no 58 000 eksemplāru līdz 32 100, bet Dienas me-
tiens – no 55 476 eksemplāriem līdz 31 000. tātad abām avīzēm samazinājums bija aptuveni 44–45 pro-
centi. krievu valodā iznākošajiem laikrakstiem Vesti segodnja un Čas metiens krities attiecīgi par 39 un 
49 procentiem. juzefovičs j. Mapping Digital Media: Latvia. London: open Society Foundations, 2011,  
p. 20, sk.: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-latvia. Pēc tnS pētījuma 
datiem, dienas laikrakstu lasītāju loks turpina strauji mazināties: no 25% 2011. gada vasarā līdz 18% gadu 
vēlāk (sk.: vasarā kopumā lasītākie ir bijuši nedēļas preses izdevumi, tns.lv, 17.08.2012. Pieejams: http://www.
tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3905).

6 Prese. Latvju enciklopēdija. red. a. Švābe, 3. sēj. Stokholma: trīs Zvaigznes, 1952–1953, 1997. lpp. Brīvlaišana 
Latvijā notika pusgadsimtu agrāk nekā gandrīz visās citās krievijas impērijas guberņās. Dzimtbūšanas atcel-
šana bija katalizators latviešu mediju attīstībai un tautas apziņas veidošanai, kā arī latviešu nācijas tapšanai.

7 Sk.: Zelče v. Latviešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822–1865. rīga: Zinātne, 2009, 
68.–70. lpp. reizi ceturksnī iznāca arī Latviska Gada Grāmata (1797–1798). tā saturēja “dzejoļus [..], stāsti-
ņus, reliģiskas apceres un lauks. pamācības” (Latviska Gada Grāmata. Latvju enciklopēdija, 2. sēj., 1419. lpp.; 
sk. arī: Zelče v. Latviešu avīžniecība, 70. lpp.); vēl agrāk tika izdoti pirmie periodiskie izdevumi latviešu 
valodā – kalendāri (turpat, 66. lpp.; sk. arī: kalendārs. Latvju enciklopēdija, 1. sēj., 1950–1951, 932. lpp.). 
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Pirmais latviešu politiskais nedēļas laikraksts Latviešu Avīzes iznāca 1822. gada 
janvārī jelgavā, un to nodibināja vācu mācītājs kārlis Frīdrihs vatsons. tāpat kā 
daudzi citi tālaika garīdznieki, k. vatsons, būdams romantisma ideju ietekmēts, 
skaitījās “latviešu tautas un valodas draugs”.8 tā bija izcila personība, kas “izcēlās ar 
spožo intelektu, talantu, darbaholismu, organizatora spējām, neatlaidību un prasmi 
pārliecināt”.9 k. vatsons dzimis jelgavā 1777. gadā, viņa tēvs bija pilsētas vācu laik-
raksta Mitauische Zeitung redaktors, jelgavas Pētera akadēmijas profesors un prorek-
tors. k. vatsons bija studējis tiesību zinātnes un vēlāk teoloģiju vācijā un strādāja par 
mācītāju Lestenes, pēc tam Struteles draudzē.10 avīzes izdošana latviešu valodā bija 
personiska iecere, kurai k. vatsons vairākus gadus izstrādāja “biznesa plānu”, konsul-
tējoties ar saviem amata brāļiem un citiem apgaismotiem ļaudīm. avīzes izdošanas 
ideja bija jāaizstāv pret daudziem pretiniekiem, it sevišķi muižnieku vidū. Profesore 
vita Zelče ir spilgti aprakstījusi k. vatsona milzīgo veikumu piecos darbības gados 
pirms pāragrās nāves 1826. gadā: “Šajā laikā viņš bija paveicis neticami daudz – par 
spīti sociālajiem aizspriedumiem, birokrātiskajiem šķēršļiem, preses lietošanas ne-
pieciešamības un tradīciju trūkumam nodibinājis pirmo laikrakstu latviešu valodā. 
[..] vatsons arī radīja izdošanas budžeta nodrošinājuma sistēmu.”11 Sākumā avīzei 
bija tikai 200 abonentu, un pats k. vatsons bija arī galvenais rakstītājs un izdevējs. 
Šo mīlestības darbu nācās veikt kopā ar pienākumiem draudzē un kuplās deviņu 
bērnu ģimenes apgādi un audzināšanu. k. vatsona nodibinātās avīzes stingrie pa-
mati ļāva tai plaukt līdz 1915. gadam, kad to slēdza ķeizariskās vācijas okupācijas  
iestādes.

Līdzīgā kristīgi didaktiskā garā ievirzītas bija Vidzemes Latviešu Avīzes (1824–1889) 
un Tas Latviešu Ļaužu Draugs (1832–1846). Pēdējo izdeva johans Hermanis treijs, kurš 
atzīts par latviešu tautas atplauksmes veicinātāju un kurš arī iezīmēja “latviešu tautas 
nākotnes metu”.12

19. gadsimta vidū ar garīgi konservatīvo orientāciju sāka konkurēt svaigas ideo-
loģiskas vēsmas. no eiropas ieplūda jaunas vērtības, piemēram, preses komerciali-
zācija un tautiskais patriotisms. Bieži vien pirmā tendence vairoja otro, tā notika arī 
Latvijā. rīgā vācu uzņēmums peļņas nolūkos izdeva nedēļas laikrakstu Mājas Viesis 
(1856–1910). tāpēc šis izdevums pielāgojās jaunam latviešu apziņas kāpumam un 
“rakstīja mēreni nacionālā virzienā”. Laikraksta redaktors bija ansis Leitāns. Mājas 
Viesis iezīmēja jaunu, svarīgu pagriezienu latviešu avīžniecībā – tagad kā rakstnieki, 
tā lasītāji bija latvieši un pirmo reizi varēja runāt par žurnālistikas profesionalizāciju. 
Mājas Viesis deva milzīgu ieguldījumu nacionālās atmodas veicināšanā un jaunlatviešu  
kustībā.13 

vēl izteiktāku nacionālo virzienu uz īsu laiku ieturēja Pēterburgas Avīzes (1862–
1865), to mērķis bija stiprināt latviešu tautas apziņu, veicināt atmodu kultūrā un po-

  8 Prande a. Latvju rakstniecība portrejās. rīga: Leta, 1926, 67. lpp.  
  9 Zelče v. Latviešu avīžniecība, 115. lpp.
10 turpat, 116.–117. lpp.
11 turpat, 115. lpp.
12 turpat, 121. lpp.
13 turpat, 281.–294. lpp. 
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litikā. Šī avīze, kā liecina tās nosaukums, iznāca krievijas galvaspilsētā, kur cenzūras 
modrība bija vājāka, un tās vadību uzņēmās trīs latviešu kultūras celmlauži: krišjānis 
valdemārs, krišjānis Barons un juris alunāns. viņu plašā ietekme tautā un arī neslēptā 
cīņa pret vācu privilēģijām un garīdzniecību saviļņoja latviešu inteliģenci, bet reizē 
veicināja negatīvu reakciju rīgā. Baltvācu labie sakari ar valdību panāca drīzu avīzes 
slēgšanu. mazliet mērenākas avīzes – Baltijas Vēstnesis (1868–1906) un Balss (1878–
1907) – izdzīvoja daudz ilgāk, jo izvairījās no asas politiskas polemikas, bet publicēja 
rakstus par latviešu vēsturi, kultūru, etnogrāfiju, folkloru un valodniecību, lēnām, bet 
veiksmīgi panākot latviešu tautas kopējās apziņas konsolidāciju.14 

Rīgas Lapa (1877–1880) bija pirmā īstā latviešu dienas avīze.15 to vadīja B. Dīriķis 
un F. veinbergs. Šis izdevums orientējās galvenokārt uz pilsētnieku auditoriju un, cietis 
materiālos zaudējumus, apvienojās ar Baltijas Vēstnesi. Šī apvienošanās ļāva Baltijas 
Vēstnesim kļūt par dienas avīzi. Līdzīgā tautiskā garā bija ieturēta arī Tēvija, kuru ilgus 
gadus vadīja jānis Čakste.16

jaunlatviešu atmodas “tautībniekiem” pretī stājās radikālāks virziens – Jaunā strāva. 
Dienas Lapa (1886–1905) pulcināja šķiriski noskaņotos “lielpilsoņu pretiniekus”. Pēc 
tam kad redaktora krēslā nonāca vēlākais boļševistiskais revolucionārs Pēteris Stučka 
(1888–1890) un jānis rainis (1891–1896), avīze “kļuva par pieaugošās rīgas strādnie-
cības un pirmo sociāldemokrātu orgānu”. Cenzūras dēļ tās ideoloģija tika notušēta, 
tomēr lauzās cauri dažādiem kultūras un citiem rakstiem, kam bija “ārkārtīgi liela un 
ievērojama nozīme latvju kultūrā”.17 

aprēķināts, ka līdz 1905. gadam iznāca aptuveni 50 avīžu un žurnālu, vairums no 
tiem – īslaicīgi. Lai izdotu legālu periodiku, bija vajadzīga krievijas impērijas varas 
iestāžu atļauja (koncesija), ko bija grūti iegūt, jo varas iestādes centās bremzēt latviešu 
kultūras augšupeju. atļaujas tika atteiktas vairākiem iesniegumiem par latviešu dienas 
avīžu izveidi, “jo pietiekot ar diviem esošiem” dienas laikrakstiem.18

Bez legālās preses Latvijā ieplūda arī dažādu veidu revolucionāri ievirzīti izdevumi  
no ārzemēm. Auseklis (1898–1901) bija pirmais sociālistiskais mēneša laikraksts latviešu 
valodā. to izdeva aSv – Bostonā un klīvlendā, “slepeni ieveda Latvijā un izplatīja starp 
strādniekiem un inteliģentiem”.19 Londonā iznāca Latviešu Strādnieks (1898–1900). So-
ciāldemokrātu nedēļas laikraksts Cīņa sāka iznākt 1904. gada martā, to drukāja slepenā 
spiestuvē, bet pēc vairākiem arestiem 1910. gadā izdošanu pārcēla uz Briseli. ap Cīņu 
pulcējās Latvijas boļševiku avangards,20 daudzus no viņiem vēlākos padomju gados 
iznīcināja Staļins.

1905. gads ievadīja jaunu, kūsājošu posmu latviešu preses vēsturē, un to labi rak-
sturojis alberts Prande: “1905. gads ir robežlīnija, aiz kuras paliek ne vien muižnie-
cība ar savu sabrukušo autoritāti, bet arī vecā latvju sabiedrība ar saviem ieskatiem un 

14 Prande a. Latvju rakstniecība portrejās, 118., 127. lpp.
15 turpat, 126. lpp.
16 turpat, 151., 199. lpp.
17 turpat, 166. lpp.
18 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 1997. lpp. 
19 nelegālā prese. Latviešu konversācijas vārdnīca. rīga: a. Gulbis, 1937, 15. sēj., 28 723.–28 725. sl. 
20 Balodis F., Šmits P., tentelis a. (red.). Latvieši, ii. rīga: valters un rapa, 1932, 351. lpp.
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tradīcijām.”21 no 1905. līdz 1922. gadam iznāca ap 300 laikrakstu; tātad īsā laika posmā 
iznāca sešas reizes vairāk preses izdevumu nekā iepriekšējos 83 gados. Šo aktivitātes kā-
pumu lielā mērā veicināja 1905. gada novembrī cara valdības veiktā koncesiju un cen-
zūras sistēmas atcelšana, kā arī politiskās dzīves uzplūdi pēc 1905. gada nemieriem un 
Pirmā pasaules kara un pēckara notikumiem. Daudzi laikraksti iznāca visdažādākajās 
krievijas impērijas pilsētās – no maskavas līdz Sibīrijai un pat vladivostokai; tie apkal-
poja milzīgos latviešu bēgļu plūdus un reaģēja uz viņu alkām pēc ziņām no dzimtenes. 
Sevišķu ievērību pelnījusi maskavā izdotā Dzimtenes Atbalss, kur pirmo reizi atklāti 
izteikta prasība par neatkarīgu Latviju. Liepājā artura krodera vadībā iznāca Latvijas 
Sargs. a. kroders spēja piesaistīt tādus ievērojamus literātus kā edvarts virza, kārlis  
Skalbe un jānis akuraters. Šis laikraksts kādu laiku bija arī kārļa Ulmaņa vadītās 
Pagaidu valdības oficiālais ziņu vēstnesis.22 Šajos ideoloģisko juku laikos, kad Latvija 
pārdzīvoja krievu baltgvarda Pāvela Bermonta-avalova pulku, kā arī rīdigera fon der 
Golca vadīto vācu armijas palieku uzbrukumus, vairākus mēnešus rīgu kontrolēja 
padomju valdība Pētera Stučkas vadībā. tā steidzās izdot savu ideoloģisko laikrakstu 
Cīņa turpat rīgā.23 

Latvijas neatkarības pirmais posms (1918–1940)

Latvijas neatkarība deva milzīgu impulsu preses attīstībai. Liela daļa laikrakstu līdz 
1934. gadam bija politizēti un kalpoja atsevišķu partiju propagandai. Lai tie pastāvētu, 
bija nepieciešamas “ticīgo” biedru piemaksas. no tiem 78 laikrakstiem, kuri iznāca 
1928. gadā, 57 bija latviešu valodā, savukārt 40 bija koncentrēti rīgā.24 Starp lielākiem 
un pelnošākiem laikrakstiem brīvības posmā jāmin kādreizējā pamatskolas skolotāja 
antona Benjamiņa Jaunākās Ziņas. Šo laikrakstu sāka izdot 1911. gadā, bet ar laiku 
tā metiens sasniedza pat 190 000 eksemplāru dienā, un tam bija savi korespondenti 
vairākās eiropas valstīs. avīze skaitījās politiski neitrāla un sekoja rietumu liberālās 
komercpreses modelim.25 Par kvalitatīvās preses izdevumu uzskatāma krievu valodā 
iznākošā avīze Segodnja (1919–1940) un Rigasche Rundschau (1895–1939), kas iznāca 
vācu valodā un ko ilgus gadus vadīja Pauls Šīmans.26

21 Prande a. Latviešu rakstniecība portrejās, 276. lpp. āronu matīss apcerē “Latviešu laikrakstniecība” (publicēta 
krājumā Latvju preses 100 gadi, kas sagatavots sakarā ar preses jubilejas izstādi 1922. gada pavasarī) laiku pēc 
1905. gada līdz 1918. gadam un vēlāk raksturojis kā “lielo pārgrozību laikmetu”. iepriekšējos laikmetus āronu 
matīss raksturojis šādi: 1) “vācu avīžniecības laikmets” – no 1797. līdz 1856. gadam; 2) “tautiskais laikmets” – 
no 1856. līdz 1886. gadam; 3) “demokrātisko centienu laikmets” – no 1886. līdz 1905. gadam. 

22 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2001. lpp.; Balodis F. u.c. (red.). Latvieši, ii, 356.–357. lpp. Pēdējā darbā labi 
raksturota pirmskara periodikas tematiskā orientācija: “neilgi priekš kara latviešu valodā iznāca 59 perio-
diski izdevumi, no kuriem 27 bija polītiski laikraksti, 16 reliģiska satura, 10 arodnieciski un pārējie dažādi”  
(356. lpp.).

23 Latviešu preses analīzi līdz brīvvalsts posmam sk.: Grigulis a., treijs r. Latviešu žurnālistikas vēsture no 
pirmsākumiem līdz Pirmajam pasaules karam. rīga: Zvaigzne, 1992.

24 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2002. lpp. 
25 turpat.
26 Slavenā žurnālista biogrāfiju sk.: Hiden j. Defender of Minorities: Paul Schiemann, 1876–1944. London: Hurst, 

2004. 
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Pēc 1934. gada maijā notikušā Ulmaņa apvērsuma Jaunāko Ziņu izdošana netika 
apturēta. Līdzīgu žēlastību baudīja Kurzemes Vārds un Latgolas Vords, bet vairums poli-
tiski orientēto avīžu tika slēgtas tautas apvienošanas idejas vārdā. toties Ulmaņa Zem-
nieku savienības partijas avīze Brīvā Zeme un tās meitas izdevumi provincē turpināja 
zelt. jaunās iekārtas un ekonomiskās depresijas rezultātā laikrakstu skaits samazinājās 
no 168 izdevumiem 1931. gadā līdz 47 izdevumiem 1937. gadā. Starp pēdējiem bija 
desmit dienas laikraksti: seši – latviešu valodā, divi – vācu, viens – krievu valodā un 
viens – jidišā.27

Latvijas brīvvalsts pirmajā periodā attīstījās arī radiofona komunikācija. Pirmā 
raidstacija sāka translācijas 1925. gada 1. novembrī, tā darbojās Pasta un telegrāfa 
departamenta pārraudzībā. atbildību par radiofonu 1934. gadā pārņēma Satiksmes 
ministrija, bet trīs gadus vēlāk tas pārgāja Sabiedrisko lietu ministrijas pārziņā. Sākumā 
abonentu skaits bija niecīgs (331), bet laika gaitā strauji pieauga un 1939. gadā jau 
sasniedza nepilnus 155 tūkstošus. 1938. gadā Latvijai šajā jomā bija labi rādītāji salīdzi-
nājumā ar tuvākajiem kaimiņiem: Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem bija 60 radio abonentu 
(rīgā – 130), bet igaunijā – 44, Polijā – 27, Lietuvā – 20. toties rietumeiropas valstīs 
rādītāji bija divas trīs reizes augstāki.28

Budžeta ienākumi tika gūti galvenokārt no abonentu maksas un no radio pie-
derumu tirdzniecības nodevām. tādā veidā valsts radio vismaz finansiāli bija daudz 
neatkarīgāks no valdības labvēlības, nekā tas ir šobrīd. Pēc līdzīga modeļa toreiz un 
vēl šodien Lielbritānijā darbojas BBC. Beidzamajos brīvvalsts gados tika translēts 
3500 raidstundu gadā. Latvijas radiofons izveidojās par aktīvu kultūras veicināšanas 
centru. tam bija savs simfoniskais orķestris, koris, aktieru ansamblis. Caurmērā gada 
laikā radioprogrammās piedalījās apmēram 1000 solistu, 50 instrumentālistu un 60 ak-
tieru. Uzmanību pievērsa arī klausītāju izglītošanai: ik gadu tika nolasīts 200 lekciju, 
notika ap 200 literatūras raidījumu un 240 dramatisku priekšnesumu. kopumā gadā 
58% no programmas aizņēma mūzika, 12% – ziņas un reportāžas, 10% – priekšlasījumi 
un kursi, 8% – literatūra un 12% – dažādi citi žanri.29

Brīvvalsts laikā liela loma bija nacionālajai ziņu aģentūrai Leta. jau 1919. gada 
martā Latvijas Pagaidu valdība izlēma izveidot Latvijas preses biroju Latopress, kas 
darbojās vairāk nekā gadu. tad Latopress funkcijas pārņēma Latvijas telegrāfa aģen-
tūra Leta. Leta paplašināja savu darbību un, cenšoties rast papildu ienākumu avotu, 
izdeva grāmatas (līdz 1940. gadam iznāca 237 grāmatas), augstas klases Ilustrēto 
Žurnālu, izveidoja grāmatu un rakstāmpiederumu kiosku tīklu un Latvijas, kā arī ār-
zemju laikrakstu, žurnālu un grāmatu pasūtīšanas servisu. 1921. gadā Leta noslēdza 
līgumu ar tālaika lielākajām pasaules ziņu aģentūrām un kļuva par sadarbības partneri 
daudzām citām aģentūrām. Leta sniedza informāciju arī angļu un vācu valodā un 
aktīvi veicināja Latvijas valsts atpazīstamību pasaulē. Padomju okupācijas gadā Leta 
tika pārdēvēta par Lta un pievienota Padomju Savienības telegrāfa aģentūrai taSS. 

27 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2003. lpp. Plašu pārskatu par Latvijas brīvvalsts presi sk.: treijs r. (red.). 
Latvijas Republikas prese, 1918–1940. rīga: Zvaigzne aBC, 1996.

28 radiofons. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2053.–2054. lpp.
29 turpat.
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vācu okupācijas laikā Leta pārgāja vācijas 
aģentūras DNB pārziņā. Pēc komunistu varas 
nostiprināšanās Lta no jauna darbojās taSS 
paspārnē, bet 1973. gadā tās nosaukums tika 
mainīts – Lta kļuva par LatinForm.30

jau 1917. gadā rīgā nodibināja Latvju 
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrību, bet 
tās darbība tika pārtraukta dažādu okupāciju 
varas maiņu dēļ. 1920. gadā arodbiedrība 
darbību atjaunoja. Divus gadus vēlāk tā 
atzīmēja Latvijas preses 100 gadu jubileju 
un 1924. gadā noorganizēja pirmo latviešu 
preses kongresu.  1927. gadā arodbiedrība 
iestājās Starptautiskajā žurnālistu federācijā 
un izvērsa sadarbību ar igauniju un Lietuvu. 
Šī organizācija ik gadu rīkoja ļoti prestižo 
Preses balli un plaši apmeklētās rakstnieku 
dienas, un tā prata arī aizstāvēt žurnālistu 
un rakstnieku intereses. arodbiedrības vadī-
tāji aktīvi lobēja likumdošanu, lai no darba 
devējiem panāktu žurnālistiem izdevīgus 
apstākļus. 1922. gadā valsts nodeva arod-
biedrībai Siguldas pili “mūža nomā”. vēlāk 
organizācijā radās ideoloģiskas nesaskaņas, 
un 1931. gadā daļa tās biedru aizgāja, sūdzo-
ties par kreisās ideoloģijas dominanci, un 

nodibināja Latvijas preses biedrību, kas 1934. gada novembrī pārņēma arodbiedrības  
īpašumus.31

Latvijas okupācijas periodu mediji

Padomju Savienības pirmajā okupācijas gadā tika slēgti visi brīvās Latvijas laik-
raksti. to vietu ieņēma komunistu izdevumi, no kuriem redzamākie bija Cīņa, Brīvais 
Zemnieks, Padomju Latvija, Jaunais Komunārs un Komunists. vācu okupācijas gados 
(1941–1945) komunistu presi slēdza. atļāva izdot tikai stingri cenzētos laikrakstus 
Tēvija, Zemgale un Kurzemes Vārds. Pēc kurzemes krišanas Latvija atkal tika pakļauta 
padomju cenzūras sistēmai un tās stingrajiem ideoloģijas iemauktiem. Līdzīgi kā 
cara laikos, prese pārgāja uz iepriekšēju cenzūru un valsts vadoņu slavināšanu. Laik-
raksti – ar retiem izņēmumiem (piemēram, Rīgas Balss) – bija pelēki un tehniskā ziņā 
atpalikuši, tajos priekšplānā tika izvirzīti gari partijas kongresu un vadoņu runu pilni 

30 Sk.: kluinis a. LETA: Nacionālās ziņu aģentūras lomas 20./21. gs. Latvijā. rīga: Leta, 2005.
31 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2009. lpp.

1. att. Ilustrets Schurnals, nr. 2, 1920 (izdevējs – Latvijas 
telegrāfa aģentūra) 
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teksti.32 Budžeta izdevumus sedza no valsts, bet ļoti niecīgos apmēros no reklāmu 
ieņēmumiem. Galvenais komunistu partijas oficiozs bija Cīņa, komjaunatnei iznāca 
Padomju Jaunatne. Galvenās avīzes krievu valodā bija Sovetskaja Latvija un Sovetskaja 
molodjož. iznāca arī daudzas pilsētu un rajonu avīzes, kuras izcēlās ar pelēcību un savu 
reģionu sasniegumu monotonu un pārspīlētu slavināšanu. Pretstatā laikrakstu pelēcībai 
izcēlās žurnāli. Plašu popularitāti ieguva Zvaigzne, Zinātne un Tehnika, Liesma, Māksla, 
Veselība, Skola un Ģimene, bērniem domātā Zīlīte un humoristiskais žurnāls Dadzis. 
Protams, Latvijas komunistiskās partijas izdevumi, piemēram, mēnešraksts Padomju 
Latvijas Komunists, pildīja tiem uzlikto PSkP līnijas uzturēšanas funkciju. 

Pirmā eksperimentālā Latvijas televīzijas pārraide notika 1954. gada 6. novembrī 
ar rīgas kinostudijā uzņemto režisora aleksandra ivanova filmu “mājup ar uzvaru” 
(1947). to gan noskatījās tikai maza saujiņa televizoru īpašnieku. oficiālā Latvijas te-
levīzijas studijas dibināšanas atļauja tika saņemta 1955. gada 31. martā. Pirmais vakara 
ziņu raidījums izgāja ēterā 1958. gada 19. martā. Pēc trim gadiem – 1961. gadā – sākās 
maskavas centrālās televīzijas programmas retranslācija, un tieši šajā otrajā tīklā 
1968. gadā sākās pirmās krāsu televīzijas pārraides. rīgas studijā krāsu televīzijas 
pārraides sākās tikai 1974. gadā, bet gadu vēlāk rīgā darbu sāka trešais tv raidītājs. 
1986. gadā tika pabeigts televīzijas studijas komplekss Zaķusalā un Latvijas valsts radio 
un televīzijas centrs. jāatzīmē, ka Latvijas tv raidījumi netika raidīti pilnu dienu.33

kaut informācija tika pakļauta stingrai Galvenās literatūras pārvaldes (glavļita) 
cenzūrai, bija arī izņēmumi un augsta līmeņa kritiski raksti un raidījumi. mediju pēt-
niece Sandra veinberga labi raksturojusi šo pielāgošanās paisumu un bēgumu tendenci: 
“okupācijas laikā presi tieši ietekmēja ideoloģiskie atkušņi un sastinguma periodi. tie 
izpaudās satura svārstībās, kad daži žurnālisti, kaut arī pastāvēja stingrs sistēmas spie-
diens un cenzūra, tomēr mēģināja realizēt cilvēka cienīgu publicistiku, riskējot zaudēt 
savu darbu brīvdomības dēļ un liekot uz spēles pat savu veselību un dzīvību.”34

ārzemju latviešu prese

Bailēs no komunisma varas un Sarkanās armijas uz ārzemēm aizbēga ap 200 000 
latviešu. viņu vidū bija liela daļa Latvijas inteliģences, ieskaitot daudzus izcilus rakstnie-
kus, izdevējus un žurnālistus. Pirmajos trimdas gados, kad latvieši bija saspiesti barakās 
un kazarmās un vairums nestrādāja peļņas darbu, kā arī vēl nebija izceļojuši uz tālākām 
zemēm, tie izveidoja sev “mazo brīvo Latviju”. tajā mutuļoja ļoti bagātīga kultūras dzīve 
un radās arī jaunas avīzes. Pēc arveda Švābes teiktā, “tā attīstās no primitīviem pirmsā-
kumiem līdz modernai presei, kas dažkārt kā satura, tā tehniskā apdarē var līdzināties 

32 “atsevišķo laikrakstu metiens, kā, piem., Rīgas Balsij, bijis ierobežots, jo šī avīze vismazāk atbilst partijas 
žanram, bet piemērojusies vairāk lasītāju gaumei, cik tas padomju apstākļos vispār iespējams.” Sk.: Šilde a. 
Bez tiesībām un brīvības: Latvijas sovjetizācija. 1944–1965. kopenhāgena: imanta, 1965, 380. lpp.

33 televīzijas vēsture Latvijā. Sk.: Latvijas valsts radio un televīzijas centra mājaslapa. Pieejams: http://www.
lvrtc.lv/lat/par_mums/vesture/televizijas_vesture_Latvija

34 veinberga S. Masmediji. rīga: Zvaigzne aBC, 2005, 125. lpp. Labs pārskats par okupācijas posmu sniegts: 
Brikše i. Dogmas un tāpatība: latviešu padomju žurnālistika. 20. gadsimta septiņdesmitie. – Proskurova o. 
(sast.). Laiku atšalkas: žurnālistika, kino, politika [elektr. resurss]. rīga: LU SPPi, 2010, 27.–41. lpp. 
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Latvijas miera laiku izdevumiem”.35 aktīvākā preses izdošanas zeme bija vācija, bet da-
žādi laikraksti iznāca arī Zviedrijā, anglijā, Dānijā, austrijā un Beļģijā. vācijā no 1945. 
līdz 1951. gadam darbojās 230 “preses orgāni”, no tiem 50 – drukātie izdevumi. Daudzi 
gan bija īslaicīgi. viens no veiksmīgākajiem laikrakstiem bija Tēvzeme, kura darbība 
Hānavas pilsētā vācijā iesākās 1945. gada Latvijas valsts svētkos un radīja milzīgu pacē-
lumu. visai drīz avīze iznāca 18 000 eksemplāru lielā metienā. tās redaktors bija Ludis 
Bērziņš. vācijā “uz bijušās Letas principiem” tika nodibināts Latvju ziņu dienests, “lai 
sniegtu informāciju par notikumiem latviešu nometnēs un ārzemju ziņas”.36 Pēc bēgļu 
izceļošanas no vācijas paliekošākas avīzes radās aSv, kanādā, anglijā un austrālijā. 
aSv izveidojās vislielākais trimdas laikraksts Laiks, kuru privātā kārtā (pretstatā citām 
latviešu biedrību avīzēm) izdeva apgāda Grāmatu draugs īpašnieks H. rudzītis. vai-
rākus gadus Laika abonentu skaits pārsniedza 20 000; ilgus gadus laikraksts iznāca 
divas reizes nedēļā. trimdas avīzes netika drukātas tik daudz peļņas dēļ, cik tādēļ, lai 

35 Prese. Latvju enciklopēdija, 3. sēj., 2003.–2004., 2009. lpp.
36 turpat.

2. att. trimdas laikraksts Jaunās Ziņas,  
nr. 28, 1946 

3. att. trimdas laikraksts Latvju Ziņas,  
nr. 48, 1945
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noturētu latviešus kopā un lai cīnītos par Latvijas atbrīvošanu. Patriotisma jūtas šajos 
izdevumos sasniedza baltkvēli, laikraksti palīdzēja latviešu organizācijām sazināties un 
likt pamatus to ilgtspējīgai attīstībai. apbrīnojami, ka šīs ārzemju latviešu avīzes iznāk 
vēl pēc 68 gadiem, lai gan mazā lasītāju loka dēļ tās tik tikko izdzīvo.

trimdā iznāca arī daudz žurnālu. Literāri un intelektuāli ievirzītā Jaunā Gaita 
(kopš 1955) vēl arvien nav apsīkusi. Bērniem domātais Mazputniņš (1959–1994, 
420 burtnīcas; sk. http://latviansonline.com/library/mazputnins/) veica sva-
rīgo uzdevumu nodot latvisko mantojumu un valodu jaunākajai paaudzei. Tilts 
(1949–1976), ko izdeva Hugo Skrastiņš, bija augstas kvalitātes “ilustrēts latviešu 
žurnāls”. akadēmiskā auditorija regulāri saņēma Universitas un Akadēmisko Dzīvi. 

kopš 1995. gada daudzi latvieši visā pasaulē lasa arī angļu valodā iznākošo infor-
matīvo un analītisko interneta izdevumu Latvians Online.

ilgu laiku trimdas latviešu vairums gribot negribot saņēma Padomju Latvijas čekas 
pārraudzītu nedēļas laikrakstu. Sākumā to sauca Par Atgriešanos Dzimtenē, tad – Dzim-
tenes Balss, bet no 1990. gada janvāra tā nosaukums ir Tēvzemes Avīze. Līdz ar pēdējo 
nosaukuma maiņu tika arī sarauta saistība ar čeku.

4. att. trimdas laikraksts Londonas Avīze,  
nr. 147, 1949

5. att. Cedelgheimas karagūstekņu nometnes laikraksts 
Ceļa Malā, nr. 5, 1945, 1. sept.
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Slāpes pēc informācijas mudināja pat latviešu karagūstekņus 1945.–1946. gadā 
izdot savas avīzes, piemēram, Cedelgheimas (Zedelgheim) nometnē Beļģijā iznāca die-
nas avīze Laika Griežos un nedēļas izdevums Ceļa Malā, kas vēlāk tika pārveidots par 
dienas avīzi Rīta Ziņas. Lasot lasītāju atsauksmes, var izjust, cik vērtīgs viņu garam bija 
izdevums Laika Griežos: “L. Gr. deva mums jaunu paļāvību uz Latvijas augšāmcelšanos 
cauri gūsta mēnešiem”; “L. Gr. vērpis ticības un uzmundrinājuma pavedienu, pie kura 
varēja pieķerties zem mūsu tautai uzvelta sloga pagurušais latvju vīrs. Pavediens vien-
mēr mirdzēja Latvijas krāsās un vēstīja, ka Latvija celsies.”

Rīta Ziņas 1945. gada 25. decembra numura ievadrakstā atzīmēja karavīru ap-
ņēmību un cerības, kā arī noteica darbības vadlīnijas: “ik viens un visi mēs ticam un 
zinām, ka nāks diena, kad atgriezīsimies dzimtenē skaidroti ciešanu ugunīs, grūtību 
rūdīti nākotnei. .. Šodien iedziļināsimies sevī, izmetīsim no sirdīm visu tumšo un duļ-
ķaino, zemosimies lūgšanā cilvēces Baltajam Dievam, lai viņš pagriež mūsu takas uz to 
pusi, kur spīd visspožākā un siltākā saule – dzimtenes saule. Pāri tālumiem un robežām 
garā iesim pie saviem mīļajiem: vecākiem, sievām, bērniem, brāļiem un māsām... ir 
miers. Lodes un šķembas vairs neplosa mūs. tagad mums, svešumā izkaisītiem latvie-
šiem, jābūt un jāpaliek vienotiem ticībā un pārliecībā, lai nekādas vētras un ciešanas 
mūs nevarētu saplosīt, lai mēs kā vienota tauta un nācija varētu atgriezties Daugavas un 
Lielupes krastos, kad mūsu stunda būs pienākusi..”37

Šajā nometnē aiz dzeloņdrāšu žogiem bija ieslodzīti 11 160 jaunu latviešu vīriešu, 
kuriem liktenis nebija lēmis vairs atgriezties dzimtenē. vairāk nekā puse no viņiem – 
5880 – bija jaunāki par 26 gadiem. Cedelgheimā atradās apmēram trešdaļa “no latviešu 
karavīriem, kas kara beigās bija vācijā”. 38 

“atkusnis” un atmoda

Īsu “atkusni” Latvijas prese piedzīvoja t.s. nacionālkomunistu periodā (1956–1958), 
kad daži drosmīgi Latvijas komunistiskās partijas un padomju struktūru atbildīgi dar-
binieki (e. Berklavs, v. krūmiņš, i. Pinksis, P. Dzērve u.c.) izmantoja liberālās vēsmas 
kremlī, lai veiktu reformas arī Latvijā. “atkušņa” laikā sevišķi izcēlās laikraksts Litera-
tūra un Māksla, bet arī citas avīzes atbalstīja tautas prasības. viena no populārākajām 
prasībām bija nepieļaut 40 m augstā HeS aizsprosta izveidi pie Pļaviņām, bet to aizstāt 
ar divu posmu zemākām barjerām. tādā veidā netiktu applūdināts teiksmainais Sta-
burags un citas arheoloģiskās un dabas vērtības. kaut arī šo kampaņu vadīja kultūras 
ministra vietnieks voldemārs kalpiņš un viņa sieva vera kacena, kas bija labi pazīstama 
preses aprindās, ļaužu prasība netika apmierināta. Pēc šīs uzdrīkstēšanās partija pie-
vilka grožus vēl stingrāk. Berklavieši (arī viņu vidū esošie krievi) tika atlaisti no varas 

37 Ceļa Malā, nr. 25, 1946, 12. janv.
38 Ķiķauka t. trimdas laikraksti. Jaunā Gaita, nr. 1, 1981; Priedītis a. Latvijas kultūras vēsture. Daugavpils: 

a.k.a., 2000, 227.–236. lpp. Laikraksti Laiks un Brīvā Latvija tiek tagad sagatavoti un drukāti rīgā. Brīvā 
Latvija apvienoja anglijas, vācijas un Zviedrijas laikrakstus. informāciju par Cedelgheimas karavīriem sk.: 
Gūstekņu gadagrāmata, 1946. Sakārt. r. arums, red. j. Dālderis. (Prisoners of War Camp, 2227. Pieejams: 
http://www.latvians.com/en/exile/Zedelgem/envelope-ZB.php). 
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pozīcijām, bet ideoloģiski bargais arvīds Pelše 
iesāka tīrīšanas, kas tika vērstas pret visiem, 
kas bija aizstāvējuši Latvijas ekonomiskās, 
ekoloģiskās un kultūras intereses.39 ironiskā 
kārtā tajā laikā a. Pelšes brālis dzīvoja aSv 
un bija luteriešu draudzes priekšsēdis.

Latvijā, tāpat kā visā PSrS, žurnālisti tika 
izraudzīti ļoti uzmanīgi. viņu biogrāfijas sīki 
izpētīja, sekoja, lai tās atbilstu partijas ideā-
liem. arī žurnālistu izglītības iestādēs centīgi 
apguva marksisma-ļeņinisma darbus un se-
koja to vadlīnijām. Žurnālistu uzdevums bija 
kalpot padomju tautas idejiskai saliedēšanai, 
komunistiskās sabiedrības pilnveidošanai, kā 
arī PSrS “iekarojumu” aizstāvēšanai. “izlēk-
šana no rāmjiem” draudēja ar atlaišanu no 
darba un pat vēl skarbākiem sodiem. Līdzte-
kus pātagas draudiem režīms arī ļoti prasmīgi 
prata piesaistīt žurnālistus un vispār vairumu 
radošās inteliģences virsotņu ar kārdinošām 
“dāvanām” un priekšrocībām. Piemēram, 
ārzemju braucieniem, dzīvokļiem ārpus kār-
tas, specveikaliem, specpoliklīnikām, atpūtas 
namiem u. tml.40

Pēkšņi pēc 40 gadu sastinguma, mihaila 
Gorbačova atklātības jeb glasnostj mudināti, 
Latvijas masu mediji atplauka. Gorbačovs 
cerēja panākt sistēmas ekonomisku modernizāciju, bet reizē arī apmierināt dažu pro-
gresīvāko republiku prasības par etniskās kultūras robežu paplašināšanu. 1987. gadā 
imantam Ziedonim ļāva izveidot kultūras attīstībai ļoti nozīmīgo Latvijas kultūras 
fondu, 1988. gadā par kultūras ministru iecēla raimondu Paulu, jānim Peteram deva 
iespēju darboties varas kuluāros. Zem reformu izkārtnes latvieši iesāka iesaldētās sistē-
mas ledus laušanu.

Pirmais lūzums nāca 1986. gada 17. oktobrī ar Daiņa Īvāna un artūra Snipa kritisko 
rakstu Literatūrā un Mākslā par plānoto Daugavpils HeS celtniecību un tās negatīvajām 
sekām. viņu raksts Par Daugavas likteni domājot sasaucās ar gandrīz 30 gadus iepriekš 
uzsākto latviešu cīņu par likteņupes, tās ainavu un simbolisko vērtību saudzēšanu. raksta 
iedvesmots, latviešu tautas vairākums saliedējās, lai izteiktu savu protestu. Literatūra un 
Māksla turpināja cīņu ar padomju birokrātiju, un itin drīz šai avīzei pievienojās vairāki 
citi mediji. tie pārņēma atmodas stafeti un sāka publicēt arvien drosmīgākus rakstus. 

39 Dreifelds j. Divi Latvijas aizsprosti: divas sadursmes. Baltiešu Forums, 1989. g. pavasaris. tas pats angļu va-
lodā: two Latvian Dams: two Confrontations, Baltic Forum, Spring 1989.

40 Priedītis a. Latvijas kultūras vēsture, 216. lpp.

6. att. Literatūra un Māksla, nr. 33, 1991, 30. augusts – 
viens no laikraksta pirmajiem numuriem pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas
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Drīz vien tauta pārgāja no vārdiem pie dumpīgiem darbiem. Pirmo reizi okupācijas 
vēsturē 1987. gada 14. jūnijā drosmīgi strādniecības aprindu jaunieši no Liepājas pul-
cināja cilvēkus pie Brīvības pieminekļa. viņi gribēja atcerēties visus Latvijas iedzīvo-
tājus, kuru dzīves pavedienu tik sāpīgi pārtrauca padomju varas rīkotās deportācijas.

Šīm Baltijā pirmajām demonstrācijām sekoja manifestācijas 23. augustā un 
18. novembrī. nākamā gada 8.–9. oktobrī nodibināja Latvijas tautas fronti.41 atmo-
das procesos milzīga loma bija 1988. gada 1.–2. jūnijā notikušajam radošo savienību 
plēnumam un tajā teikto runu pilnam atreferējumam. Plēnumā daži komunistiskās 
partijas ideologi, piemēram, mavriks vulfsons, pirmo reizi apstiprināja Latvijas oku-
pācijas faktu. Šajā periodā radās arī jaunas avīzes, no kurām redzamākā bija Atmoda. 
Dažas esošās avīzes, piemēram, Padomju Jaunatne un Skolotāju Avīze, arī izcēlās ar 

41 viktors Daugmalis aprakstīja Latvijas tautas frontes dibināšanas kongresa gaitas četrās pilnās laikraksta Lite-
ratūra un Māksla (14.10.1988.) lappusēs: “Latvija, cik skaists ir tavs vārds!” raksta ievadā viņš turpina: “Gadu 
desmitiem tevis mēs ilgojāmies, un nu jau tu redzama topi mūsu ceļā kā mērķis, kā gaismas pils.” Pirmajā 
lappusē ievietots arī ievas akurāteres foto ar vārdiem: “Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai.” 
Pilnīgāku aprakstu par šo atmodas posmu sk.: Dreifelds j. Latvian national rebirth. Problems of Communism, 
vol. 38, no. 4, july – august 1989, pp. 77–95.

7. att. Atmoda bija viena no ietekmīgākajām avīzēm atmodas posmā. to izdeva latviešu, krievu  
un angļu valodā 
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8. att. arī žurnāls Zvaigzne bija atmodas pirmajās 
rindās 

drosmīgiem rakstiem un kritiku.42 ar savu tematisko uzdrīkstēšanos lielu atsaucību 
iemantoja žurnāls Avots. Plašu ietekmi guva televīzijas raidījumi, it īpaši svētdienas 
vakara programma Lab vakar. Latvijas valsts radio arī bija cīņas priekšgalā. 

atmodas gados milzīgu ieguldījumu deva Radio Free Europe jeb Radio Brīvā 
Eiropa (rBe). jāatzīmē, ka rBe pārraides latviešu valodā prezidenta Džeralda Forda 
laikā panāca aSv latvieši (bez austrumeiropas “tautas republikām” rBe vēl raidīja 
tikai uz Latviju, Lietuvu un igauniju, tādējādi apliecinot, ka tās netika atzītas par PSrS 

42 Padomju Jaunatnes 1988. gada 14. jūnija numurā rubrikā “netaisnības skartie” andris Bergmanis aprakstī-
jis 25. marta deportācijas piemiņas brīdi mātes Latvijas pakājē: “mana divgadīgā meita prasa, kur ir mātes 
Latvijas bērni, un es atbildu, ka tepat vien, meitiņ, – tepat zemzemē un visi, kas šodien ar puķītēm pie viņas 
nākuši. – – – tepat vien viņi ir. arī tie – Sibīrijā un tālajā Ziemeļzemē palikušie, spīdzinātie un nošautie, 
bada nāvē mirušie, nepārnākušie. Beidzot visi vienkopus. tepat vien. nu viņus mūsu puķes sildīs, nu viņus 
mūsu svecītes sildīs. nu viņus mūsu patiesības gribētzināšana sildīs. arī tā asara no sievietes vaiga tieši 
mūžīgajā Piemiņā. – – – Lēna rinda vēl aiz mūžīgās uguns, cerīga gaisma no mātes Latvijas – – – mazi ķipari 
māmiņām pie rokas un tēviem uz pleciem – lai atceras, lai paliek viņos šī diena, cilvēku tūkstoši, gaisma no 
kārļa Zāles akmens tēliem, kuri top dzīvāki ar ik puķi, ar ik pieskārienu. – – – te nu mēs visi esam – šajā 
marta pēcpusdienā, šajos Brāļu kapos – niecīgā mūsu planētas gabaliņā, šajā gadsimtā, šajā Laikā. Savas tautas 
gaišāko cilvēku aicināti. Beidzot savējo – – – .” 
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sastāvdaļu. Pārējām 12 PSrS republikām raidīja Radio Liberty jeb Radio Brīvība (rB). 
rBe pa aplinku ceļiem saņēma Latvijas ziņas un informāciju par demonstrāciju laikiem 
un to tālāk pārraidīja visai tautai, tā palīdzot informēt un mobilizēt plašas aprindas. 
1991. gadā viskritiskākajās janvāra dienās Radio Brīvība pārraidīja tālaika krievijas 
prezidenta Borisa jeļcina uzsaukumu krievu karavīriem nešaut uz nevainīgiem iedzī-
votājiem. Šis uzsaukums un intervija notika tallinā, bet no turienes tā tika pārsūtīta uz 
Zviedriju un tad uz minheni vācijā, kur atradās rBe/rB štābs. Borisa jeļcina vārdiem 
bija milzīgs efekts, tie ietekmēja turpmākās PSrS aktivitātes un demokrātijas attīstību.43

Pēc 1990. gada 4. maija neatkarības deklarācijas liela daļa latviešu valodas mediju 
pārgāja atmodas atbalstītāju pusē. krievu valodas mediji ilgi pretojās šai parādībai. 
vienīgi Sovetskaja molodjož izrādīja zināmas simpātijas pārmaiņu centieniem. Pēc 
Latvijas neatkarības pasludināšanas 1991. gada 21. augustā, bet jo sevišķi pēc Latvijas 
neatkarības diplomātiskās atzīšanas no PSrS un krievijas puses masu medijiem sākās 
jauni laiki.

Latvijas neatkarības otrais posms: 1991. gads – mūsdienas

Lielākā daļa mediju, tāpat kā vairums iedzīvotāju, nebija gatavi tik dziļām un pla-
šām pārvērtībām. Pēc atmodas perioda reibinošā garīgā un politiskā pacēluma nāca 
saskarsme ar skarbo realitāti. vilšanās bija neizbēgama, jo demokrātija sevi pieteica ar 
varas attālināšanos no saviem piekritējiem, ar nepieredzētu ekonomiskās sistēmas sabru-
kumu un ar sociālo attiecību un vērtību pārmaiņām – līdz pat to sairumam. kopā ar ko-
munisma ideoloģijas un iekārtas izmēšanu tika aizslaucīti arī daudzi vērtīgi sabiedrības 
pamatelementi, piemēram, kultūras jaunrades un masu mediju atbalsti un struktūras.44

Plašsaziņas līdzekļu triumfa laiks atmodas periodā, kad žurnālisti, rakstnieki un 
televīzijas programmu veidotāji kļuva par tautas mīluļiem, ļoti strauji beidzās. Līdz 
ar ekonomiskās nabadzības iestāšanos beidzās daudzās valsts dotācijas, saruka milzī-
gais lasītāju pulks un sākās pastiprināta sacensība par dilstošās un izvēlīgās lasītāju, 
klausītāju un skatītāju publikas piesaisti. Latvijas televīzijas stūrakmens palika Latvijas 
televīzija (Ltv), bet visai drīz sevi pieteica privātie kanāli. kā rakstīja Lato Lapsa, un 
līdzīgi domāja daudzi, “deviņdesmito gadu sākums bija zelta laikmets mazajām televī-
zijas kompānijām, kas, pateicoties caurumiem likumdošanā, varēja uz nebēdu rādīt pi-
rātiskā ceļā iegūtas Holivudas filmas, nevienam neko par to nemaksājot”. tolaik sevišķi  
iecienītas bija krievijas vadošā televīzijas kanāla TV Ostankino pārraides, taču tās tika 
pēkšņi pārtrauktas, kad Latvijas radio un tv padome šīs raidstacijas izslēdza no valsts 
apraides tīkla. Šo vietu aizņēma Lnt, kas izveidojās 1996. gadā, apvienojoties NTV5 un 
Picca TV. kad ieviesa likumību un kārtību, daudzas mazās tv stacijas tika slēgtas.45 

43 Dreifelds j. The West and Baltic independence. – Škapars j. (ed.). The Baltic Way to Freedom: Non-violent 
Struggle of the Baltic States in a Global Context. rīga: Zelta Grauds, 2005, p. 379.

44 valsts atbalsts un dotācijas veicināja kultūras darbinieku produktivitāti un uzplaukumu pretstatā neatkarības 
posma produktivitātes līmeņa kritumam un izsīkšanai. Līdzīgi arī var uzskatīt, ka pārāk strauji tika atmesta 
lauku kooperatīvu ideja, kurus varēja pārveidot pēc pasaulē pieņemtajām metodēm.

45 Lapsa L., metuzāls S., jančevska k. Mūsu vēsture: 1985–2005, 2. sēj. rīga: atēna, 2008, 98.–103. lpp.
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vēl agrāk un straujāk nekā televīzija attīstījās privātās radiostacijas. Dažos gados 
tirgu iekaroja Radio Rīgai, Radio Skonto, Radio SWH, Radio SuperFM. tās visas balstī-
jās uz reklāmām, kuras sākumā bija grūti piesaistāmas.

Drukāto mediju skaits, spītējot ekonomiskajām un publikas sadrumstalotības 
problēmām, pirmajos neatkarības gados pat pieauga: 1990. gadā bija 172 izdevumi (no 
tiem 103 latviešu valodā), 1995. gadā – 286 izdevumi un 1999. gadā – 235 izdevumi. 
vairums no tiem iznāca reizi nedēļā. 1999. gadā valstī bija 27 avīzes, kuras varētu uz-
skatīt par dienas avīzēm (iznāca 4–6 reizes nedēļā).46 

jāatzīmē, ka 90. gados ceļu pie lasītājiem sāka daudz jaunu preses izdevumu, bet 
daudzi izdevumi arī tika slēgti.47 Dažas bijušās komunistu avīzes ļoti veikli pārveidojās 

46 Brikše i., Skudra o., tjarve r. Development of the media in Latvia in the 1990s. – vihalemm P. (ed.). Baltic 
Media in Transition. tartu: tartu University Press, 2002, p. 71. 

47 Lapsa L., metuzāls S., jančevska k. Mūsu vēsture: 1985–2005, 103.–105. lpp. Starp “kritušajiem” izdevumiem 
autori atzīmē Nedēļa Tev, krievu biznesa laikrakstu Express, Labrīt, Jaunā Avīze, Nakts, žurnālu X piedzīvo-
jumi, žurnāla Santa krievu izdevumu, nedēļas žurnālu Kas notiek, pusaudžu žurnālu S, erotiskos žurnālus 
Melnā Pantera un Laterna, avīzi Panorama Latvii, Večerņaja Riga, Respublika, Kommersant Baltic Daily, 
nedēļas laikrakstu Fokuss, Rīta Ziņas, žurnālus Zvaigzne, Liesma, Aija, Septiņi, Sievietes Pasaule. 

9. att. Pirmie eksperimenti divvalodīgās preses jomā. nedēļas izdevums Latvijas Laiks (nr. 15, 
1992, 26. jūnijs – 2. jūlijs) latviešu un krievu valodā
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un tika privatizētas. Piemēram, Cīņa mainīja nosaukumu un kļuva par Neatkarīgo Cīņu, 
bet vēlāk – par Neatkarīgo Rīta Avīzi. Padomju Jaunatne pārtapa par Latvijas Jaunatni, 
bet vēlāk – par Labrīt. Rīgas Balss gan saglabāja savu veco nosaukumu. abas pēdējās 
avīzes tomēr neizturēja konkurenci un pēc vairākiem gadiem tika slēgtas. atmodas 
avangards – Literatūra un Māksla – pārstāja iznākt 1994. gada beigās, bet avīze Atmoda 
iznīka līdz ar elitas veidemanes aiziešanu. Bijusī redaktore sāka izdot Atmodu At pūtai, 
bet arī šis izdevums pēc dažiem gadiem tika slēgts. Daudzi redzamākie atmodas posma 
redaktori un žurnālisti turpināja aktīvi strādāt dažādos laikrakstos un žurnālos. 

viena no ietekmīgākajām avīzēm, kas kļuva par paraugu citiem izdevumiem, bija 
Diena. to kā valsts presi nodibināja 1990. gada 20. jūnijā. Par galveno redaktoru iecēla 
viktoru Daugmali, par viņa vietnieci – Sarmīti Ēlerti. avīzes pirmais numurs iznāca 
23. novembrī, sākotnēji divās valodās – latviešu un krievu. 1993. gadā avīzi privatizēja, 
iespaidojoties no valsts budžeta ierobežojumiem, kā arī no jaunās kapitālisma ideolo-
ģijas prasībām. tika meklēts naudīgs ārzemju investors, un tāds arī radās. Zviedrijas 
Bonnier ģimenes mediju firma pārņēma nedaudz mazāk kā pusi Dienas akciju, jo tajā 

10. att. Tev (nr. 4, 1993, maijs) – viena no daudzām 
nedēļas ziņu avīzēm, kas iznāca neilgu laiku. Pēc 
neatkarības atgūšanas laikrakstos ātri ienāca rietumu 
zīmolu sludinājumi un reklāmas

11. att. Republika.lv (nr. 19, 2006, jūnijs) bija viens no 
nopietnajiem Latvijas žurnāliem 
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laikā bija milzīga nevēlēšanās pieļaut, ka vairākumu kontrolē ārzemju firma. Šis cēlais 
ideāls drīz vien izplēnēja un pat netika kritizēts vai sīkāk aprakstīts, kad bez lielām 
debatēm Bonnier ātri vien iegādājās akciju kontrolpaketi.48 tomēr jāatzīst, ka Zviedrijas 
īpašnieku plašā pieredze, strādājot demokrātiskā vidē un viņu tehnoloģiskie ieguldījumi 
radīja vērtīgu modeli citiem laikrakstiem, kuru demokrātiskās žurnālistikas pieredze 
bija minimāla.

Periodikas izdevniecības

Laikraksta Diena hronika atspoguļo peripetijas un tendences, ko piedzīvoja vēl dau-
dzi preses izdevumi. 1995. gadā Dienas izdevniecība avīzi papildināja ar pielikumiem 
TV Diena, Izklaide un SestDiena. Pēc gada avīze tika drukāta krāsās, bet 1997. gadā tika 
izveidota avīzes elektroniskā versija internetā. eksperimenta veidā, lai izmantotu vakara 
lasītāju nišu, 1998. gadā tika izdots Spogulis, taču šim izdevumam nebija garš mūžs – to 
slēdza pēc apmēram gada. Dienas krievu valodas versija tika slēgta 1999. gadā nepietie-
kama lasītāju skaita dēļ.49

Zviedrijas veiksmīgo bezmaksas laikrakstu modeļa ietekmē Dienas izdevniecība 
2005. gada 22. augustā sāka izdot līdzīgu avīzi Latvijas publikai ar nosaukumu 5 min. Šis 
izdevums iznāca gan latviski, gan krieviski; to bez maksas izdalīja rīgas sabiedriskajā 
transportā. visai drīz šī darbdienas izdevuma metiens sasniedza 100 000 eksemplāru. 
2010. gadā tā izdošanu pārtrauca.

1997. gadā uzņēmums Diena sāka iegādāties rentablākos vietējos – jelgavā, Bauskā, 
aizkrauklē, ogrē, Liepājā, Gulbenē, alūksnē, valkā un tukumā iznākošos – laik-
rakstus. Lai šīs avīzes labāk koordinētu un ietaupītu izdevumus, 2003. gadā tika izvei-
dota Sia Reģionālā prese Diena. to vadīja nellija Ločmele, vēlāk viņa nomainīja Sarmīti 
Ēlerti Dienas izdevniecības redaktores krēslā. reaģējot uz domstarpībām ar Latvijas 
pastu jautājumos par avīžu piegādi abonentiem, Diena izveidoja pati savu laikrakstu 
un citu izdevumu sadales sistēmu. Līdzās laikrakstiem mediju koncerns Diena izdeva 
un joprojām izdod arī žurnālus, kas tematiski veltīti dārza, veselības, ēdienu, mājturī-
bas lietām, dzīves stilam, zinātņu popularizēšanai un pat ezoterikai. Uzņēmums izdod 
arī grāmatas, sniedz poligrāfijas pakalpojumus, veido interneta ziņu portālus. Dienas 
Bizness izveidojies par vienīgo ekonomikas un darījumu pasaules laikrakstu latviešu 
valodā.50

ekonomiskā krīze, kas aizsākās 2008. gada rudenī, skāra gandrīz visu pasauli, bet 
Latvijā tā atnāca kā negaidīts cunami, divos gados aizskalojot vairāk nekā 24% no ikP. 
Šāds kritums ir viens no krasākajiem pasaulē. Sludinājumu un reklāmu tirgus noplaka 
vēl straujāk, zaudējot līdz 75% no iepriekšējiem rādītājiem. Šajos krīzes gados gandrīz 
visiem preses izdevējiem nācās saskarties ar divām skarbās realitātes šķautnēm: abo-
nentu skaita samazinājumu un nekontrolējamu reklāmas lejupslīdi. arī Diena, lai gan 

48 Lapsa L., metuzāls S., jančevska k. Mūsu vēsture: 1985–2005, 96.–97. lpp.
49 Dienas mediji, vēsture. Sk.: Sia Dienas mediji mājaslapa. Pieejams: http://www.dienasmediji.lv/par-mums/

vesture/dienas-mediji-vesture
50 turpat.
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bija iemantojusi lasītāju uzticēšanos, tomēr nespēja noturēties virs ūdens. 2009. gadā aS 
Diena koncernā ietilpstošais uzņēmums Sia Dienas mediji strādāja ar 2,24 miljoniem 
latu zaudējumiem; gadu iepriekš zaudējumi bija 1,43 milj. latu. 2009. gadā uzņēmuma 
apgrozījums noslīdēja līdz 5,4 miljoniem latu – pirms gada tas bija 8,2 miljoni latu. 
Zaudējumus cieta arī laikraksts Dienas Bizness. 51 

Piedzīvojot tik lielus zaudējumus un nesaskatot izredzes plašai nākotnei, Bonnier 
Media grupa izlēma savus Latvijas īpašumus pārdot. 2009. gada jūlijā Bonnier ģimenes 
loceklis un Bonnier AB vadītājs junass Bonjē gan izteica domu, ka viņi jau ilgāku laiku 
esot domājuši par šī laikraksta pārdošanu, jo Latvijas tirgū “nekad nav gājis labi – mēs 
mēģinājām 19 gadus”. interesanti, ka Bonnier nepameta ne igauniju, ne Lietuvu, skaid-
rojot, ka “igaunijā un Lietuvā mūsu perspektīvas vienmēr ir bijušas veiksmīgas, daļēji 
tāpēc, ka mums tur ir spēcīgi vietējie partneri, bet Latvijā mums tādu nav”.52 turpmākā 
īpašnieku maiņa ir neskaidra. Pēc oficiāliem ziņojumiem, Bonnier firma pārdeva savas 
daļas kompānijai Nedela S. A., kuras pārstāvis skaitījās aleksandrs tralmaks. Par īsta-
jiem īpašniekiem tika nosaukta igauņu finansistu grupa ar kalli norbergu priekšgalā, 
bet vēlāk – anglijas bagātnieki Džonatans un Deivids roulendi.53 2010. gada 6. augustā 
roulendu ģimene pārdeva 51% Dienas uzņēmuma akciju viesturam koziolam (paši 
paturot 47,84%).54 v. koziolam it kā 2,7 miljonu eiro aizņēmums no rīgas tirdzniecības 
ostas (rto) bijis jāatmaksā līdz 2011. gada beigām, bet tas nav noticis. Pēc aizņēmuma 
līguma vienošanās, rto bija tiesības pārņemt aS Žurnāli un Diena piederošās Dienas 
akcijas. 2012. gada aprīlī tā arī notika. Dienas padomes sastāvā ievēlēja Sia Rīgas tirdz-
niecības osta valdes pārstāvjus, un v. koziols zaudēja amatu.55 

Laikraksts Diena piecos gados piedzīvojis astoņus redaktorus.56 2013. gada janvārī 
par redaktoru tika iecelts tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti līdz-
īpašnieks un vadītājs aigars Freimanis, bet pēc četriem mēnešiem viņa vietā nāca Gatis 
madžiņš, kurš agrāk strādāja Latvijas televīzijā. Pamats šai nestabilitātei skaidrojams 
ar lielā mediju koncerna un tā uzņēmumu zaudējumiem: 2008. gadā – 1,8 miljoni 
latu, 2009. gadā – 2,2 miljoni, 2010. gadā – 2,0 miljoni, 2011. gadā – 1,45 miljoni, bet 
2012. gadā – gandrīz 4 miljoni latu.57 kādam šie zaudējumi ir jāatmaksā. tāpēc jau 

51 Sk.: 7guru.lv, 14.07.2010. Pieejams: http://www.7guru.lv/zinas/dienas-mediju-zaudejumi-pern-ls-2-2-miljoni; 
db.lv, 9.09.2011. Pieejams: http://www.db.lv/citas-zinas/dienas-bizness-pern-stradajis-ar-pelnu-244398

52 Sk.: tvnet.lv, 25.09.2009. Pieejams: http://financenet.tvnet.lv/viedokli/143924-bijusais_laikraksta_diena_ 
ipasnieks_neizprot_jauno_ipasnieku_slepenibu

53 Sk.: Baltic Media News, 1.01.2008. Pieejams: http://www.balticmedianews.lv/bonnier-business-press-aiziet-
no-latvijas

54 Sk.: apollo.lv, 31.01.2008. Pieejams: http://www.apollo.lv/zinas/koziols-iegadasies-atlikusas-dienas-
akcijas/473557

55 Sk.: delfi.lv, 7.03.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/koziols-atstaj-as-zurnali-un-
diena-valdes-priekssedetaja-amatu.d?id=42189976; sk. arī: delfi.lv, 17.04.2012. Pieejams: http://www.
delfi.lv/bizness/uznemumi/veiktas-izmainas-as-diena-valdes-un-padomes-sastava-koziola-vieta-nak-
stanevics.d?id=42288866

56 Sk.: apollo.lv, 2.05.2013. Pieejams: http://www.apollo.lv/zinas/laikrakstam-diena-bus-jauns-galvenais-
redaktors/565776

57 Sk.: delfi.lv, 3.05.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/as-diena-pern-stradajusi-ar-gandriz-
divu-miljonu-zaudejumiem.d?id=38304993; sk. arī: nra.lv, 25.06.2013. Pieejams: http://nra.lv/latvija/97380-
as-diena-zaudejumi-pern-3-93-miljoni-latu.htm
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žurnāla Ir galvenā redaktore iz teicās, ka “Latvijas preses lielākā problēma ir tā, ka tas 
nav bizness, bet gan nereti propagandas rīks”.58 

Dienas īpašnieku peripetijas un neskaidrības lielā mērā bija katalizators 2011. gada 
22. septembrī Saeimas veiktajiem grozījumiem likumā “Par presi un citiem masu in-
formācijas līdzekļiem”, prasot atklāt īstos īpašniekus visos masu medijos un pieprasot 
redaktoru neatkarību no īpašniekiem.59

Sākoties īpašnieku maiņām un redaktoru rotācijām, Dienas līdzšinējā profesionālā 
pieeja un koleģialitāte tika smagi iedragāta. jauno īpašnieku steiga nesamērīgi stingri 
un ātri samazināt izdevumus, kā arī īpašnieku un darbinieku savstarpēja neuzticēšanās 
bija par iemeslu lielai kadru krīzei. Dienu pameta tās vadošie žurnālisti (aivars ozoliņš, 
Pauls raudseps, redaktores nellija Ločmele un anita Brauna). viņi ar citiem kolēģiem 
2010. gadā nodibināja nedēļas žurnālu Ir – vienu no pirmajiem nopietnajiem ziņu un 
informācijas izdevumiem Latvijā, kas veiksmīgi pārgājis uz “maksas mūra” modeli, 
proti, “maksā un tad lasi”.

arī citi izdevēji ekonomiskās krīzes laikā piedzīvoja milzīgus finansiālus satrici-
nājumus. izdevniecības nams Petits, kuru ilgus gadus pārvaldīja aleksejs Šeiņins, ne-
spēja izkulties no parādiem un dubultiem žņaugiem, proti, reklāmas un lasītāju skaita 
krituma. Grimstošā uzņēmuma kapitāldaļas 2011. gadā pārņēma Ukrainas banka 
Legbank, bet pēc pusgada (decembrī) kiprā reģistrēta firma Lanchrome Limited.60 Šis 
savulaik tirāžas ziņā lielākais laikrakstu izdevējs Latvijā (izdeva desmit laikrakstus) 
šobrīd ir smagi ievainots un varētu būt nogūlies uz nāves gultas. tā populārākie izde-
vumi Čas, Subbota, Rīgas Santīms, Ļubļu varētu tikt atsevišķi vai kopā pārdoti vai arī 
slēgti. 2012. gada novembrī avīze Čas apvienojās ar Vesti segodņa zem Vesti segodņa  
zīmola.61

izdevniecības nama Fenster (dibināts 1993. g.) portfelī arī ir lielākoties izdevumi 
krievu valodā. tas ir atbildīgs par dienas laikrakstu Vesti segodnja un citiem populā-
riem izdevumiem (Latvijas Santīms, Mājas Dakteris, Vesti, Delovije vesti). tā lielākais  
kapitāldaļu īpašnieks (75%) ir andrejs kozlovs. Divos gados reklāmu apjoms krities 
par 75%.62 Lai gan a. kozlovs mainīja uzņēmuma vārdu (tas kļuva par Izdevniecību 
Logos), šie pasākumi nelīdzēja, un 2012. gada jūlijā izdevniecība pieprasīja tiesisko 
aizsardzību.63 

58 Sk.: tvnet.lv, 30.09.2010. Pieejams: http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/348267-latvijas_preses_lielaka_ 
problema_ir_ta_ka_tas_nav_bizness

59 Sk.: 7guru.lv, 7.10.2011. Pieejams: http://www.7guru.lv/zinas/masu-informacijas-lidzekliem-jaatklaj-patiesie-
labuma-guveji

60 Sk.: delfi.lv, 14.12.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/mainijies-izdevniecibas-nama-
petits-ipasnieks-un-valdes-sastavs.d?id=41982932; delfi.lv, 21.11.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/
bizness/uznemumi/maksatnespejiga-sia-preses-nams-prasa-izdevniecibas-petits-maksatnespeju.d?id= 
41866467

61 Sk.: ir.lv, 26.11.2012. Pieejams: http://www.ir.lv/2012/11/26/apvienojas-divas-latvijas-krievu-avizes
62 Sk.: delfi.lv, 10.09.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/viedokli/kozlovs-ierosinata-fenster- 

maksatnespeja-ir-pretlikumiga.d?id=40747053; http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/izdevniecibas-nams-
fenster-valstij-palicis-parada-333-070-latu-nodoklus.d?id=34200801

63 Sk.: delfi.lv, 16.07.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/kadreizeja-izdevnieciba-fenster-
prasa-tiesisko-aizsardzibu.d?id=42513422
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Bijušā uzņēmuma Preses nams atvase Mediju nams (izveidots 2003. g. janvārī) arī 
piedzīvo ekonomiskas grūtības. Mediju nama paspārnē iznāk Neatkarīgā Rīta Avīze 
ar portālu nra.lv, kā arī Vakara Ziņas, Sporta Avīze un žurnāls Māja. Bijušais Mediju 
nama īpašnieks – Latvijas kuģniecības firma Lasco Investments 2011. gada 7. janvārī 
kapitāldaļas pārdeva vadības kolektīva dibinātajai MN Mediji, kas vienādās daļās pie-
der Uldim Dreiblatam, armandam Pučem un Lilitai Seimuškānei.64 Preses nams un 
Mediju nams ilgus gadus ir bijuši aS Ventspils Nafta īpašums. ekonomikai veltītais 
izdevums krievu un angļu valodā Baltijskij kurs (The Baltic Course), kuru Preses nams 
nopirka 2001. gadā, 2004. gadā tika pārdots citam koncernam. 2013. gadā tas joprojām  
iznāca.65

1988. gada 9. janvārī dibinātā Lauku Avīze ir bijis visvairāk abonētais laikraksts 
latviešu valodā. Pēc piecu gadu uzvaras gājiena, mazliet noplokot lielajai aizrautībai 
ar lauku un zemniecības ideoloģiju, avīze mainīja nosaukumu un kopš 2003. gada 
1. decembra iznāk kā Latvijas Avīze, kaut gan tās jumta organizāciju joprojām sauc aS 
Lauku Avīze. Pielikumu vai atsevišķu izdevumu formātā iznāk Mājas Viesis, Praktiskais 
Latvietis, 36.6 C, Lata romāns u.c.66

nozīmīgs spēlētājs drukāto izdevumu jomā ir izdevniecība Žurnāls Santa, kas re-
ģistrēta 1991. gada 5. decembrī ar Santas ančas parakstu. Šīs izdevniecības paspārnē 
iznāk vairāk nekā 20 žurnālu.67 2011. gada rudenī Top 10 lasītāko latviešu preses 
izdevumu vidū izdevniecība varēja lepoties ar sešiem uzvarētājiem: Ieva (1), Privātā 
Dzīve (2), Ievas Stāsti (4), Ievas Māja (6), Ievas Virtuve (8) un Ievas Veselība (10) – 
pārējie uzvarētāji: Kas Jauns (4), Ilustrētā Zinātne (5), Diena (7) un Latvijas Avīze (10). 
2013. gada ziemā lasītāko latviešu preses izdevumu loks praktiski nav mainījies, vienīgi 
Ievas Veselību ir nomainījusi Ilustrētā Pasaules Vēsture.68

Lai gan vispārējā ekonomiskā situācija bija negatīva, koncernam 2010. gadā izdevās 
iegūt 739,3 tūkstošus latu peļņu, 2011. gadā peļņa bija nepilns pusmiljons latu. izdev-
niecība piedāvā arī maksas interneta portālus.69

mazāk pazīstama, toties joprojām aktīva ir izdevniecība Rīgas Viļņi. tās žurnāli 
(Pastaiga, Patiesā Dzīve, Degpunktā, Kas Jauns, Rīgas Viļņi, Laimīgā Programma, Labi 

64 Sk.: financenet.tvnet.lv, 5.07.2013. Pieejams: http://financenet.tvnet.lv/nozares/470471-mediju_nama_ 
apgrozijums_pern_saruk_par_107

65 The Baltic Course is heading for growth and success, 26.04.2011. Pieejams: http://www.baltic-course.com/eng/
editors_note/?doc=7078. Žurnāls sāka iznākt 1996. gadā krievu valodā, kopš 2001. gada – arī angļu valodā. 
Pirmajos gados žurnāla redaktors bija jānis Domburs. kopš 2003. gada izdevuma īpašniece ir olga Pavuka. 
kopš 2007. gada žurnāls pilnībā pārgājis uz elektronisko formātu. 

66 Laikraksts Latvijas Avīze svin 25 gadu jubileju, lpia.lv, 29.01.2013. Pieejams: http://www.lpia.lv/?id=3213#zina; 
Būmane i. (sast.). Latvijas Avīzei 25. rīga: [Lauku avīze], 2013.

67 izdevniecības Žurnāls Santa žurnāls un vēsture. Pieejams: http://www.manizurnali.lv/par_izdevniecibu/.
68 Sk.: http://www.manizurnali.lv/izdevnieciba/; 2011. gada rudens periodā samazinājusies dienas laikrakstu 

lasīšana, tsn.lv, 15.11.2011. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id= 
3669 (šajā lapā minēti arī lasītākie izdevumi krievu valodā: TV-Programma, MK Latvija, Teleprogramma s 
dadei Mišei, Vesti, Subbota, Vesti segodna, Rīgas Santīms, 7 sekretov, Lilit, Čas); pēdējā gada laikā trīs lasītākie 
preses izdevumi latviešu vidū ir bijuši nemainīgi, tns.lv, 14.02.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fu
llarticle=true&category=showuid&id=4107 

69 Sk.: delfi.lv, 5.08.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/izdevnieciba-zurnals-santa-pern-
apgrozijusi-5415-miljonus-latu-pelna-saruk-par-36.d?id=42568662
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Padomi, Stella, Sīrups un Otkrito krievu valodā) atrodami gandrīz visos kioskos. Žur-
nālam Kas Jauns ir arī strauji augošs interneta portāls. Šīs firmas valdes priekšsēdētāja 
ir aija Simsone.

Sia Telegraf, ko dibināja valērijs Belokoņs, arī piedzīvoja grūtības un 2012. gadā 
tika atzīta par maksātnespējīgu.70 Laikraksts Telegraf tika uzskatīts par objektīvāko 
krievu valodā iznākošo izdevumu Latvijā. Pēc ieilgušām finansiālām grūtībām firma 
vairākkārt tika pārdota.  

Laikraksti Latvijā pārdzīvo ļoti dziļu krīzi, un to nākotnes izredzes pastāvēt paš-
reizējā formātā un daudzumā ir ārkārtīgi drūmas, lai neteiktu – neiespējamas. Līdzīgi 
izaicinājumi vērojami gandrīz visās rietumu zemēs, tomēr ne jaunattīstības valstīs – 
tādās kā indija vai Ķīna. Cīņa par pastāvēšanu notiek daudzās frontēs. vispirms jau 
jāatzīst, ka liels skaits gados jaunu cilvēku ir atteikušies no drukātās preses lasīšanas 
un to abonē galvenokārt gados vecāki ļaudis. Daudzi cilvēki nevēlas maksāt par ziņām 
un visu nepieciešamo uzzina internetā. Cīnoties ar zaudējumiem, izdevniecības cenšas 
samazināt izdevumus, taupot arī uz algām labiem žurnālistiem un tādējādi iedragājot 

70 Sk.: delfi.lv, 23.07.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/telegraf-atzist-par-maksatnespejigu. 
d?id=42528732 

12. att. Latvijas Avīzes paspārnē regulāri iznāk žurnāli Mājas Viesis (nr. 23, 2012, decembris) un 
Praktiskais Latvietis (nr. 15, 2013, aprīlis)
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rakstu kopējo kvalitāti. Profesionalitātes zudums mazina arī zīmolu vērtību, kā tas no-
ticis, piemēram, ar Dienu. meklējot glābiņu, Latvijas avīzes izgājušas internetā, bet tur 
ienākumu atslēga vēl nav atrasta. avīžu portālu popularitāti pārtrumpo specializētie 
interneta ziņu portāli – TVNET, Apollo un Delfi, bet tiem visiem ir ārzemju īpašnieki ar 
dziļām kabatām un lielu pieredzi.

elektroniskie mediji: televīzija un radio

elektroniskajiem medijiem izredzes ir labākas nekā laikrakstiem. interesanti vērot 
skatītāju pieaugošo piesaisti televīzijas programmām, kuras caurmērā tagad skatās 
vairāk nekā piecas stundas diennaktī.71 tomēr arī Latvijas kanāliem ir jārēķinās ar 
pieaugošu konkurenci. Pāreja uz digitālo maksas apraidi pavērusi cilvēkiem iespēju  

71 Cik daudz laika tiek veltīts tv skatīšanai?, tns.lv, 3.04.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/newsletters/2013/36
/?category=tns36&id=mP_tv_skatisanas; 2012. gadā dažādās mērķgrupās tv visvairāk skatījās cittautieši, 
sievietes, iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem, un nestrādājošie.

13. att. Patiesā Dzīve (nr. 3, 2013, februāris) un Patiesie Stāsti (nr. 1, 2009, janvāris) ir vieni no Latvijas iedzīvo-
tāju iecienītākajiem izdevumiem 
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skatīties vairākus dučus ārzemju programmu dažādās valodās, arī krievu valodā. attīs-
tījušās arī reģionālās tv stacijas, tomēr to nākotne ir problemātiska.72

valstij pieder televīzijas kanāli Ltv1 un Ltv7. Pirmajos gados pēc neatkarības 
pasludināšanas tiem bija augsts prestižs un lojāli skatītāji. Sākoties privāto televīziju 
konkurencei, skatītāju pulks gandrīz ar katru gadu gājis mazumā, kaut pēdējā gadā 
tomēr vērojams neliels pieaugums. 2001. gadā Ltv1 skatījās 15% auditorijas, bet  
12 gadus vēlāk – tikai 10 procenti; Ltv7 noslīdējusi no 4% auditorijas uz 3,0%.73 Pa-
tiesības labad gan jāatzīst, ka visā pasaulē, bet jo sevišķi eiropā, sabiedriskās televīzijas 
ir cietušas zaudējumus. Lielā mērā tas saistīts ar lobētiem budžeta ierobežojumiem un 
citu televīziju konkurētspējas paaugstināšanos. arī Latvijā iemesli ir līdzīgi. auditorijas 
interesi 2011. gadā piesaistījušas jaunas stacijas, kuru programmas balsta krievijā vei-
doti raidījumi: piemēram, REN Baltija (3,5%), NTV MIR Latvija (6,4%), RTR Planeta 
Baltija (4,7%). Pēc diviem gadiem minētajiem trim kanāliem skatīšanās laika daļa bija 
šāda – attiecīgi 4,4%, 6,8% un 5,7 procenti.74

Privātajām tv stacijām arī raksturīga īpašnieku un kadru maiņa. Latvijas Neatka-
rīgā televīzija (Lnt) piedzīvojusi interesantu īpašnieku apli. viens no tās dibinātājiem 
andrejs Ēķis 2002. gada augustā pārdeva Lnt poļu magnātam Zigmuntam Soložam-
Žakam (uzņēmumam Polsat), tas savukārt 2007. gadā pārdeva savus Latvijas īpašumus 
globālajai masu mediju organizācijai News Corporation. News Corporation eiropas daļu 
vadīja Džeimss mērdoks, kura tēvs ir pazīstamais austrālijas miljardieris ruperts mēr-
doks, bet māte – igauniete. Pēc finansiālās krīzes sitiena News Corporation izvēlējās iziet 
no austrumeiropas mediju tirgus un 2010. gada martā kontrolpaketi pārdeva a. Ēķa 
vadītajai firmai Neatkarīgie nacionālie mediji (nnm).75

Lnt un tv5 krīzes apstākļos mēģināja atrast izdzīvošanas atslēgu. Lnt zaudējumi 
2009. gadā bija 1,12 miljoni latu, 2010. gadā – 809 129 latu, 2011. gadā – 1,8 miljoni 
latu, bet 2012. gadā – 2,2 miljoni latu. nespējot tikt galā ar visiem zaudējumiem un 
neredzot spožas iespējas nākotnē, a. Ēķis kopā ar nnm 2012. gada sākumā vienojās 

72 2011. gada 1. februārī astoņas reģionālās televīzijas (vidzemes tv, Latgales reģionālā televīzija, vidusdau-
gavas televīzija, tv kurzeme, kurzemes tv, Ģimenes tv, jelgavas televīzija un ogres televīzija) sāka raidīt 
Ltv7 kanālā, sk.: valmiera.lv, 31.01.2011. Pieejams: http://www.valmiera.lv/zina/par-valmieru/reionls-te-
levzijas-sk-raidt-latvijas-televzijas-7kanl. tomēr reģionālās un vietējās televīzijas organizāciju vadītāji izsaka 
bažas par turpmāko attīstību – sk.: delfi.lv, 8.04.2011. Pieejams: http://www.delfi.lv/news/national/politics/re-
gionalo-tv-asociacijas-vaditajs-regionalas-un-vietejas-televizijas-tiek-iznicinatas.d?id=37891733. 2012. gada 
vasarā, kooperējoties Latvijas reģionālajām un vietējām televīzijām, izveidots jauns perspektīvs projekts Re: 
TV – Latvijas reģionu televīzijas kanāls, to pārraida Lattelecom interaktīvā un virszemes televīzija, kā arī 
24 stundas diennaktī tas skatāms internetā, sk.: delfi.lv, 8.08.2013. Pieejams: http://www.delfi.lv/news/com-
ment/comment/ingemars-vekteris-regionalas-tv-unikals-produkts-kam-jalauj-dzivot.d?id=43543327

73 Sk.: tv kanālu auditorijas 2013. gada jūlijā, tns.lv, 6.08.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticl
e=true&category=showuid&id=4298.

74 tv kanālu auditorijas 2011. gada novembrī, tns.lv, 2.12.2011. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullartic
le=true&category=showuid&id=3677; tv kanālu auditorijas 2013. gada augustā, tns.lv, 3.09.2013. Pie ejams: 
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4322

75 Dreifelds j. mass media in Latvia: the weak link of democracy and national cohesion? – jundzis t. (ed.). 
Development of Democracy. rīga: LZa BSPC, 2006, pp. 300–304; andrejs Ēķis atkal kļūst par Lnt īpašnieku, 
kasjauns.lv, 10.03.2010. Pieejams: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/18129/andrejs-ekis-atkal-klust-par-lnt-
ipasnieku
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ar tv3 īpašniekiem Modern Times Group par savu mediju pārdošanu. apvienošanas  
iespējas radījušas dažādus viedokļus un reakcijas. Dažiem pozitīvs šķiet tas, ka mazi-
nāsies oligarhu un citu vietējo varasvīru ietekme. Savukārt citi – piemēram, Latvijas 
raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka – bažījas par vietējās in-
formācijas telpas apdraudējumu no ārvalstu mediju puses. konkurences padome šo 
apvienošanos akceptējusi, toties noteikusi stingras prasības attiecībā uz divu atsevišķu 
ziņu redakciju saglabāšanu, un vismaz 21 procentam satura jābūt Latvijā veidotam.76

interesanti, ka līdz apvienošanai Lnt galvenie sāncenši bija tieši tv3 un tv3+, 
kā arī tv6 (jaunatnei) ar 13,6%, 4,3% un 2,5% auditorijas 2011. gadā. visi trīs minē-
tie kanāli saistīti ar Viasat Broadcasting, kuras māteskorporācija ir Zviedrijas Modern 
Times Group (MTG). Viasat Broadcasting ir kompānija ar nopietnu pieredzi, tā spēj 
noalgot talantīgus žurnālistus un administratorus, kā arī finansēt saistošus seriālus un 
raidījumus, kā, piemēram, Ugunsgrēks vai Bez tabu. 2011. gada novembrī no desmit 
Latvijā skatītākajiem raidījumiem tv3 piederēja septiņi (no 20 skatītākajiem tai pie-
derēja 11).77

Viasat ieviesusi maksas sporta un arī citus kanālus. Uzņēmumam no sākuma bija 
jāpārvar problēmas, kas saistītas ar pirātismu, jo daudzi Latvijas skatītāji bija uzlauzuši 
kodētos portālus. Problēmu atrisināja ar VideoGuard ieviešanu. MTG startēja arī ar 
radioraidījumu firmu Star FM, kas tika izveidota 1999. gada janvārī pēc Radio Rīgai 
pārpirkšanas.

Latvijā trešā lielākā privātā tv kompānija ir Pirmais Baltijas kanāls (PBk), kas 
raida krievu valodā. 2011. gadā tas Latvijā aptvēra 11,3% auditorijas. kanāla pirm-
sākumi saistās ar TEM Art Group (TEM TV), kas 1998. gadā ieguva krievijas kanāla 
ORT retranslācijas tiesības Latvijā un pēc gada visā Baltijā.78 kopš 2003. gada, ieguvis 
jaunu nosaukumu PBk, kanāls sāka raidīt pašreizējā veidolā. viens no tā ziņu direkto-
riem bija nils Ušakovs, un kanāls tiek kritizēts par vēlēšanu laikā sniegto atbalstu Sa-
skaņas centram un LPP/LC.79 2007. gadā PBk un REN TV Baltija, kā arī laikraksts MK 
Latvija tika iekļauti holdinga korporācijā Baltic Media Alliance. BMA drīz vien izvei-
doja vairākus interneta projektus, arī interneta biržu www.torgi.lv, www.telegraf.lv, un  
ieguva tiesības uz krievijas kanāla NTV MIR retranslāciju. Sakarā ar 2010. gadā notikušo 
pāreju uz digitālo virszemes apraidi kanāls ieguva vēl plašāku auditoriju un redzamību, 
jo kļuva pieejams visā Latvijas teritorijā, tostarp – un tas ir īpaši svarīgi – arī Latgalē. 

76 Sk.: delfi.lv, 9.01.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/starptautiska-tv-grupa-mtg-group-
perk-lnt-tv5-un-lmk.d?id=42038926; tvnet.lv, 9.01.2012. Pieejams: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/406274-
tv3_ipasnieks_noperk_lnt; http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/406298-lnt_parpirksana_diemzel_ir_ 
likumsakarigs_process; kā arī: delfi.lv, 21.05.2012. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/lnt-un-
tv3-apvienosanas-kp-liek-saglabat-zinu-redakcijas-un-raidit-21-originala-satura.d?id=42372192; un delfi.lv, 
22.07.2013. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/telekompanija-lnt-pagajuso-gadu-nosledz-ar-
22-miljonu-latu-zaudejumiem.d?id=43500583

77 2011. gada novembra skatītāko tv programmu toP 20, tns.lv, 5.12.2011. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang 
=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3678; 2013. gada augustā skatītāko tv programmu toP 20,  
tns.lv, 4.09.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4323

78 Baltic Media Alliance mājaslapa: vēsture. Pieejams: http://1bma.lv/lv/par-holdingu/vesture/.
79 Sk.: kasjauns.lv, 4.10.2011. Pieejams: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/60246/kremla-propagandas-kara-spilg-

takais-piemers-nils-usakovs
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BMA līdzīgās daļās pieder krievijas pilsonim aleksejam Pļasunovam un Latvijas iedzī-
votājam oļegam Solodovam. kaut arī PBk primārā publika ir krievvalo dīgie, apmēram 
15% skatītāju esot latvieši. nākotnes plānos, pēc toreizējā izpilddirektora ivara Beltes 
teiktā, esot ideja PBk raidījumus tulkot, lai “piesaistītu latviešu jauniešus, kuri neprot 
krievu valodu”, un tādā veidā dotu iespēju “palielināt reklāmdevējiem pievilcīgas au-
ditorijas daļu”.80 Lai iegūtu lielāku pievilcību latviešu vidū, PBk kopā ar uzņēmumu 
Latvijas mobilais telefons 2011. gadā īstenoja sociālo projektu Es mīlu Latviju, kura 
ietvaros aicināja cilvēkus “dalīties domās par dzīves pozitīvajiem aspektiem mūsu valstī 
Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā”.81 

Digitalizācija pavērusi jaunas iespējas agrākajiem reģionālajiem raidījumiem. tā 
veicinājusi pieslēgšanos maksas kanāliem, bagātīgi tiek piedāvātas dažādas “paketes”, 
ieskaitot daudzas ārzemju programmas, arī no krievijas. 

Globalizācijas procesā, kad arvien vairāk Latvijas jauniešu pārvalda angļu valodu, 
Latvijā veidotiem raidījumiem nāksies izturēt nežēlīgu konkurenci. Cīņā par auditorijas 
noturēšanu Latvijas uzņēmumi ir spiesti pāriet uz daudz lētākiem importa raidījumiem, 
lētākiem “realitātes šoviem”, dziedošu un dejojošu zvaigznīšu sacensībām. vērojama 
tendence apiet regulas, jo sodi ir mazi un tiek piemēroti reti.

arī radio tirgum raksturīga sadrumstalotība. reizē ir vērojama pārsteidzoša parā-
dība. Pretstatā sabiedriskās televīzijas nīkuļošanai Latvijas radio (Lr) ar uzviju ir iz-
konkurējis visas pārējās stacijas. Latvijas radio trīs programmas kopā aptvērušas 50,2% 
visas radio auditorijas. Lr 2, kas raida latviešu šlāgerus un country mūziku, spējis ieka-
rot milzīgu un lojālu klausītāju pulku. 2011. gada ziemā reizi nedēļā to bija klausījušies 
25,4% iedzīvotāju. Lr 1 ar savām diskusijām, intervijām un analīzēm popularitātes ziņā 
ierindojas otrajā vietā ar 15,4% klausītāju. tam seko Radio Skonto (15,1%), Radio SWH 
(14,7%), Krievijas Hiti (11,1%). StarFM (10,7%), European Hit Radio (10,4%), Latvijas 
Radio 4 (9,4%), SWH+ (7,6%) un Latviešu Radio (5,9%).82 Zīmīgi, ka jau 2009. gadā 
13% klausītāju radio uztvēra, izmantojot internetu. visvairāk šāda veida pieslēgumus 
iecienījuši jauni cilvēki vecumā līdz 24 gadiem.83 radiostaciju auditorijas dinamika 
pēdējos gados nav daudz mainījusies. kopējais dienas klausītāju kodols noturējies 60% 
līmenī, bet nedēļas kodols pat pārsniedzis 80 procentus.84

80 Sk.: diena.lv, 29.07.2010. Pieejams: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/pbk-meginas-iekarot-latviesus-
744231

81 noslēdzies PBk un Lmt sociālais projekts “es mīlu Latviju”. Sk.: Baltic Media Alliance mājaslapa: jaunumi, 
25.11.2011. Pieejams: http://1bma.lv/lv/news/2011/11/25/nosl%C4%93dzies-pbk-un-lmt-soci%C4%81lais-
projekts-%e2%80%9ees-m%C4%aBlu-latviju/. 

82 Pētījums: klausītākā radiostacija Latvijā – Latvijas radio, Baltic Media News, 1.03.2011. Pieejams: http://
www.balticmedianews.lv/petijums-klausitaka-radio-stacija-latvija-latvijas. 2011. gada ziemas periodā viens 
klausītājs vidēji dienā radio ir klausījies četras stundas un 41 minūti.

83 kā internets ietekmē radio klausīšanās paradumus, tns.lv, 7.04.2009. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv& 
fullarticle=true&category=showuid&id=2946

84 vasarā radio vismaz reizi nedēļā klausījušies vidēji 83% Latvijas iedzīvotāju. tns.lv, 30.08.2011. Pieejams: 
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3601
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internets

veiksmīgākie trīs interneta ziņu portāli Latvijā pieder ārzemju uzņēmumiem. 
2011. gada martā TVNET portālu pārņēma Schibsted Baltics, kas skaitās norvēģijas fir-
mas Schibsted meitasuzņēmums. Šis ir uzņēmuma pirmais nopietnais solis Latvijā, bet 
igaunijā tam pieder lielākā dienas avīze Postimees, savukārt Lietuvā tas izdod bezmak-
sas žurnālus un avīzes, kā arī nodrošina ziņas internetā. TVNET iepriekšējie īpašnieki 
bija reģistrēti britu virdžīnu Salās un publiski nebija zināmi.85 Latvijas interneta ziņu 
priekšgalā atrodas delfi.lv. Šo portālu nopirka igaunijas firma Ekspress Grupp. minētajai 
firmai pieder arī līdzīga nosaukuma interneta īpašumi igaunijā, Lietuvā un Ukrainā. 
visos šajos portālos informācija tiek pasniegta vietējā un krievu valodā.86 arī trešo po-
pulārāko portālu – Apollo.lv 2011. gadā iegādājās Somijas lielākā mediju firma Sanoma 
News. Portālu Apollo savulaik dibinājis Lattelecom.87

interneta lietotāju skaits pieaug, un atbilstoši pieaug arī tā reklāmas tirgus daļa. 
2012. gadā interneta firmas savāca 15% no kopējā reklāmas kopbudžeta.88 interneta 
lietotāju skaits ar katru gadu palielinās: 2011. gada rudenī 64% aptaujāto iedzīvotāju 
bija lietojuši internetu pēdējo septiņu dienu laikā. 20–29 gadus veco iedzīvotāju grupā 
interneta lietošanas biežums sasniedza pat 94%.89 kā jau iepriekš minēts, Latvijas 
lielākie laikraksti ir izveidojuši savus interneta portālus, turklāt tie arī eksperimentē 
ar jaunām pieejām. 2011. gada novembrī Diena.lv paplašinājusi savu piedāvājumu ar 
“pirmo rīta raidījumu Latvijas ziņu portāla vēsturē”. Solīts, ka tiks piedāvātas sarunas 
ar ekspertiem un izklāstīts daudzpusīgs saturs, kas pārsniegs rakstīto ziņu apjomu.90 
arī Latvijas radio 2011. gada decembrī izveidojis lapu, kur ziņas var klausīties, lasīt 
vai lejuplādēt.91 Latvijas Avīze savukārt sākusi internetā piedāvāt audioziņas, tā 
apkalpojot cilvēkus ar redzes problēmām.92 Lielu uzmanību jau piesaistījis portāls  
kasjauns.lv, kura īpašnieks Rīgas Viļņi piedāvā ziņas arī nedēļas žurnāla formātā. nesen 
Ltv izveidojusi ziņu portālu www.ltv.lv. Darbojas arī daudzi bloga tipa ziņu portāli, no 
kuriem aktīvākais ir pietiek.lv. visvairāk laika interneta lietotāji pavada sociālajos tīklos 
draugiem.lv un Facebook. internets tiek plaši izmantots politisko partiju un valdības 
vajadzībām, sniedzot plašu informācijas klāstu. Latvijā pieaugusi Twitter popularitāte, 
arī šī vietne piedāvā ziņas.

85 Portālu TVNET iegādājies mediju koncerns Schibsted; sk.: tvnet.lv, 15.03.2011. Pieejams:http://www.tvnet.lv/
zinas/latvija/369730-portalu_tvnet_iegadajies_mediju_koncerns_schibsted

86 Ekspress Grupp mājaslapa. Pieejams: http://www.egrupp.ee//companies/delfi-group
87 Sk.: apollo.lv, 16.09.2011. Pieejams: http://www.apollo.lv/zinas/somijas-vadosais-mediju-koncerns-sanoma-

news-iegadajas-portalu-apollo-lv/493235
88 Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 2012. gadā palielinājies par 3%, tns.lv, 26.03.2013. Pieejams: http://

www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4153
89 Pēdējo 7 dienu laikā internetu izmantojuši jau vidēji 64% Latvijas iedzīvotāju, tns.lv, 21.11.2011. Pieejams: 

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3673
90 Sk.: Baltic Media News, 22.11.2011. Pieejams: http://www.balticmedianews.lv/zinu-portals-diena-lv-veido-

rita-raidijumu
91 Latvijas radio internetā izveidojis jaunu ziņu lapu, Baltic Media News, 14.12.2011. Sk.: 7guru.lv, 13.12.2011. 

Pieejams: http://www.7guru.lv/zinas/latvijas-radio-interneta-izveidojis-jaunu-zinu-lapu
92 Latvijas Avīzi tagad var arī noklausīties, la.lv, 10.09.2011. Pieejams: http://la.lv/index.php?option=com_avize

audio&view=tag&tagid=3131&sectionid=24&audioid=176&itemid=366 
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Strauji pieaugošā interneta auditorija bieži tiek vainota pārējo mediju patērētāju 
un īpašnieku nestabilitātē. mediju pētniece anda rožukalne vairākās publikāci-
jās ir detalizēti aplūkojusi mediju auditorijas peripetijas, kā arī mediju īpašnieku  
maiņu.93

mediju atkarības

Latvijas laikraksti un raidošie mediji ir lielā mērā atkarīgi no ziņu aģentūrām. 
tādas Latvijā ir divas. Baltic News Service (BNS) apkalpo visas trīs Baltijas valstis. Šo 
aģentūru 1990. gadā nodibināja igaunis, bet šodien tā pieder Somijas mediju kon-
cernam Alma Media.94 Leta ilgus gadus bija valsts īpašums, bet 1997. gadā to pri-
vatizēja. nav pārsteidzoši, ka gandrīz visas ziņas avīzēs, radio, televīzijā un interneta 
portālos līdzinās cita citai, jo visām ir tie paši divi ziņu avoti. Ļoti reti plašsaziņas 
līdzekļos tiek praktizēta pētnieciskā žurnālistika, arvien lielāka ziņu daļa ir subjektī-
vas “preses relīzes”, ko veidojuši dažādu firmu un valsts iestāžu sabiedrisko attiecību  
dienesti.95

Lai gan mediju prestižs un tautas uzticēšanās tiem vēl arvien ir augsti, tomēr ir 
manāma kvalitatīvu žurnālistu piesaistīšanas problēma. krīzes apstākļos visi mediji 
samazinājuši izdevumus, arī algas. Labākie žurnālisti aiziet strādāt citur, jo prestižs 
vien bada maizi neatsver. Pārsteidzoši, ka Latvijas žurnālisti ļoti vāji sadarbojas savā 
starpā. Pastāv divas žurnālistu organizācijas. vecākā no tām ir Latvijas Žurnālistu 
savienība,96 kas tika izveidota 1990. gadā Latvijas PSr Žurnālistu savienības vietā 
un šobrīd “apvieno galvenokārt Mediju nama, krievu preses un elektronisko saziņas  
līdzekļu pārstāvjus, žurnālistus veterānus”. 2010. gada 24. novembrī nodibināta Latvijas 
Žurnālistu asociācija. 2013. gada septembrī tajā bija 110 biedri.97 eiropas žurnālistu 
sadarbība internetā un informācijas publiska apmaiņa mediju profesionāļiem notiek 
caur European Journalism Observatory (EJO), kuras latviešu valodas versija atrodama 
www.parzurnalistiku.lv.

jāpiebilst, ka vienā pašā Latvijas Universitātē komunikāciju apgūst vairāk 
nekā 600 studentu,98 bet studijas šajā nozarē piedāvā arī citas Latvijas augstskolas.  

93 rožukalne a. media audience development in Latvia (2004–2012). Media Transformations, vol. 6, 2012, 
pp. 144–157; rožukalne a. media ownership trends in Latvia: political parallelism and concentration. Ibid., 
pp. 108–141; rožukalne a. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. rīga: Biznesa augstskola turība, 
2011; rožukalne a. Latvia’s Media Owners: A Monograph on Latvia’s Media System and the Most Important 
Owners Thereof (e-book). rīga: Zinātne, 2013; rožukalne a. Kam pieder Latvijas  mediji? rīga: Zinātne, 
2013.

94 Pēc BNS mājaslapas ziņām, uzņēmumā strādā aptuveni 200 darbinieku un tas katru dienu piedāvā vairāk 
nekā 1500 ziņu, sk.: http://www.bns.lv/.

95 Šis sabiedrisko attiecību pieaugošais drauds labi analizēts aināra Dimanta un Stefana rusa-mola grāmatā 
Žurnālistika: mācību un rokasgrāmata (rīga: Biznesa augstskola turība, 2009, 294.–300. lpp.).

96 Sk.: Latvijas republikas ministru padomes lēmums nr. 128, pieņemts 17.09.1990. Pieejams: http://likumi.lv/
doc.php?id=72801

97 Sk.: http://www.latvijaszurnalisti.lv/biedri/.
98 Sk.: LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapa: http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/komunikacijas-studiju-nodala/

bakalaura-studiju-programma/.
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vairums šo programmu absolventu strādās citās nozarēs, nevis žurnālistikā.99 ir arī 
citas atkarības jeb determinējoši faktori. Latvijas pasts (LP) nogādā abonentu pasūtīto 
periodiku pat uz visattālākajām lauku nomalēm. LP darbību papildina Dienas sadales 
sistēma, kas darbojas galvenokārt lielajās pilsētās. abās organizācijās briest neapmie-
rinātība un finansiālas grūtības. arvien biežāk cilvēki laikrakstus un žurnālus pērk 
kioskos vai veikalos. Galvenie mediju izplatītāji ir Narvesen un Plus Punkts. Narvesen 
piedāvā vairāk nekā 900 preses izdevumu, tostarp 300 ārzemju žurnālu, 114 Latvijā 
izdotu laikrakstu, 221 Latvijas žurnālu. Firma arī palīdz organizēt t.s. Preses dienas.100

raidošo Latvijas mediju darbu ietekmē nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome (nePLP). tā nosaka vadlīnijas un arī raugās, lai tiktu ievērota kārtība un raid-
organizāciju darbība likumu robežās. Padomes jaunais priekšsēdis ainārs Dimants 
kopā ar jauno padomes sastāvu centies pārvarēt iestrēgušās problēmas. mediju darbību 
kopumā regulē Latvijas likumi, kā arī eiropas Savienības regulas. viena no galvenajām 
eS prasībām ir tāda, ka pusei tv raidījumu jābūt ar eS izcelsmi. Pretēji prasībām, kādas 
pastāv daudzās citās valstīs, piemēram, aSv un kanādā, Latvijā nav liegumu mediju 
īpašnieku valstspiederībai. 

reklāmas tirgus

mēdz sacīt, ka bruņotie spēki kustas uz priekšu ar vēderu. izbadējies karavīrs nav 
karotājs. arī plašsaziņas līdzekļi nespēj strādāt, ja tiem nedod galveno iztikas avotu – 
reklāmas un sludinājumus. Latvijas medijiem šajā ziņā bijuši strauji kāpuma periodi, 
bet, sākoties krīzes laikam, tie 2009. gadā piedzīvojuši ievērojamu, pat stindzinošu ienā-
kumu kritumu. visbēdīgāk gājis avīzēm. to reklāmas kalngali tika sasniegti 2007. gadā, 
kad tās no reklāmām ieņēma 20,7 miljonus latu. Četrus gadus vēlāk ieņēmumi no 
reklāmas kopumā veidoja vairs tikai 5,1 miljonu latu. Citiem vārdiem, kritums bija 
76%. Ļoti līdzīga situācija bija arī žurnāliem – te kritums bija aptuveni 73%. televī-
zijas reklāmu jomā augstākais punkts tika sasniegts 2008. gadā, t.i., gadu vēlāk nekā 
avīzēm un žurnāliem. arī kritums (37%) tām bijis lēzenāks, kaut tomēr sāpīgs, trijos 
gados noslīdot no 34,7 miljoniem latu līdz 21,8 miljoniem. Periodā no 2008. gada līdz 
2011. gadam radio reklāmas ieņēmumi saruka par 50%, bet interneta reklāmas ieņē-
mumi – par 29 procentiem.101

vērts atzīmēt, ka igaunijā situācija reklāmas tirgū ir bijusi daudz stabilāka, tirgus 
ir cietis mazāk nekā Latvijā. igaunijā iedzīvotāju skaits ir ievērojami mazāks nekā 

99 nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs ābrams kleckins nav apmierināts ar 
augstskolu gatavotiem žurnālistiem. “mums tagad, manuprāt, ir četras augstskolas, kas tā vai citādi nodarbo-
jas ar mediju jautājumiem, bet neviena negatavo profesionāļus. [..] Latvijā ir vajadzīgi žurnālisti, kas palīdz 
sabiedrībai saprast, kādā pasaulē viņi dzīvo, kas viņus gaida, ar ko jārēķinās..” Sk.: delfi.lv, 17.12.2011. Pie-
ejams: http://www.delfi.lv/news/national/politics/kleckins-neviena-no-cetram-augstskolam-latvija-negatavo-
profesionalus-zurnalistus.d?id=41991446

100 Narvesen mājaslapa. Pieejams: http://www.narvesen.lv/prese/narvesen-prese/. 
101 juzefovičs j. Mapping Digital Media: Latvia, p. 74; Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 2011. gadā palieli-

nājies par 5%, tns.lv, 14.03.2012. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&
id=3757 
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Latvijā, bet 2010. gadā reklāmas ieņēmumi bijuši pat nedaudz lielāki nekā Latvijā – 
66,0 miljoni eiro iepretī 65,3 miljoniem. Pirms četriem gadiem atšķirības bija daudz 
proporcionālākas: igaunijā reklāmas ieņēmumi bija 86,6 miljoni eiro, bet Latvijā –  
108,2 miljoni.102

reklāmas tirgus Latvijā 2012. gadā ir pieaudzis par 3 procentiem. Pieaugums bija 
visām mediju platformām, izņemot avīzes, kur kritums salīdzinājumā ar 2011. gadu 
bija 13 procentu. interneta reklāmām pieaugums bijis 11% apmērā, žurnālu reklāmā – 
5%, vides reklāmā – 5%, kino – 4%, televīzijai un radio – abiem 3 procenti. visa 
reklāmas pīrāga sadale 2012. gadā bija šāda: televīzija aizņēma lauvas tiesu (45,1%), 
internets (15,4%), radio (10,6%), žurnāli (9,8%), vides reklāma (9,6%), avīzes (9,0%), 
bet kino – mazāk par vienu procentu. jāatzīst, ka 2005. gadā reklāmas tirgū avīzēm bija 
daudz lielāks īpatsvars – tās saņēma gandrīz 30% (29,6%) visu ienākumu, bet televī-
zija – 35 procentus. avīzēm tiešām grūti prognozēt gaišāku nākotni, jo lasītāju publika 
2011. gada laikā samazinājusies par 6% dienas laikrakstiem, bet nedēļas izdevumiem – 
par 5 procentiem.103

Plašsaziņas līdzekļu vērtējumi

vairākas pasaules organizācijas sniedz gada pārskatus par mediju brīvību gandrīz 
200 pasaules valstīs. Piemēram, Reporters Without Borders un Freedom House, lai no-
nāktu pie “atzīmēm”, lieto daudzus parametrus un pašu žurnālistu vērtējumu. Latvijas 
mediju vērtējums ilgus gadus turējies augsts, bet pēdējos pāris gados tas krities, tomēr 
Latvijas mediji vēl aizvien ierindojas “brīvu mediju” kategorijā.104 kritums skaidrojams 
daļēji ar mediju īpašnieku maiņu un neskaidrībām šajā sakarībā, bet daļēji arī ar to, 
ka Latvijā bijušas pret žurnālistiem vērstas provokācijas, kratīšanas un aresti. tomēr, 
vērtējot situāciju ārpus Baltijas, Latvija atrodas nesalīdzināmi tālu priekšā visām citām 
bijušajām PSrS republikām. jāatzīmē, ka krievija ir noslīdējusi uz saraksta lejasgalu un 
tās mediji atrodas “nebrīvās preses” kategorijā.

Latvijas iedzīvotāju dotais novērtējums medijiem ilgus gadus ir bijis krietni aug-
stāks, nekā tas ir rietumu zemēs. 2011. gada aprīlī medijiem uzticējās 57% iedzīvo-
tāju, tādējādi pārsniedzot visu valsts institūciju novērtējumu un ierindojot tos vienā 

102 tnS-emor, advertising expenditures 2010, Baltic Summary. Pieejams: http://www.emor.ee/public/ 
documents/uudised/Balticmediamarket2010.pdf

103 Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 2012. gadā palielinājies par 3%, tns.lv, 26.03, 2013. Pieejams: http://
www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4153; tv reklāmu daļa kopējā reklāmu 
apjomā dažādās valstīs ievērojami atšķiras. 2008. gadā Portugālē tv aizņēma 56,2% un Polijā – 45,5%, 
toties Somijā – 19,3%, Zviedrijā – 20% un Šveicē – 16,1%, sk.: A Sampler of International Media and 
Communication Statistics 2010. Compil. by S. Leckner and U. Facht. Göteborg: nordicom, 2010, p. 171. 
nordic media trends, 12. Pieejams arī internetā: http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/nmt12. 
pdf

104 2013. gadā organizācija Reporters Without Borders, veidojot valstu ranžējumu mediju brīvības jomā, ierindoja 
Latviju 179 valstu vidū 39. vietā. igaunija ierindojās 11. vietā, bet Lietuva – 33. vietā. jāatzīmē, ka savulaik 
Latvija mediju brīvības ziņā bija pasaules pirmajā desmitniekā. Sk.: Press Freedom index 2013. Pieejams: 
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html 
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līmenī ar baznīcu.105 Daļēji tas noticis tādēļ, ka šobrīd mediji salīdzinājumā ar saviem 
PSrS laika priekštečiem ir daudz pilnīgāki un interesantāki, ar samērā plašu kritikas 
diapazonu. var arī izteikt pieņēmumu, ka mediji vēl arvien bauda trešās atmodas 
laikā iegūtās lojalitātes un respekta atblāzmu. Der norādīt, ka lasītāju uzticēšanās 
neattiecas vienādi uz visiem medijiem. Latvieši ne sevišķi paļaujas uz krievu valodā 
iznākošo un raidošo mediju objektivitāti un otrādi. Sakarā ar valodas traktējumiem 
medijos plaisa, kā arī polarizācija starp abām grupām pēdējā laikā ir krietni palieli- 
nājusies.

2005. gadā Sergejs kruks un ilze Šulmane analizēja Latvijas demokrātijas sasniegu-
mus un trūkumus plašsaziņas līdzekļos. Šajā pētījumā par vislabākajiem sasniegumiem 
viņi atzina “sakārtoto likumdošanu un mediju daudzveidību”. Šodien daudzveidība 
jo projām pastāv, tomēr tā ir apdraudēta. turklāt kvantitāte ne vienmēr atspoguļo kvali-
tāti. Starp nopietnākajiem trūkumiem pētījuma autori minējuši šādus: 

1) divu informācijas telpu pretnostatījums, dialoga trūkums starp tām; šāds stā-
voklis neveicina demokrātisku diskusiju publiskajā sfērā un integrētas pilsoniskas 
sabiedrības attīstību;

2) sabiedrisko elektronisko mediju atkarība no valsts finansējuma;
3) informācijas trūkums par mediju īpašniekiem; 
4) nav pilsonisku organizāciju, kas izskatītu pilsoņu sūdzības par žurnālistu ētikas 

pārkāpumiem pret personām un kontrolētu likumdošanas ievērošanu;
5) analītiskās, pētnieciskās žurnālistikas vājums;
6) specializētu un kvalitatīvu izdevumu pastāvēšanas grūtības komercializācijas un 

maza mediju tirgus apstākļos;
7) vienotas izpratnes trūkums par žurnālistikas lomu un funkcijām demokrātiskā 

sabiedrībā.106

Latvijas mediju situācija daļēji pielīdzināma citām rietumu zemēm. arī tur avīzes 
cieš no lasītāju skaita strauja samazinājuma un arvien biežākas ziņu ieguves internetā. 
televīzija Latvijā arvien vairāk tiek pakļauta ārzemju raidījumu konkurencei, it sevišķi 
pēc digitalizācijas ieviešanas. no vienas – rietumu – puses, angļu valodas programmu 

105 2012. gada oktobrī radio uzticējās 59% visu iedzīvotāju, televīzijai – arī 59%, bet presei – 48%; 2011. gada 
maijā iegūtie dati bija šādi – attiecīgi 71%, 70% un 56%. Salīdzinot 2012. un 2011. gada datus par iedzīvotāju 
uzticēšanos medijiem, vērojams visai būtisks uzticēšanās kritums. tas kontrastēja ar uzticēšanās pieaugumu 
vairākām citām institūcijām: pašvaldībām (+ 16 procentpunktu), Latvijas Bankai (+ 7), ministru kabinetam 
un Saeimai (abām + 6), kā arī skolām, policijai, arodbiedrībām. tomēr, lai arī uzticēšanās masu medijiem 
piedzīvojusi ievērojamu kritumu, Latvijā daudz lielāka cilvēku daļa medijiem uzticas nekā neuzticas (sk.: 
Latvijas iedzīvotāji visvairāk uzticas skolām, baznīcai, radio un televīzijai; tns.lv, 15.01.2013. Pieejams: 
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4065).vēl pēc pusgada – 2013. gada 
pavasarī – aptaujājot ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus, konstatēts, ka iedzīvotāju uzticēšanās me-
dijiem turpina samazināties (uzticēšanos masu medijiem atzinuši vien 41% aptaujāto ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju; sk.: Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji visvairāk uzticas Satversmes tiesai, policijai un 
baznīcai, tns.lv, 24.04.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id= 
4199).

106 kruks S., Šulmane i. Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā. – rozenvalds j. (red.). Cik demokrātiska ir 
Latvija: Demokrātijas audits. rīga: Latvijas Universitāte, 2005, 159. lpp.
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dominance apstākļos, kad liela daļa jaunākās paaudzes šo valodu saprot, apdraud mazās 
tautas ar atklātām un aizklātām svešas kultūras vērtībām un individuālisma ideoloģiju. 
Daži pētnieki šos procesus nosaukuši par kultūras imperiālismu.107 no otras – aus-
trumu – puses, krievu valodā raidošie kanāli, kuriem ir neizmērojami lielāks budžets 
nekā raidījumiem latviešu valodā, piesaista ne tikai Latvijas krievvalodīgos, bet arī 
daudzus vidējās un vecākās paaudzes latviešus, sevišķi Latgalē, kur rusifikācija jau tāpat 
ir atstājusi milzīgu mantojumu un kur latvieši ir mazākumā, – te krievijas mediju telpas 
iespiešanās rada draudus ne tikai kultūrā, bet arī politikā. var sākt dīgt arī separātisma 
idejas, ja tās kremlim būs izdevīgas. kā secinājis ainārs Dimants, “krievvalodīgās  
minoritātes vidū krievijas mediju vēstījumi bauda lielāku uzticību nekā Latvijas na-
cionālā (valsts) mēroga vēstījumi. tāpat satraucošs ir krievijas masu kultūras īpatsvars 
Latvijā.” viņš arī runā par maskavas mediju ietekmi uz politiskiem procesiem Latvijā. 
“Dažādu etnisko grupu atšķirīgo vērtību esamība (skatījums uz vēsturi, demokrātiju 
u.c.) ir viens no faktoriem, kas traucē panākt sociālo saliedētību un kopnacionālo 
identitāti Latvijā. Lai gan attiecības starp latviešiem, krieviem un krieviski runājošiem 
nav nonākušas konflikta fāzē, saglabājas trauslums, kuru krievijas mediji nākotnē var 
izmantot politisku mērķu sasniegšanai.”108

Latviešu tautai draud demogrāfiskas briesmas, kuras atšķiras no padomju laika 
problēmām. toreiz uz Latviju atbrauca miljons nelatviešu. Šodien prom no Latvijas 
steidzas simtiem tūkstoši latviešu ar negatīvām emocijām pret Latviju. Šo negatīvo 
latviešu un Latvijas tēlu lielā mērā veido masu mediji. Sociologs arnis kaktiņš, pē-
tījumu centra SKDS vadītājs, kopā ar speciālistu komandu veicis ļoti interesantu 
eksperimentu, kura rezultātus lielā mērā atspoguļo virsraksts: Mediju saturs nozīmīgi 
ietekmē to, kā cilvēki jūtas Latvijā. Pētnieki secināja: “Grupa, kura tika iepazīstināta 
ar pozitīvo ziņu, caurmērā biežāk nekā grupa, kura tika iepazīstināta ar negatīvo 
ziņu, atzina, ka Latvija ir laba vieta, kur dzīvot un strādāt.” a. kaktiņš atzīmēja arī 
šā eksperimenta iespējamās konsekvences: “tieši mediju varā ir vai nu mobilizēt 
cilvēkus valsts un personīgo problēmu risināšanā, iedvesmojot tos, dot cerības, 
parādīt, kādā veidā ir iespējams sasniegt vēlamos rezultātus, vai arī, gluži otrādi, 
demotivēt, sagraut cerības un radīt tādu psiholoģisko gaisotni, ka mediju patērētāji 
paši neviļus nonāk pie atziņas, ka labāk būtu šo valsti atstāt nekā mēģināt šeit dzīvot  
citādāk.”109

krievijā nostādne ir tāda, ka vismaz 50% ziņu jābūt pozitīvām.110 Protams, demo-
krātiskā Latvija neies šādu ceļu. tomēr pastāv publiskās domas iespaidošanas iespējas, 
un tās jau ir sākušas lēnām atsegties. Cilvēki arī izsaka kritiku par indīgajiem un nik-
najiem lasītāju komentāriem, kurus var atrast itin visos vadošajos interneta portālos. 

107 Sk.: mcPhail t. L. Global Communication, Theories, Stakeholders and Trends. Chichester, West Sussex, Uk: 
john Wiley& Sons, The atrium, 2010.

108 Dimants a. krievijas masu mediji Latvijā. Acta Prosperitatis. Biznesa augstskola turība, 2010 (Zinātniskie 
raksti, nr. 1).

109 mediju saturs nozīmīgi ietekmē to, kā cilvēki jūtas Latvijā. autori: a. kaktiņš, i. austers, v. Dūle; publicēts 
2010. gada 26. februārī vietnē http://www.inarchive.com/page/2011-10-02/http://www.buzzpodium.lv/ 
kaktins-austers-dule (26.08.2013. dokuments tiešsaistē vairs nebija pieejams).

110 kramer a. e. 50% good news is the bad news in russian radio. New York Times, 2007, apr. 22.
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Daudziem politiķiem tie nosituši dūšu un mazinājuši vēlmi pūlēties tautas labā. at-
risinājums ir vienkāršs un demokrātisks: publiskot tikai tos komentārus, kuru autori 
norādījuši savu īsto vārdu. Lai ikviens atbild par saviem spriedumiem, kā tas pierasts 
avīžu lasītāju vēstuļu publikācijās. 

ir vērts padomāt arī par sabiedrības atšķirīgajām interesēm un inteliģences speci-
fiskajām vajadzībām. vairums Latvijas iedzīvotāju nemaz nepārdzīvotu dienas preses 
izzušanu. viņus saista infotainment jeb ziņu izklaide, kas orientēta uz īsiem, kodolī-
giem pārskatiem un atklājumiem Privātās Dzīves garā. tā tas ir visā pasaulē, un šajā 
tendencē nav saskatāms nekas pārmērīgi negatīvs. Šie cilvēki būtiskākās ziņas atrod 
tv kanālos, jaunākā paaudze tās sameklē internetā. toties ir cita lieta, runājot par 
inteliģenci, intelektuālo vai biznesa eliti. visā pasaulē allaž ir pastāvējis iedalījums 
elitārajā (kvalitatīvajā) presē un populārajā presē. Populārā prese pārdzīvo milzīgu 
lasītāju un reklāmas krīzi. elitārā prese, kaut dažviet arī buksē, tomēr spējusi pastā-
vēt ar “maksas mūra” palīdzību. Latvijā savulaik elitāra biznesa prese skaitījās Diena 
un Dienas Bizness. Patlaban Dienas izdevumi zaudējuši savu elitāro nišu. robu daļēji 
aizpildījis nedēļas izdevums Ir, bet tam vēl tālu jāiet, lai varētu sniegt pilnīgu ziņu 
klāstu un analīzes Latvijas inteliģences vajadzību apmierināšanai. toties jāatzīmē, 
ka Ir izdevējs, aS Cits Medijs, 2012. gada Preses dienās saņēma balvu par Veiksmī-
gāko uzrāvienu. tas vien jau liecina par pieaugošām slāpēm pēc nopietna līmeņa  
žurnālistikas.111

Šeit paveras plašs un vērtīgs darba lauks uzņēmīgiem žurnālistiem un uzņēmējiem. 
Bez izglītotas un zinošas inteliģences valsts viegli var paklupt un zaudēt kā pasaules 
politikā, tā ekonomikā un kultūras veidošanā. 

nākotnes ceļi

1922. gadā plaši tika atzīmēta Latvijas preses simtgade. kārļa vatsona Latviešu 
Avīzes uzara pirmo vagu, un tām sekoja daudzi un daudzveidīgi arāji. Latvijas prese 
un radio pirmajos brīvības gados sasniedza teicamu un dinamisku līmeni, kas izcē-
lās Centrāl eiropas un austrumeiropas valstu vidū. 50 okupācijas gadi smagi iedra-
gāja brīvās, demokrātiskās mediju tradīcijas un atstāja dziļas rētas daudzu latviešu 
apziņā. Pirmajos pēcpadomju gados daudziem bija grūtības pierast pie medijos 
paustajiem pretrunīgajiem un kritiskajiem viedokļiem, no kuriem katram pašam 
bija jāizloba īstenības kodols. apjukums bija auglīgs lauks plaši izplatītam populis-
mam, kur lozungveidīgi izskaidrojumi sniedza patvērumu publikas dezorientācijai. 
Lielu ieguldījumu Latvijas mediju “normalizācijā” un iekļaušanā rietumu demokrā-
tijas ierāmējumā deva skandināvu uzņēmumi, piemēram, Bonnier un Modern Times  
Group.112

111 Sk.: nra.lv, 14.05.2012. Pieejams: http://nra.lv/latvija/71857-apbalvoti-veiksmigakie-preses-izdeveji.htm
112 Skandināvu svarīgo ieguldījumu ne tikai modernā tehnoloģijā, bet arī augstvērtīgu demokrātisku mediju tra-

dīcijās analizējis ainārs Dimants, sk.: The role of Scandinavian investments for the re-inte gration of Latvian 
media in the north/Central european model media system. Informacijos Mokslai, 47, 2008, pp. 37–43.
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Globalizācija un mediju revolucionārā tehnoloģiskā pārveide aizvedusi ne tikai 
Latvijas, bet arī visas pasaules iedzīvotājus pie jaunu attiecību sliekšņa. taču jaunas 
iespējas mijas ar jauniem draudiem, it sevišķi mazu tautu kultūrām un pastāvēšanai. 

kā svinēsim Latvijas preses 200 gadu jubileju 2022. gadā? vai ar tikpat lielu atsau-
cību, kāda bija pirms 100 gadiem? vai avīzes vairs vispār iznāks, un vai latviešu valodas 
kopēji un sargi būs uzdevumu augstumos?

kādi būs apstākļi vēl pēc 100 gadiem? Cik liela latviešu auditorijas daļa būs aizbrau-
kusi un izvēlējusies uz mūžu palikt ārzemēs, jo Latvijā viņus nekas vairs nesaista? Šeit 
paveras liela loma un atbildība valsts institūciju darbībai – valsts ar dedzību un visiem 
iespējamiem līdzekļiem varētu veicināt latviešu mediju pilnveidošanos un uzplaukumu, 
apzinoties to ietekmes lielo spēku. 

Latvijas kultūras laiviņa globalizācijas okeānā ir apdraudēta, un tā ir jāpasargā no 
niknām vētrām un draudīgiem sēkļiem. Šajā jautājumā varam daudz ko mācīties no 
pirmā latviešu preses celmlauža kārļa vatsona nenogurstošās darbības, savulaik veido-
jot ilgtermiņa pamatus savam lolojumam – Latviešu Avīzēm.

Par autoru

Juris Dreifelds (dz. 1942 jelgavā) – Broka Universitātes Sentkatarinsā (Brock, St. 
Catharines, ontārio, kanāda) profesors. Studējis toronto Universitātē mežko-
pību, pēc tam politikas zinātni, 1978. gadā ieguvis PhD grādu. Divu grāmatu un 
vairāk nekā 40 zinātnisku rakstu autors. interešu lokā Baltijas valstu un krievijas 
politika, dabas aizsardzības un demogrāfijas jautājumi.
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Inga Vilka

aDminiStratĪvi teritoriāLaiS ieDaLĪjUmS 
Un PaŠvaLDĪBaS

raksta mērķis ir atspoguļot Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu un tā izmaiņas atjaunotās 
Latvijas valsts divdesmit neatkarības gados un sniegt ieskatu par pašvaldībām Latvijā šajā periodā – 
par to būtību, veidiem, kompetenci, organizāciju, domes vēlēšanām un pašvaldību finansēm, no-
rādot arī pašvaldību jomas galvenās problēmas. Darba sagatavošanā izmantoti tiesību akti, dažādi 
publicēti materiāli par pašvaldībām, statistikas dati, kā arī autores personīgā pieredze darbā ar 
pašvaldību jautājumiem.

The objective of the article is to describe the existing administrative territorial division of Latvia and 
its changes during twenty years of renewed independent state, and to provide insight about local 
governments in Latvia in this period – about their essence, kinds, competence, organizational struc-
ture, election and finances, including also the main problems of local government sector in Latvia. 
Legal acts, different publications about local governments, statistical data, as well as the experience 
of the author in issues of local governments have been used for preparation of article.  

Atslēgvārdi: administratīvi teritoriālais iedalījums, pašvaldība, pašvaldību reforma, pilsēta, novads, 
dome, reģions. 

Keywords: administrative territorial division, local government, local governments’ reform, city, 
municipality, council, region.

21. gadsimta otrās desmitgades sākumā Latvijas administratīvi teritoriālo iedalī-
jumu veido 119 vienības, kurās pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē pašvaldības 
jeb attiecīgajā teritorijā dzīvojošo pilsoņu izveidota vietējā vara. Latvijā ir 9 republikas 
pilsētu un 110 novadu pašvaldības. 

Šodienas pašvaldību sistēma veidojusies pēc valsts neatkarības atgūšanas, gan at-
skatoties uz Latvijas pašvaldību vēsturi pirmajā neatkarības periodā, gan pamatojoties 
uz atziņām, kas, gadiem krātas un izdiskutētas, ir ietvertas starptautiskos dokumentos, 
pirmām kārtām eiropas vietējo pašvaldību hartā.1 eiropas Hartā minēts, ka pašvaldība 
nozīmē vietējās varas institūciju tiesības un reālas iespējas likuma robežās regulēt un 
vadīt būtisku daļu no publiskajiem jautājumiem vietējo iedzīvotāju interesēs, nesot par 
tiem atbildību. 1996. gadā Lr Saeima ratificēja eiropas vietējo pašvaldību hartu, sākot-

1 Parakstīta eiropas Padomē, Strasbūrā, 1985. gada 15. oktobrī.  Pieejama: http://conventions.coe.int/treaty/
en/treaties/Html/122.htm
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nēji pievienojoties 26 no tās 30 punktiem, bet 1999. gadā – vēl trim punktiem. Līdz ar 
to dokumentā noteiktie principi Latvijai ir ne vien ieteicoši, bet arī saistoši, piebilstot 
gan, ka to interpretācijas iespējas ir visai plašas. 

Šobrīd spēkā esošo Latvijā galveno ar pašvaldībām saistīto likumu “Par pašvaldī-
bām” Saeima pieņēma 1994. gadā.2 Latvijas vēsturē tas ir pirmais likums, kas kopīgs 
visām pašvaldībām – gan visu līmeņu, gan dažādu veidu (pilsētu, lauku) pašvaldībām. 
tajā noteikts, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāv-
niecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina liku-
mos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā ministru kabineta doto 
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.3

Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums 119 viena līmeņa pašvaldībās ir izvei-
dojies nesen – 2009. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Līdz 
tam pašvaldības darbojās divos teritoriālos līmeņos. Pirmo jeb vietējo līmeni veidoja 
republikas pilsētas, pilsētas, pagasti un novadi, otro līmeni – rajoni un arī republikas 
pilsētas, kas vienlaikus bija iekļautas abos līmeņos.

administratīvi teritoriālā reforma

atjaunotā neatkarīgā Latvijas republika no iepriekšējiem laikiem mantojumā sa-
ņēma administratīvi teritoriālo iedalījumu, ko veidoja 26 rajoni un vairāk nekā pieci 
simti vietējā līmeņa administratīvi teritoriālo vienību4 – 7 republikas pakļautības pilsē-
tas, kas neietilpa nevienā rajonā, rajona pakļautības pilsētas, pilsētciemati un ciemi, kur 
varu īstenoja tautas deputātu padomes un izpildkomitejas. 

Latvijas PSr augstākā padome 1990. gada 15. februārī līdzās likumiem par Latvi-
jas republikas ģerboni, himnu un karogu pieņēma arī likumus par pagasta, rajona un 
pilsētas pašvaldībām. 1991. gadā pieņemtais likums “Par Latvijas republikas adminis-
tratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” kā valsts adminis-
tratīvās teritorijas noteica rajonus un republikas pilsētas, bet kā rajonu administratīvās 
teritorijas – rajonu pilsētas un pagastus, bez tam tas paredzēja, ka pilsētām var būt 
lauku teritorijas. attiecībā uz vietējām pašvaldībām atgriezās pie Latvijas republikas 
pirmā neatkarības perioda pašvaldību nosaukumiem – pilsētas, pagasti, bet otrā līmeņa 
pašvaldībām atstāja padomju laiku nosaukumu – rajoni (pirms tam rajonu vietā Latvijā 
bija apriņķi).

Deviņdesmito gadu sākumā uzsākot pašvaldību sistēmas atjaunošanu un piln-
veidošanu atbilstoši demokrātijas tradīcijām un decentralizācijas principiem, aktuāls 
bija arī administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājums. Fragmentārais iedalījums  

2 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts Saeimā 19.05.1994. Latvijas Vēstnesis, nr. 61, 24.05.1994. Līdz 2013. gada 
1. jūnijam likumā grozījumi veikti 22 reizes. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://likumi.lv/doc.
php?id=57255 (skatīts 30.06.2013.).

3 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994., 3. pants.
4 arī 20. gs. sākumā Latvijā bija ap 500 pagastu. – mednis i. Latvijas pagastu 20. gadsimta vēsture. Latvijas 

pagasti: enciklopēdija, 1. sēj. rīga: Preses nams, 2001, 13. lpp.
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neatbilda laika prasībām – tas nenodrošināja pašvaldībām uzticēto funkciju izpildi, ra-
dīja jau tā nepietiekamo resursu sadrumstalotību un līdz ar to neracionālu izmantošanu. 
jau 1992. gadā sākās diskusija par teritoriālās reformas nepieciešamību. 1993. gadā 
valdības pieņemtajā Pašvaldību reformu koncepcijā5 viena nodaļa bija veltīta teritoriālā 
iedalījuma reformai, paredzot, ka reforma tiks īstenota nākamajās vēlēšanās ievēlēto 
pašvaldību pilnvaru periodā. 

tik ātri, kā iecerēts, reformu neizdevās īstenot. tikai 1998. gadā Saeima pieņēma 
administratīvi teritoriālās reformas likumu, kurā bija noteikts, ka reformas mērķis ir 
izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem. 
Likums un no tā izrietošie normatīvie akti noteica reformas gaitu, paredzēja, ka notiek 
administratīvo teritoriju izpēte, pagastu un pilsētu apvienošanās projektu sagatavošana 
un to īstenošana. Sākotnējā likuma redakcija paredzēja, ka vietējo pašvaldību adminis-
tratīvi teritoriālās reformas īstenošana notiks līdz 2004. gada beigām divos posmos un 
2005. gada pašvaldību vēlēšanas norisēs jau jaunās teritorijās. Bija paredzēts, ka pirmajā 
posmā līdz 2003. gada 31. decembrim apvienošanās notiks pēc vietējo pašvaldību ini-
ciatīvas, bet posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. novembrim – pēc atbil-
dīgās ministrijas izstrādātiem projektiem. Šādu reformas modeli var uzskatīt par jauktu 
brīvprātīgas un piespiedu apvienošanās metodi un atzīt par salīdzinoši demokrātisku. 
Pašvaldību brīvā izvēle izpaustos nevis jautājumā “vai apvienoties?”, bet gan jautājumā 
“ar ko un kā apvienoties?”.6 administratīvo teritoriju izpēte beidzās 2001. gadā, tika 
sagatavoti priekšlikumi vienotiem kritērijiem jauno teritoriju noteikšanai, dažādas 
pašvaldību grupas sagatavoja savus apvienošanās projektus, atsevišķas pašvaldības arī 
apvienojās, izveidojot jaunas pašvaldības – novadus. taču līdz ar biežo valdības demisiju 
un maiņu, mainoties par pašvaldībām atbildīgajam ministram, tika grozīts arī reformas 
piedāvājums – līdz tās noslēgumam bija sagatavoti teritoriālā iedalījuma varianti ar 33, 
40, 82, 102, 109, 112, 167 un, visbeidzot, 118 pašvaldībām. reformai nebija atbalsta no 
lauku pašvaldību puses, jo pašvaldību darbinieki bažījās, ka pēc apvienošanās varētu tikt 
zaudētas darbavietas. arī lauku iedzīvotāju attieksme pret reformu bija samērā negatīva, 
jo viņi baidījās, ka pēc reformas pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt tikai centros, 
kas daudzos gadījumos būtu pilsētas. Savukārt pilsētnieku attieksme pret reformu bija 
samērā vienaldzīga. jāatzīmē, ka sākotnēji nebija arī pietiekami daudz informācijas 
par reformu un tās vēlamajiem rezultātiem. noteiktajos termiņos reformas pabeigšana 
neiekļāvās. Līdz 2005. gadam bija izveidoti 26 novadi, to skaitā arī bez apvienošanās. 
ar likuma grozījumiem7 reformas īstenošana tika pārcelta līdz 2009. gada pašvaldību 
vēlēšanām, bet reformas mērķis tika sašaurināts, aprobežojoties ar jaunu vietējo pašval-
dību izveidošanu.

5 Par Pašvaldību reformu koncepciju. ministru kabineta lēmums nr. 18, pieņemts 28.09.1993. Latvijas Vēstnesis, 
nr. 119, 08.12.1993. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=234647

6 vanags e., vilka i. Pašvaldību reformu problēmas eiropā un Latvijā. Latvijas Universitātes raksti, 690. sēj. 
vadības zinātne. rīga: LU, 2005, 462.–478. lpp.

7 Likums “Grozījumi administratīvi teritoriālās reformas likumā”. Pieņemts Saeimā 22.09.2005. Latvijas 
Vēstnesis, nr. 158, 05.10.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=118146
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administratīvi teritoriālās reformas likuma sākotnējā redakcijā8 pašvaldībām, kas 
īsteno reformu, bija paredzēta dotācija no valsts budžeta 1–5% apmērā no pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumiem, no kā atskaitīti ieņēmumi no mērķdotācijām, taču šādas 
dotācijas niecīgais apjoms nebija uz rīcību motivējošs. Situācija būtiski mainījās pēc 
2005. gada – tad reformu īstenojošām pašvaldībām no valsts budžeta tika atvēlēti ievē-
rojami resursi attīstībai – periodā no 2005. līdz 2009. gadam novadu pašvaldības kopā 
no valsts budžeta dotācijā saņēma 97 miljonus latu investīcijām infrastruktūras attīstī-
bai.9 novads saņēma dotāciju 200 tūkstošu latu apmērā par katru novadā apvienojušos 
vienību (piemēram, ja novadā apvienojās 5 pagasti, tas saņēma 1 miljonu latu mērķdo-
tāciju), arī tajos gadījumos, ja apvienošanās tika īstenota reformas noslēguma posmā.

1. attēlā redzams valsts administratīvi teritoriālais iedalījums pirms administratīvi 
teritoriālās reformas likuma pieņemšanas, kad vēl nebija sākusies pašvaldību apvieno-
šanās. 

Līdz ar administratīvi teritoriālās reformas uzsākšanu blakus esošajiem pašval-
dību veidiem parādījās jauns pašvaldību veids – novads. Sākotnēji šo nosaukumu bija 
grūti pieņemt, jo ierasts, ka par novadiem dēvē Satversmē noteiktās Latvijas teritorijas 
daļas – kurzemi, Latgali, vidzemi un Zemgali. Pirmā novada pašvaldība Latvijā iz-
veidojās jau pirms administratīvi teritoriālās reformas likuma pieņemšanas, tas bija 
kandavas novads, kurā apvienojās kandavas pilsēta un kandavas, Cēres, matkules un 
Zemītes pagasts. Pēc tam sekoja Līvānu novada izveidošana. Līdz reformas pabeigšanai 
2009. gadā Latvijā bija izveidots 41 novads. ne visi novadi izveidojās, apvienojoties vai-
rākām pašvaldībām, dažos gadījumos pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība vai pagasta 
pašvaldība tika pārdēvēta par novadu, virkne tādu piemēru bija Pierīgā (ādažu novads, 
Carnikavas novads, Garkalnes novads, Baldones novads, Saulkrastu novads u.c.). 

2009. gada sākumā pirms administratīvi teritoriālās reformas noslēguma Latvijā 
bija 26 rajona pašvaldības un 522 vietējās pašvaldības – 7 republikas pilsētu, 50 pil-
sētu, 41 novada un 424 pagastu pašvaldības (2. attēlā redzama situācija tieši pirms 
reformas noslēguma). vidējais iedzīvotāju skaits vietējā pašvaldībā pirms reformas bija 
4,3 tūkstoši, bet, ņemot vērā, ka rīgā dzīvo gandrīz trešā daļa valsts iedzīvotāju, vidējais 
cilvēku skaits pašvaldībās ārpus rīgas bija 3 tūkstoši. 204 pašvaldībās iedzīvotāju skaits 
bija mazāks par tūkstoti, mazākajās pašvaldībās mita mazāk nekā trīs simti iedzīvotāju 
(2009. gadā mazākais pagasts bija kalncempju pagasts ar 251 iedzīvotāju). Pašvaldību 
skaits grupās sadalījumā pēc iedzīvotāju skaita pirms un pēc reformas dots 1. tabulā.

Lai arī kopš likuma pieņemšanas līdz vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanai pagāja vairāk nekā desmit gadu, reformas noslēgumu var uzska-
tīt par sasteigtu. Laikā no likuma pieņemšanas 1998. gadā līdz reformas pabeigšanai 
2009. gadā Latvijā nomainījās 10 valdības. katra par pašvaldībām atbildīgā ministra 
reformas piedāvājumu neizdevās pietiekami kārtīgi apspriest ar pašvaldībām, un par 
pēdējo ministru kabineta piedāvājumu teritoriālam iedalījumam Lr Satversmes tiesā 
tika iesniegta virkne sūdzību par tā izstrādes procesa neatbilstību likuma un eiropas 

8 administratīvi teritoriālās reformas likums. Pieņemts Saeimā 21.10.1998. Latvijas Vēstnesis, nr. 322/325, 
30.10.1998. 

  9 Reģionu attīstība Latvijā 2009. rīga: vraa, 2010, 102. lpp.
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vietējo pašvaldību hartas normām.10 valdība un Saeima kā risinājumu šādai situācijai 
izvēlējās jauna likuma pieņemšanu, līdz ar kura pasludināšanu spēku zaudēja admi-
nistratīvi teritoriālās reformas likums. tā 2008. gada decembrī Saeima apstiprināja 
administratīvi teritoriālo vienību un apdzīvoto vietu likumu, un 2009. gada 6. jūnijā 
pašvaldību vēlēšanas notika šajā likumā noteiktajās 118 teritorijās.

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros rajonu reorganizācijas procesā tika 
likvidētas rajonu pašvaldības. Saskaņā ar 2008. gadā pieņemto rajonu pašvaldību reor-
ganizācijas likumu rajonu padomes izstrādāja un pieņēma reorganizācijas plānus, pa-
redzot visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām 
pašvaldībām un plānošanas reģioniem. rajonu reorganizācijas plānu analīze liecina, ka 
pamatā rajonu institūcijas, manta, finanšu līdzekļi, tiesības un saistības tika nodotas jau-
najām pašvaldībām, bet plānošanas reģioniem nodota atbildība par līgumiem ar sabied-
riskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (par pakalpojumiem novadu teritorijās). at-
sevišķos gadījumos rajonu manta tika nodota privatizācijai. rajonu padomju pilnvaras 
beidzās 2009. gada 1. jūlijā, reorganizācijas plānu izpilde – 2009. gada 31. decembrī.11

Sākotnēji administratīvi teritoriālās reformas likums paredzēja arī reģionālo paš-
valdību izveidošanu, nosakot, ka par tām jāpieņem atsevišķs likums.12 reformas noslē-
guma daļā lemšana par reģionālajām pašvaldībām tika atlikta uz vēlāku laiku.

kopš deviņdesmito gadu sākuma administratīvi teritoriālā reforma ir sarežģītākais 
un pretrunīgākais process pašvaldību sektorā Latvijā. tai ir gan pārliecināti atbalstītāji, 
gan dedzīgi pretinieki.13 Pagaidām administratīvi teritoriālās reformas rezultātus izvēr-
tēt vēl pāragri, un tas nebūs viegli, jo teritoriju attīstību ietekmē arī virkne citu faktoru. 
jāņem vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas noslēgums sakrita ar ekonomiskās 
krīzes sākšanos, kad valstī un visās pašvaldībās situācija pasliktinājās.

Pašreizējais administratīvi teritoriālais iedalījums

jaunievēlētie pašvaldību sasaukumi 2009. gada 1. jūlijā uzsāka darbu jaunajās 
118 teritorijās, bet kopš 2011. gada Latvijā ir 119 pašvaldības – 9 republikas pilsētas un 
110 novadi.14 3. attēlā redzams esošais administratīvi teritoriālais dalījums.

Latvijas deviņas republikas pilsētas ir rīga, Daugavpils, jelgava, jēkabpils, jūrmala, 
Liepāja, rēzekne, valmiera un ventspils. nosaukumam republikas pilsētas ir padomju 
laiku saknes ar norādi uz pilsētas vietu hierarhiskajā sistēmā, šim brīdim piemērotāks 
būtu cits nosaukums – lielpilsētas vai lielās pilsētas. Likums paredz, ka republikas  

10 http://www.satv.tiesa.gov.lv. Lietas 2008-08-0306; 2008-13-0306; 2008-14-0306; 2008-15-0306; 2008-16-0306; 
2008-17-0306; 2008-18-0306; 2008-19-0306; 2008-20-0306; 2008-21-0306; 2008-22-0306; 2008-25-03; 2008-
260-03; 2008-27-03; 2008-28-03; 2008-29-03; 2008-30-03; 2008-31-03; 2008-32-03; 2008-33-03; 2008-44-03; 
2008-46-0306.

11 Reģionu attīstība Latvijā 2009, 12. lpp.
12 ar likumu “Grozījumi administratīvi teritoriālās reformas likumā”, pieņemtu 22.09.2005., nodaļa par 

reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma izveidošanu tika izslēgta no likuma.
13 Pūķis m. Pašu valdība. rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 304. lpp.
14 rojas novads, kas tika izveidots 2008. gadā, pēc Saeimā 2010. gadā pieņemtiem likuma grozījumiem tika 

sadalīts par rojas novadu un mērsraga novadu.
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pilsētu raksturo attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, sociālā 
infrastruktūra, nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss un ne mazāks par 25 tūkstošiem 
pastāvīgo iedzīvotāju skaits.15 taču Saeima var piešķirt republikas pilsētas statusu arī 
iedzīvotāju skaita ziņā mazākai pašvaldībai, nekā kritērijos noteikts, ja pārējie kritēriji 
atbilst.

Latvijā ir 110 novadi. Likums paredz, ka novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota 
un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas, novada pašvaldība nodrošina likumā 
noteikto funkciju izpildi, novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju, 
novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk nekā 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta, 
attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz tā administratīvajam centram ne-
pārsniedz 50 kilometrus un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada 
administratīvajam centram, kā arī to, ka ir nodrošināta optimāla novada teritorijas 
izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.16 ne 
visi pastāvošie novadi atbilst šīm prasībām. 

arī pēc reformas pašvaldības teritorijas platības un iedzīvotāju skaita ziņā ir at-
šķirīgas, tāpat ievērojamas ir to atšķirības pēc sociālekonomiskajiem rādītājiem. Pēc 
iedzīvotāju skaita lielākā pašvaldība ir rīga ar 650,63 tūkstošiem cilvēku 2012. gada 
sākumā, bet mazākajā pašvaldībā – Baltinavas novadā dzīvo 1148 iedzīvotāji.17 36 no-
vados iedzīvotāju skaits ir mazāks par likumā noteiktajiem četriem tūkstošiem iedzī-
votāju (sk. 1. tabulu), un arī divās republikas pilsētās iedzīvotāju skaits vairs nesasniedz 
25 tūkstošus. Pēc teritorijas platības lielākā pašvaldība ir rēzeknes novads (2524,6 km2), 
mazākā – rēzekne (17,5 km2).18 valsts reģionālās attīstības aģentūra (vraa) kopš 
2004. gada ik gadu sagatavo pārskatu “reģionu attīstība Latvijā”, kurā apkopo un ana-
lizē dažādus rādītājus (demogrāfiskos, sociālekonomiskos, finanšu) reģionu griezumā 
un arī par visām pašvaldībām.19

Bijušās pagastu un pilsētu teritorijas, kas apvienotas novadu pašvaldībās, pēc re-
formas ir novadu teritoriālās vienības. novadi atšķiras pēc tos izveidojušo pašvaldību 
skaita. ir virkne novadu, kas tikai pārdēvējās, ir novadi, kur apvienots ievērojami lie-
lāks skaits pašvaldību. visvairāk teritoriālo vienību ir rēzeknes novadā – 25 pagasti. 
Divi novadi izveidoti bijušo rajonu ietvaros – Gulbenes novads un ventspils novads. 
ir novadi, kur apvienoti tikai pagasti (piemēram, rēzeknes novads, amatas novads, 
Dundagas novads), ir novadi, kur apvienota pilsēta ar vienu vai vairākiem pagastiem 
(piemēram, kuldīgas novads, Cēsu novads, Smiltenes novads), ir novadi ar vairākām 
pilsētām (piemēram, talsu novadā ir četras pilsētas, Salacgrīvas novadā ir divas pil-
sētas). vairāki brīvprātīgi pirms reformas noslēguma izveidotie novadi 2009. gadā 
tika iekļauti lielākos novados, piemēram, Sabiles novads tika iekļauts talsu novadā, 
nautrēnu novads – rēzeknes novadā, lielāks kļuva Preiļu novads, aizkraukles  
novads u.c. 

15 administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, pieņemts Saeimā 18.12.2008. Latvijas Vēstnesis, nr. 202, 
30.12.2008. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://likumi.lv/doc.php?id=185993

16 turpat. 
17 2012. gada sākumā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem. 
18 Reģionu attīstība Latvijā 2011. rīga: vraa, 2012.
19 ikgada pārskati “reģionu attīstība Latvijā” pieejami arī vraa mājaslapā www.vraa.gov.lv.



223

teritoriālās vienības ir ne tikai lielākajai daļai novadu, bet arī rīgas pilsētai. rīgai 
ir sešas teritoriālās vienības – trīs rajoni un trīs priekšpilsētas, bet tās dalās vēl sīkāk – 
58 apkaimēs.20 Līdz 1994. gadam rīgā bija divu līmeņu pašvaldības – darbojās rīgas 
pilsētas pašvaldība un sešas rajonu pašvaldības.21

apdzīvotās vietas Latvijā ir pilsētas un ciemi. Latvijā ir 76 pilsētas, no tām deviņas 
ir republikas pilsētas ar pašvaldības statusu, bet 67 pilsētas ir apdzīvotās vietas un teri-
toriālās vienības, bieži arī administratīvais centrs novadu pašvaldībās (piemēram, tu-
kums, Balvi, Sigulda). ilgu laiku Latvijā bija 77 pilsētas, bet pēc reformas pilsētas statuss 
vairs nav kalnciemam, bijusī kalnciema pilsēta ar tās lauku teritoriju veido teritoriālo 
vienību kalnciema pagasts jelgavas novada pašvaldībā. Ņemot vērā novadu izveidoša-
nas īpatnības, šobrīd grūti piemērot ierasto administratīvo teritoriju grupējumu pilsētu 
un lauku pašvaldībās.

Spēkā esošais administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums kā Latvijas ad-
ministratīvo teritoriju nosaka arī apriņķi,22 un tam likumā veltīts atsevišķs pants: “ap-
riņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas. apriņķī 

20 rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta informācija. – http://www.rdpad.lv/apkaimes/ (skatīts 
01.03.2012.).

21 vanags e., vilka i. Pašvaldību darbība un attīstība. rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2005, 149. lpp.
22 administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, pieņemts 18.12.2008., 4. pants.
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1. tabula
Pašvaldību skaits sadalījumā pēc iedzīvotāju skaita pirms  

un pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā*

iedzīvotāju skaits

       2009. gada sākumā                                 2012. gada sākumā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
no kopējā 
pašvaldību 
skaita, %

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
no kopējā 
pašvaldību 
skaita, %

Īpatsvars 
no kopējā 
iedzīvotāju 
skaita, %

Līdz 999 204 39,1 – – –
1000–1999 181 34,7 5 4,2 0,4
2000–2999 51 9,8 12 10,1 1,5
3000–3999 19 3,6 19 16,0 3,4
4000–4999 12 2,3 3 2,5 0,6
5000–9999 29 5,6 42 35,3 14,6
10 000–24 999 16 3,1 25 21,0 22,2
25 000–49 999 5 1,0 8 6,7 12,0
50 000–99 999 3 0,6 4 3,4 13,5
100 000–500 000 1 0,2 – – –
virs 500 000 1 0,2 1 0,8 31,9
kopā 522 100 119 100 100

*aprēķini pēc CSP datiem par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās. 
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ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka 
Saeima.”23 taču, neskatoties uz to, ka gan administratīvi teritoriālās reformas likumā 
bija paredzēta apriņķu izveidošana, gan spēkā esošā likumā apriņķi noteikti kā Latvi-
jas administratīvā teritorija, faktiski apriņķi atjaunotajā Latvijas republikā nekad nav 
izveidoti un lemšana par otrā līmeņa teritoriālo iedalījumu, tā pārvaldi un kompetenci 
tiek atlikta.

tai pašā laikā attīstības plānošana un vēl dažas darbības valstī tiek organizētas 
teritoriālā līmenī starp vietējo pašvaldību un centrālo valsts līmeni, proti, plānošanas 
reģionu teritorijās. Latvijā ir pieci plānošanas reģioni – kurzemes, Latgales, rīgas, vid-
zemes un Zemgales (4. att.). tie sāka veidoties 1996. gadā, balstoties uz pašvaldību 
sadarbību attīstības plānošanai. valsts noteiktu statusu plānošanas reģioni ieguva vēlāk, 
kad 2002. gadā tika pieņemts reģionālās attīstības likums un 2003. gadā pieņemti 
no tā izrietoši ministru kabineta noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām. Pēc 
administratīvi teritoriālās reformas noslēgšanās plānošanas reģionu teritorijas nosaka 
jauni – 2009. gadā pieņemti ministru kabineta noteikumi. no valsts pārvaldes iekārtas 
likuma grozījumiem 2006. gadā izriet plānošanas reģionu tiesiskais statuss – atvasināta 
publiska persona. Lai arī plānošanas reģiona lēmējinstitūciju – Plānošanas reģiona at-
tīstības padomi no reģionā ietilpstošo pašvaldību deputātiem ievēlē pašvaldību priekš-
sēdētāju kopsapulce, šādus reģionus nevar uzskatīt par pašvaldībām, tie vairāk ir valsts 
pārvaldes institūcijas. 

Statistikas apkopošanas un analīzes nolūkiem Latvijā pastāv arī seši statistiskie 
reģioni (sk. 5. att.), kas iekļaujas eiropas Savienības teritoriālo vienību klasifikācijas 
sistēmā nUtS.24 Šī sistēma pamatā veidota uz institucionālā dalījuma bāzes, kāda 
ir spēkā attiecīgajā eS valstī. nUtS 1. līmenī un nUtS 2. līmenī ietilpst Latvijas 
valsts kopumā, nUtS 3. līmenī kopš 2004. gada ir seši statistiskie reģioni. Sākotnēji 
1999. gadā noteikto piecu statistisko reģionu teritorijas bija atšķirīgas no plānošanas 
reģionu teritorijām. ar ministru kabineta 2004. gadā pieņemto rīkojumu statistisko 
reģionu teritorijas ir saskaņotas ar plānošanas reģionu teritorijām. Četru reģionu 
teritorijas sakrīt, bet rīgas plānošanas reģionā ir divi statistiskie reģioni – rīgas un  
Pierīgas. 

Pašvaldību kompetence un struktūra

Latvijā katras pašvaldības pārziņā ir ļoti plašs jautājumu loks, ar ko tās teritorijā 
mītošie iedzīvotāji, kā arī teritorijā darbojošies uzņēmumi un organizācijas saskaras 
ik uz soļa ikdienas dzīvē un darbībā. tā, piemēram, pašvaldība organizē iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus; gādā par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; gādā 
par iedzīvotāju izglītību – gan pirmsskolas, gan vispārējo; rūpējas par kultūru un sekmē 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; nodrošina iedzī-

23 administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, pieņemts 18.12.2008., 5. pants.
24 The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (nUtS, no franču val. Nomenclature des Unités territoriales 

statistiques).
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6. att. jaunizveidotā aktīvās atpūtas zona Preiļos pirms atklāšanas 2013. gada jūlijā.  
jolantas rubines foto

votājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi; nodrošina veselības aprūpes pieejamību, 
veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; sniedz palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā; sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā, rūpējas par bezdarba samazināšanu;25 kā arī veic vēl virkni citu funkciju. 

Likums “Par pašvaldībām” paredz, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompe-
tencē ir: šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas; citos likumos noteiktās autonomās 
funkcijas; deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde likumā noteiktajā kārtībā 
nodota attiecīgajai pašvaldībai; citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru 
izpilde likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai; pārvaldes uzdevumi, 
kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām; 
autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Šāds grupējums ir 
kopš likuma grozījumiem 2005. gadā, bet līdz tam bija trīs funkciju pamatgrupas – obli-
gātās funkcijas, ar līgumu nodotās citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas un 
brīvprātīgās funkcijas. jāatzīmē, ka pašvaldību funkciju regulējums ir stipri nekonsek-
vents un nesistemātisks – nav pieejamas vienkopus visas funkcijas un grūti tās apzināt, 
daļa funkciju ir ļoti šauras, savukārt daļa ļoti plašas. Lai arī ieviests autonomo funkciju  

25 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994., 15. pants.
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jēdziens, faktiski pašvaldību autonomija samazinās, jo pastiprinās tendence arvien vairāk 
tiesību aktos noteikt regulējumu pašvaldību funkcijām, nereti arī tādu, ko nevar izpildīt, 
jo nav finansiālā seguma. nekonsekventi noteiktā pašvaldību kompetence jeb funkcijas 
un pieaugošais normatīvisms šajā jomā ir vienas no galvenajām šī brīža ar pašvaldībām 
saistītajām problēmām Latvijā. tāpat nereti raisās diskusija, vai pašvaldības drīkst darīt 
tikai to, kas noteikts likumā, vai arī visu, kas svarīgs tās iedzīvotājiem un nav aizliegts 
ar likumu. tā kā likums paredz brīvprātīgās iniciatīvas, ko var dēvēt par brīvprātīgajām 
funkcijām, pašvaldībām vajadzētu ļaut risināt arī jautājumus, kas nav noteikti likumos.

Pašvaldības kodols ir pārstāvniecības institūcija – iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības 
lēmējvara. Latvijā pašvaldības lēmējinstitūcija ir dome,26 ko veido iedzīvotāju ievēlēti 
deputāti. Domei ir plašas pilnvaras, tā var izskatīt jebkuru pašvaldības pārziņā esošu 
jautājumu, turklāt ir virkne jautājumu, par ko tikai dome var pieņemt lēmumu. Piemē-
ram, tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, apstiprināt pašvaldības budžetu 
un tā grozījumus, apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas 
plānojumu, izveidot, reorganizēt vai likvidēt pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrī-
bas.27 Lēmumus dome pieņem sēdēs, kam jānotiek ne retāk kā reizi mēnesī. Domes 
sēdes ir atklātas.

26 Līdz administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai pagasta pašvaldības lēmējinstitūcijas nosaukums bija 
padome un arī rajona pašvaldību lēmējinstitūcija saucās padome.

27 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994., 15. pants.

7. att. kultūras pils “Ziemeļblāzma” atklāšanas pasākums rīgā 2013. gada 4. maijā. 
renāra kora foto
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Pašvaldības domes darbu vada priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē domes 
deputāti. Līdz 2013. gadam priekšsēdētāju ievēlēja aizklāti, bet pēc 2013. gada vēlēša-
nām priekšsēdētāju ievēlē vārdiskā balsojumā ar vēlēšanu zīmēm. Lai arī formāli domes 
priekšsēdētājs ir lēmējvaras vadītājs, praksē viņu var uzskatīt vienlaikus arī par izpild-
varas vadītāju. Domes priekšsēdētājam no deputātu vidus ievēlē vienu vai vairākus 
vietniekus. Praksē bieži priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots pamatdarbs.

Domes deputāti izveido pastāvīgās komitejas, kuru galvenais uzdevums ir saga-
tavot jautājumus izskatīšanai domes sēdēs. Bez tam komitejas sniedz atzinumus par 
jautājumiem, kas ir to kompetencē, kontrolē pašvaldību institūciju darbu, apstiprina 
un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, veic citus pienākumus atbilstoši 
pašvaldības nolikumam.28 Pašvaldībā jāizveido vismaz divas komitejas – finanšu ko-
miteja un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Parasti pašvaldības izveido 
3–5 komitejas, lielās – arī vairāk. tā, piemēram, rīgas domē pēc 2009. gada vēlēšanām 
darbojās 8 komitejas – Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Pilsētas attīstības 
komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Satiksmes un transporta lietu komiteja, mājokļu 
un vides komiteja, izglītības, kultūras un sporta komiteja, Pilsētas īpašuma komiteja un 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.29 Savukārt mazākajā 

28 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994., 15. pants.
29 rīgas pilsētas pašvaldības nolikums. Pieejams: https://www.riga.lv/Lv/Channels/riga_municipality/ 

strukturshema_nolikums/default.htm (skatīts 12.03.2012.).

8. att. talsu novada domes sēde 2013. gada 17. jūnijā – pirmā 2013. gada jūnijā ievēlētā domes 
deputātu sasaukuma sēde. martas Bumbieras foto
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pašvaldībā – Baltinavas novadā izveidotas trīs komitejas – Finanšu komiteja, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteja un Sociālo un saimniecisko jautājumu komi-
teja.30 katram deputātam jādarbojas vismaz vienā komitejā.

atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritori-
jas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem 
var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. obligāti jāizveido vēlēšanu komisija 
un administratīvā komisija, citu komisiju izveidošana notiek saskaņā ar pašvaldības 
domes lēmumiem. Dažās pašvaldībās izveidots vairāk nekā trīsdesmit pastāvīgo  
komisiju.

Lai organizētu un īstenotu savā kompetencē nodotās funkcijas un pienākumus, 
pašvaldības izveido dažādas institūcijas – administrāciju, iestādes, aģentūras, kapitālsa-
biedrības. Pašvaldības organizatoriskā struktūra, kā arī lēmumu pieņemšanas un darba 
kārtība ir noteikta pašvaldības nolikumā, ko apstiprina dome kā saistošos noteikumus. 
tipiskas pašvaldību institūcijas, kas darbojas katrā pašvaldībā, ir šādas: pirmsskolas 
izglītības iestāde jeb bērnudārzs, pamatskola, vidusskola, bibliotēka, tautas nams, 

30 Baltinavas novada domes nolikums. Pieejams: http://www.baltinava.lv/uploads/novads/Baltinavas_no-
vada_pasvaldibas_nolikums.pdf (skatīts 12.03.2012.).

9. att. Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” ventspilī. oskara jūras foto
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komunālās saimniecības uzņēmums, dzimtsarakstu nodaļa, būvvalde, bāriņtiesa u.c. 
novados, kas veidoti, vairākām pašvaldībām apvienojoties, bijušajos administratīvajos 
centros jāveido pagasta vai pilsētas pārvalde, kur iedzīvotāji var kārtot tādas ierastas  
lietas kā iesniegt iesniegumus un saņemt dažādas izziņas un informāciju par pašval-
dību, veikt pašvaldības iekasēto nodokļu un nodevu maksājumus, saņemt sociālos 
pabalstus u.c. jāatzīmē, ka sākotnēji likumā paredzētais šādu vietu nosaukums – pa-
kalpojumu centrs31 – bija daudz piemērotāks nekā ar grozījumiem32 vēlāk noteiktais – 
pagasta/pilsētas pārvalde. 

Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības 
nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbu. izpilddirektors nedrīkst būt domes deputāts, izņemot pašvaldībās ar iedzīvo-
tāju skaitu līdz pieciem tūkstošiem, kur domes priekšsēdētājs var pildīt izpilddirektora 
funkcijas.

Demokrātijas principi paredz, ka politikas izstrādes funkcijas (lēmējvara) iespēju 
robežās jānodala no politikas ieviešanas funkcijas (izpildvara). Līdz 2013. gada vēlēša-
nām Latvijā pašvaldības deputāts varēja būt un praksē bieži arī bija vai nu pašvaldības 
administrācijas darbinieks, vai pašvaldības iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības 
vadītājs vai darbinieks. izprotot, ka deputāta pieredze pašvaldības darbībā ir nozīmīgs 
domes kompetences faktors, tomēr jāatzīmē, ka situācijā, kad ievērojama deputātu 
daļa ir pašvaldības darbinieki, zūd lēmējvaras kontroles iespējas pār izpildvaru un 
lēmumu īstenošanu. Pēc 2013. gada vēlēšanām pašvaldības deputāta amatu nav ļauts 
apvienot ar virkni amatu pašvaldības administrācijā, ar pašvaldības iestāžu (izņemot 
izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes iestādes) un pašvaldības kapitālsa-
biedrības vadīšanu. turklāt Latvijā aktuāla ir pašvaldības lēmējvaras nepietiekama 
iesaiste stratēģiskajos jautājumos, bet pārāk liela koncentrēšanās uz ikdienas uzdevumu  
risināšanu. 

Domes vēlēšanas

Pašvaldības domes vēlēšanas Latvijā notiek saskaņā ar 1994. gadā pieņemtu likumu. 
tā sākotnējais nosaukums bija “Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes 
vēlēšanu likums”, bet atbilstoši situācijai nosaukums ir mainījies, un pēc reformas tas ir 
“republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums”.33 Pirms katrām vēlēša-
nām likumā ir bijuši lielāki vai mazāki grozījumi.

31 Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994., 69.1 pants. Pants likumā iekļauts ar likumu “Grozījumi 
likumā “Par pašvaldībām””, pieņemts Saeimā 17.02.2005. Latvijas Vēstnesis, nr. 36, 02.03.2005.

32 Likums “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” , pieņemts Saeimā 17.07.2008. Latvijas Vēstnesis, nr. 116, 
30.07.2008.

33 republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums. Pieņemts Saeimā 13.01.1994. Latvijas Vēstnesis, 
nr. 10, 25.01.1994. ar grozījumiem, izsludinātiem līdz 01.06.2013. Līdz 2013. gada 1. jūnijam likumā 
grozījumi veikti 12 reizes. Likuma konsolidētā versija pieejama: http://likumi.lv/doc.php?id=57839 (skatīts 
30.06.2013.).
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Latvijā pašvaldības domi ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās 
vēlēšanās uz četriem gadiem. Pēc valsts neatkarības atgūšanas pašvaldību vēlēšanas ir 
notikušas 1994., 1997., 2001., 2005., 2009. un 2013. gadā. mūsdienu Latvijas pašval-
dību vēstures kontekstā līdzās iepriekš uzskaitītajām jāatzīmē arī 1989. gada decembra 
pašvaldību vēlēšanas, jo pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas tās bija pirmās vēlēšanas, 
kurās starp kandidātiem pastāvēja konkurence, un tajās ievēlētajām padomēm bija no-
zīmīga loma valsts neatkarības atjaunošanā.

kopš 2009. gada domes kārtējās vēlēšanas notiek jūnija pirmajā sestdienā, līdz tam 
vēlēšanas norisa martā. Šādas izmaiņas tika veiktas 2009. gadā rīkoto eiropas Parla-
menta vēlēšanu dēļ, jo nebūtu bijis racionāli viena gada martā organizēt pašvaldību 
vēlēšanas un pēc trim mēnešiem eiropas Parlamenta vēlēšanas. 

Latvijā pašvaldības teritorija ir viens vēlēšanu apgabals. Deputātu skaitu domē 
nosaka saskaņā ar likumā paredzēto kārtību atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā, 
uzreiz pēc reformas mazākais deputātu skaits domē bija 13, lielākais – 19, bet rīgā ir 
60 deputāti. kopš 2009. gada republikas pilsētu un novadu pašvaldībām ir atšķirīga 
deputātu skaita noteikšanas kārtība (sk. 2. tabulu), bet līdz tam tā bija vienota. admi-
nistratīvi teritoriālās reformas gaitā notika diskusija par pašvaldību vēlēšanu sistēmas 
maiņu, paredzot, ka katra pirms apvienošanās pastāvējusī pašvaldība ir viens vēlēšanu 
apgabals, no kura domē tiek ievēlēts savs pārstāvis (vai ka viens apgabals ir novada 
centra pilsēta, otrs – bijušie pagasti). tādu izmaiņu rezultātā, lai nodrošinātu daudz-
maz līdzīgu pārstāvniecību starp novados apvienotām pilsētu un pagastu teritorijām, 
būtu nepieciešams veidot skaitliski lielas domes, tāpēc šāds variants netika ieviests, 
bet noteica, ka novados attiecībā pret iedzīvotāju skaitu domes deputātu skaits ir 
lielāks nekā republikas pilsētās. Uz 2013. gada vēlēšanām tika samazināts deputātu 
skaits mazākajos novados, kur iedzīvotāju skaits nesasniedz 5000, tagad tur domē 
ievēlēti deviņi deputāti. Salīdzinājumā ar citām eS valstīm deputātu skaits Latvijas 
domēs kontekstā ar pašvaldību lielumu pēc iedzīvotāju skaita vērtējams kā vidējs. Līdz 
2009. gadam mazāko pagastu padomēs (ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000) ievēlēja septiņus  
deputātus.

2. tabula
Deputātu skaits domē atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā  

saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu likumu

iedzīvotāju skaits 
pašvaldībā

Deputātu skaits 
republikas pilsētās

Deputātu skaits novados

(2009–2013) pēc 2013. g. vēlēšanām

Līdz 5000

13

13 9

5001–20 000 15 15

20 001–50 000 17 17

virs 50 000 15 19 19

rīga 60
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Latvijas republikā tiesības vēlēt domi ir Latvijas pilsonim un eiropas Savienības 
pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir ierakstīts iedzīvotāju reģistrā. Latvijā tiesības 
vēlēt ir no 18 gadu vecuma, ja uz personu neattiecas likumā noteiktie ierobežojumi. 
vēlēt domi var pašvaldībā, kur reģistrēta personas dzīvesvieta, vai arī teritorijā, kurā 
personai pieder nekustamais īpašums.34 Latvijas un eS pilsoņu tiesības ievēlēt pašval-
dības domi ir iekļautas arī Lr Satversmē nodaļā par cilvēka pamattiesībām. Satversmes 
101. panta otrā daļa paredz: “Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un eiropas 
Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.” iespēja arī nepilsoņiem piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās ir viens no karstāk diskutētajiem pašvaldību jautājumiem. eiropas 
Padome Latvijai vairākkārt ir ieteikusi arī nepilsoņiem piešķirt tiesības piedalīties paš-
valdību vēlēšanās. Latvijas galvenais arguments esošajā situācijā ir nepilsoņu iespējas 
naturalizēties par Lr pilsoņiem. vairākās eiropas valstīs uzsākta diskusija par vēlēšanu 
tiesībām no 16 gadu vecuma, un ir valstis, kur tās jau ieviestas.

attiecībā uz personām, kam ir tiesības tikt ievēlētām pašvaldības domē, likumā ir 
noteikti lielāki ierobežojumi. Savukārt kā teritoriju, kur kandidēt, persona var izvēlēties 
ne tikai pašvaldību, kur tai ir dzīvesvieta vai pieder nekustamais īpašums, bet arī teri-
toriju, kur atrodas darbavieta. tiesības kandidēt pašvaldības domē no 18 gadu vecuma 
Latvijā ir ieviestas kopš 2005. gada pašvaldību vēlēšanām, līdz tam tādas bija no 21 gada 
vecuma. Šobrīd Latvijā ir atšķirīgs pašvaldību un Saeimas deputātu kandidātu vecuma 
ierobežojums. tiesības tikt ievēlētam Saeimā ir no 21 gada vecuma. 

2013. gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 686 097 vēlētāji, kas no 8725 deputātu 
kandidātiem ievēlēja 1618 deputātus.35 Šoreiz vēlētāju aktivitāte bija 45,99%, kas sa-
līdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām bija krietni samazinājusies un sasniegusi ze-
māko līmeni atjaunotās Latvijas vēsturē. vēlētāju aktivitāte 2009. gada vēlēšanās bija 
53,75%, un tā salīdzinājumā ar 2005. gadu (52,85%) bija nedaudz paaugstinājusies, 
savukārt 2005. gada vēlēšanās, kad pirmo reizi tika ieviests vēlētāju reģistrs un katrs 
vēlētājs piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim, salīdzinājumā ar iepriekšējām bija 
ievērojams kritums – 2001. gadā vēlētāju aktivitāte bija 61,98%.36 vēlēšanu aktivitāte 
pašvaldību vēlēšanās parasti ir zemāka nekā Saeimas vēlēšanās.37 tai pašā laikā sociolo-
ģisko aptauju dati liecina, ka iedzīvotāju uzticība pašvaldībām ir augstāka nekā uzticība 
valdībai un parlamentam.38

rajonu pašvaldību pastāvēšanas laikā līdz 1997. gadam rajona padomi ievēlēja 
iedzīvotāji, bet laikā no 1997. gada līdz rajonu likvidēšanai 2009. gadā rajona padomi 

34 republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums, pieņemts 13.01.1994. Latvijas Vēstnesis, nr. 10, 
25.01.1994. 

35 Centrālās vēlēšanu komisijas (Cvk) dati.
36 vēlētāju aktivitāte 1997. gadā – 56,84%, 1994. gadā – 58,5%, bet 1994. gadā apmēram 10% vēlēšanu zīmju 

bija nederīgi. Datu avots: informācija par pašvaldību vēlēšanām Cvk mājaslapā. Pieejama: http://cvk.lv/pub/
public/27484.html (skatīts 01.03.2012.).

37 vēlētāju aktivitāte parlamenta vēlēšanās 1993. gadā – 89,9%, 1995. gadā – 71,9%, 1998. gadā – 71,89%, 
2002. gadā – 71,51%, 2006. gadā – 60,98%, 2010. gadā – 63,12% un 2011. gadā – 59,45%. Datu avots: 
informācija par Saeimas vēlēšanām Cvk mājaslapā. Pieejama: http://cvk.lv/pub/public/27427.html (skatīts 
01.03.2012.).

38 Seimuškāne L. Pašvaldību referendumu nozīme vietējās demokrātijas attīstībā. referāts LU 70. konferencē 
sekcijā “Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika”, ekonomikas un vadības fakultātē 02.02.2012.
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veidoja rajonā ietilpstošo vietējo pašvaldību domju/padomju priekšsēdētāji. Līdz ar 
to rajona padomes deputātu skaits bija atkarīgs no vietējo pašvaldību skaita rajonā.

Piedalīšanās vēlēšanās ir viens no galvenajiem, bet ne vienīgais iedzīvotāju līdzda-
lības veids savas pašvaldības darbībā.

iedzīvotāju līdzdalība

Pārvaldes struktūru atvērtība un iedzīvotāju iesaistīšana pārvaldes procesā ir labas 
pārvaldības un modernas pašvaldības neatņemama iezīme. informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana ir sekmējusi pašvaldību darbības atvērtību un 
iedzīvotāju informētību par notiekošo. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā 
visām pašvaldībām ir sava mājaslapa vai portāls, kas nepārtraukti tiek aktualizēti. iedzī-
votāju informētība palielina arī viņu līdzdalības aktivitāti.

Latvijas pašvaldību pašvērtējuma apsekojuma dati liecina, ka iedzīvotāju līdzdalī-
bas aktivitāte pašvaldībās pieaug. tā 2011. gadā veiktajā apsekojumā 16,0% pašvaldību 
vadītāju iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbībā vērtēja kā aktīvu un ļoti aktīvu, 
52,1% – kā vidēji aktīvu, 31,1% – kā pasīvu un ļoti pasīvu (2005. gadā pasīva līdzdalība 
atzīmēta 48,5% gadījumu, aktīva – 4,9%). kā biežāk izmantotais iesaistīšanās veids mi-
nēts iesniegumu iesniegšana (53,4% pašvaldību vadītāju iedzīvotāju aktivitāti šajā veidā 
vērtē kā augstu vai ļoti augstu), tad seko sarunas ar darbiniekiem (47,5%), sarunas ar 
deputātiem (27,1%), iedzīvotāju sapulce (16,9%), sabiedriskā apspriešana (11,0%), pie-
dalīšanās iedzīvotāju aptaujās (10,2%) un pikets, demonstrācija (2,5%).39 

Dažādu valstu prakse liecina, ka viens no nozīmīgākajiem iedzīvotāju līdzdalības 
veidiem pašvaldībā ir vietējie referendumi. 2008. gadā likumā “Par pašvaldībām” 
tika ieviests jauninājums, kas paredz, ka likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības ir tie-
sīgas rīkot pašvaldības referendumu, un pārejas noteikumos bija paredzēts, ka līdz 
2009. gada beigām valdība Saeimai iesniegs sagatavotu likumprojektu. Bet līdz šim 
Latvijā vietējiem referendumiem vēl nav legāla statusa. Likumprojekta iesniegšanas ter-
miņš ar likuma grozījumiem ir pārcelts uz vēlāku laiku. Pašvaldības var rīkot publiskās 
apspriešanas, bet teritorijas attīstības plānošanas gadījumā un atsevišķos būvniecības 
gadījumos to rīkošana ir obligāta, taču tām ir tikai konsultatīvs raksturs. vienošanās 
par lemjošiem vietējiem referendumiem apliecinās darbu atbilstību bieži lietotajiem 
vārdiem par pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas un iedzīvotāju līdzdalības veicināša-
nas nepieciešamību.

Pašvaldību finanses

reāla pašvaldību vara un rīcības spēja ir saistīta ar finansēm – ar pašvaldību  
finanšu autonomiju jeb iespējām pieņemt neatkarīgus lēmumus, kas ietekmē to ieņē-
mumus un izdevumus. 1993. gadā apstiprinātajā Pašvaldību reformu koncepcijā viena 

39 krastiņš o., vanags i., valodiņš e. Latvijas vietējo pašvaldību darbība to vadītāju vērtējumā. rīga: Centrālā 
statistikas pārvalde, 2011, 170.–173. lpp.
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no daļām bija veltīta pašvaldību budžeta jautājumiem. Lai arī pašvaldību finanšu sistē-
mas veidošana notika ievērojami ātrāk nekā administratīvi teritoriālā reforma, ir daudz 
jautājumu, kas vēl jārisina, lai Latvijas pašvaldību finanses atbilstu eiropas vietējo 
pašvaldību hartā noteiktiem principiem. Latvijas pašvaldībām raksturīga zema finanšu 
ieņēmumu autonomija, bet salīdzinoši augsta izdevumu autonomija, kura gan līdz ar 
ekonomiskās krīzes iestāšanos tika būtiski samazināta.

Latvijā līdz 2008. gadam bija vērojams straujš pašvaldību budžeta ieņēmumu 
un izdevumu pieaugums. Palielinājās gan budžeta ieņēmumu un izdevumu apjoms, 
gan arī pašvaldību konsolidētā budžeta īpatsvars valsts konsolidētajā kopbudžetā. 
Līdz ar ekonomikas lejupslīdi pašvaldību budžeta apjomi 2009. gadā salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu krietni saruka, turklāt pašvaldību izdevumu samazinājums bija 
straujāks nekā valsts konsolidētā kopbudžeta samazinājums. 2010. gadā turpinājās 
pašvaldību budžeta ieņēmumu un izdevumu sarukšana. 2011. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu gan pašvaldību, gan valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi un iz-
devumi palielinājās, 2012. gadā pieauguma tendence turpinājās. Dati par pašvaldību 
konsolidētā budžeta dinamiku Latvijā laikā no 2000. līdz 2012. gadam doti 3. tabulā. 
Pašvaldību izdevumu īpatsvars valsts ikP Latvijā ir tuvs eS vidējam rādītājam (sa-
skaņā ar Eurostat datiem 2010. gadā eS pašvaldību izdevumi veidoja 12,2% no ikP,  
Latvijā – 12%).

katra pašvaldība ik gadu sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, kur ietverti 
arī budžeta dati, informācija par aizņēmumiem, saistību un garantiju apjomiem. Latvijā 
pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un speciālais budžets. taču pašvaldības finan-
siālās situācijas izvērtēšanai nav pieejams vienots budžeta pārskats, bet gan atsevišķi 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu, dāvinājumu pārskati. Šāds pašvaldību 
budžetu dalījums, kas ieviests pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, vairs nav atbilstošs 
pašreizējai situācijai un padara gan atsevišķu pašvaldību, gan visa pašvaldību sektora 
finansiālo situāciju nepārskatāmu, kā arī apgrūtina analīzi, kas būtu nepieciešama, 
lai sekmētu pašvaldību efektivitātes paaugstināšanu. ieteikumus un aizrādījumus par 
nepieciešamību nelietot atsevišķus pamatbudžeta un speciālā budžeta pārskatus ir iz-
teikuši kā vietējie, tā ārvalstu un starptautisko organizāciju eksperti jau kopš 90. gadu 
beigām, bet minētais dalījums ir palicis nemainīts. no 2010. gada rīgas pilsētas paš-
valdība vairs neizmanto speciālo budžetu, bet attiecīgos ieņēmumus un izdevumus 
iekļauj pamatbudžetā, no 2011. gada šai praksei pievienojusies arī jūrmalas pilsētas 
un ikšķiles novada pašvaldība. optimāli būtu visām pašvaldībām vispār atteikties no 
pašvaldību speciālajiem budžetiem, bet visu budžeta informāciju iekļaut vienā budžeta  
pārskatā.

2011. gadā pašvaldību pamatbudžeta bruto ieņēmumi bija 1 mljrd. 414,80 milj. latu, 
pamatbudžeta neto ieņēmumi – 1 mljrd. 324,43 milj. latu. Starpība starp bruto un neto 
ir saistīta ar norēķiniem starp pašvaldībām un pašvaldību iemaksu Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā. Pašvaldību speciālā budžeta bruto ieņēmumi bija 26,57 milj. latu, 
neto – 26,28 milj. latu. Pašvaldībām pieejamo finanšu resursu apjoms ir viens no vis-
vairāk diskutētajiem pašvaldību finanšu jautājumiem. Pašvaldību sektors kopumā pauž 
viedokli, ka pašvaldību finanšu resursi ir nepietiekami tām uzticēto un tiesību aktos 
regulēto funkciju īstenošanai. tai pašā laikā jāuzsver, ka finanšu kapacitāte pašvaldībās 
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ir ļoti atšķirīga. atsevišķu pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2011. gadā 
bija robežās no 910 tūkst. latu (alsungas novads) līdz 30,1 milj. latu (ogres novads) 
novadu grupā un no 16,6 milj. latu (jēkabpils) līdz 459,7 milj. latu (rīga) republikas 
pilsētu grupā. rēķinot uz vienu iedzīvotāju, pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi bija 
robežās no 428 latiem (Durbes novads) līdz 1091 latam (valkas novads).40 Skatot un 

40 Pašvaldību finanšu raksturojums (www.vraa.gov.lv). aprēķini veikti, balstoties uz valsts kases datiem par 
pašvaldību mēneša pārskatiem (2011. gada janvāris – decembris) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PmLP) iedzīvotāju reģistra datiem par iedzīvotāju skaitu 2012. gada sākumā.

3. tabula 
valsts konsolidētā kopbudžeta un pašvaldību konsolidētā budžeta  

ieņēmumi un izdevumi Latvijā 2000.–2012. gadā* 
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2000 1623,0 441,3 27,2 1743,8 456,8 26,2

2001 1696,9 451,3 26,6 1801,1 495,4 27,5

2002 1874,1 506,3 27,0 2022,0 551,9 27,3

2003 2107,4 581,4 27,5 2212,5 604,6 27,3

2004 2522,2 679,0 26,9 2599,6 687,5 26,4

2005 3199,8 805,7 25,2 3297,8 823,4 25,0

2006 4015,6 1032,6 25,7 4070,9 1038,5 25,5

2007 5350,1 1432,4 26,8 5255,4 1457,5 27,7

2008 5727,2 1683,3 29,4 6266,5 1787,3 28,5

2009 4728,4 1334,3 28,2 5626,3 1394,9 24,8

2010 4603,8 1319,9 28,7 5401,8 1264,6 23,4

2011 5085,5 1353,9 26,6 5540,2 1403,8 25,3

2012 5742,8 1367,7 23,8 5723,6 1430,2 25,0

*  Dati no valsts kases pārskatiem par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā par 2000., 
2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. un 2012. gadu, pieejami: http://www.
kase.gov.lv/l/saimnieciska-gada-parskats-par-valsts-budzeta-izpildi-un-pasvaldibu-budzetiem/86. Balstoties 
uz valsts kases datiem, veikti aprēķini par pašvaldību ieņēmumu un izdevumu īpatsvaru (%) kopbudžetā.
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analizējot pašvaldību budžetu, tā apjoma izmaiņu tendences, jāņem vērā, ka budžeta 
apjomu ietekmē arī pašvaldību izvēlētais funkciju īstenošanas institucionālais ietvars. 
Pašvaldību kapitālsabiedrību ieņēmumi un izdevumi nav iekļauti pašvaldību budžetu  
pārskatos.

Pašvaldību budžetu ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, kas ir atskaitījumi no 
valsts nodokļiem, nenodokļu ieņēmumi, to skaitā pašvaldību nodevas, saņemtie maksā-
jumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un transferti (valsts budžeta transferti 
un pašvaldību transferti, to skaitā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas dotācija, līdzekļi eS 
līdzfinansēto projektu īstenošanai). kopš 2007. gada pašvaldību budžetu pārskatos tiek 
lietota jauna ieņēmumu klasifikācija. 4. tabulā doti pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi 
sadalījumā pa pārskata pamata grupām (bez konsolidācijas).

Pašvaldību ieņēmumu lielāko apjomu veido nodokļi – 2011. gadā tie bija 54,0%. 
nākamā lielākā ieņēmumu grupa bija transferti – 36,7%. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi veidoja 6,2%, nenodokļu ieņēmumi – 3,1%.

4. tabula
Pašvaldību pamatbudžetu ieņēmumu struktūra Latvijā  

2008.–2011. gadā*

Pamatbudžeta 
ieņēmumi

2008 2009 2010 2011

milj. Ls milj. Ls milj. Ls milj. Ls % no  
ieņēmumiem

ieņēmumi kopā 
(bruto) 1798,70 1506,07 1368,38 1414,80 100

ieņēmumi kopā 
(neto) 1555,08 1262,05 1291,42 1324,43

nodokļu  
ieņēmumi 908,40 677,64 729,19 764,01 54,0

nenodokļu 
ieņēmumi 33,87 39,12 31,13 43,56 3,1

ieņēmumi no 
pakalpojumiem 
un citi

106,95 98,55 84,65 87,59 6,2

transferti,
t.sk. 746,01 689,81 522,52 518,51 36,7

Pašvaldību 
finanšu izlīdzinā-
šanas fonds

93,82 75,32 64,77 72,00 5,1

transferti eS 
projektiem 10,44 93,27 156,75 125,19 8,9

*  Dati no valsts kases pārskatiem “kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi” par 2008., 2009., 2010. 
un 2011. gadu, pieejami: http://www.kase.gov.lv/l/saimnieciska-gada-parskats-par-valsts-budzeta-izpildi-
un-pasvaldibu-budzetiem/86. Balstoties uz valsts kases datiem, veikti aprēķini par pašvaldību pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūru (%) 2011. gadā.
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nodokļu ieņēmumus pieņemts uzskatīt par pašvaldību galvenajiem pašu ieņēmu-
miem. nepārprotami tie ir galvenie Latvijas pašvaldību sektora ieņēmumi, bet nepilnīgi 
izpildās nosacījums, ka tie ir pašu ieņēmumi. jo Latvijā nav pašvaldību nodokļu, visi 
nodokļi ir valsts nodokļi. Latvijā tie ir dalītie nodokļu ieņēmumi. Patstāvīgs budžets un 
tiesības noteikt vietējos nodokļus un nodevas ir viena no pašvaldību būtību raksturo-
jošām pamatpazīmēm. arī eiropas vietējo pašvaldību harta paredz, ka vismaz daļa no 
vietējo varu finanšu resursiem jāiegūst no vietējiem nodokļiem un maksas, kuru likmes 
tās ir tiesīgas noteikt likumā paredzētajās robežās. Pašvaldību nodokļi dod iespēju 
pieskaņot izdevumu līmeni vietējām vajadzībām un izvēlei. nosakot nodokļu apjomu, 
kas iedzīvotājiem vai juridiskām personām jāmaksā, ir ievērojami lielāka vietējo līderu 
atbildība par ieņēmumu izlietojumu. eS tikai divās valstīs – Latvijā un maltā – vispār 
nav pašvaldību nodokļu.

Latvijā pašvaldības saņem atskaitījumus no četriem nodokļiem (sk. 5. tabulu): 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (līdz 2005. gadam atskaitījuma daļa bija •	
71,6%, 2005. gadā – 73%, 2006. gadā – 75%, 2007. gadā – 79%, 2008. gadā – 80%, 
2009. gadā – 83%, 2010. gadā – 80%, 2011. gadā – 82%, 2012. gadā – 80%);
no nekustamā īpašuma nodokļa (visus 100% saņem pašvaldība un arī adminis-•	
trē to);
no izložu un azartspēļu nodokļa (25% no azartspēļu nodokļa tās pašvaldības bu-•	
džetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. 100% no vietējā mēroga izložu 
nodokļa tiek ieskaitīti tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta 
izloze);
no dabas resursu nodokļa.•	

5. tabula
Pašvaldību budžetu ieņēmumi no nodokļiem  

2008.–2012. gadā*

Gads

iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis, 
milj. Ls

nekustamā īpašuma 
nodoklis,  
milj. Ls

izložu un 
azartspēļu 
nodoklis,  
milj. Ls

Dabas resursu 
nodoklis,  
milj. Ls

2008 830,64 70,68 7,07 3,06

2009 599,62 73,04 4,97 2,43

2010 635,59 89,66 3,67 3,37

2011 649,47 110,18 3,84 4,72

2012 697,21 117,41 4,65 6,12

*  Dati no valsts kases pārskatiem par pašvaldību pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2008., 2009., 2010. 
un 2011. gadā, pieejami: http://www.kase.gov.lv/l/saimnieciska-gada-parskats-par-valsts-budzeta-izpildi-un-
pasvaldibu-budzetiem/86. 
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Pašvaldības nodokļu ieņēmumi, to īpatsvars ieņēmumu struktūrā un apjoms uz 
vienu iedzīvotāju liecina par pašvaldības finanšu kapacitāti, un tai ir tieša ietekme 
uz iedzīvotāju labklājību attiecīgajā teritorijā. 2011. gadā vidējie nodokļu ieņēmumi 
pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija 345 lati. Zemākais rādī-
tājs bija 131 lats (riebiņu novadā), augstākais – 572 lati (mārupes novadā). nodokļu 
ieņēmumu īpatsvars bija robežās no 18,7% (alsungas novadā) līdz 84,4% (mārupes  
novadā).41

tā kā Latvijā starp pašvaldību finanšu kapacitāti pastāv ievērojamas atšķirības, jau 
kopš 1995. gada tiek veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšana. tajā tiek ņemti vērā gan 
atšķirīgie nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos, gan arī atšķirīgās izdevumu vajadzī-
bas, ko pamatā nosaka iedzīvotāju vecumstruktūra. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmu regulē 1998. gadā pieņemtais likums “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, 
kam 2009. gadā veikti grozījumi, lai finanšu izlīdzināšanu piemērotu reformētajai paš-
valdību sistēmai. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana tiek īstenota, izmantojot Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondu (PFiF), kura līdzekļus veido pašvaldību iemaksas un valsts 
budžeta dotācija. Lai arī kopumā PFiF apjoms veido apmēram 5–6% no visu pašval-
dību pamatbudžeta ieņēmumiem un galvenais iemaksu veicējs ir pašas pašvaldības, 
lielai daļai pašvaldību šis ir viens no nozīmīgākajiem ieņēmumu avotiem. Periodā no 
1998. līdz 2008. gadam PFiF apjoms no 27,1 milj. latu pieauga līdz 93,9 milj. latu, sasnie-
dzot līdz šim lielāko apjomu. 2011. gadā fonda apjoms bija 71,2 milj. latu, dotācija no 
valsts budžeta tajā bija 7,9 milj. latu, pārējo daļu (63,3 milj. latu) veidoja 18 pašvaldību, 
t.sk. piecu republikas pilsētu, iemaksas. neitrālas jeb tādas, kas ne maksā, ne saņem 
dotāciju, bija 10 pašvaldības, bet 91 pašvaldība saņēma dotāciju no fonda. 2012. gadā 
PFiF apjoms bija 73,5 milj. latu (t.sk. 64,2 milj. latu pašvaldību iemaksas), un papildus 
tam četras pašvaldības ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem pēc izlīdzināšanas 
saņēma vēl dotāciju no valsts budžeta 5,7 milj. latu kopsummā. atzīstot pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas sistēmas lielo nozīmi, jāatzīmē, ka tai ir arī virkne trūkumu un 
nepieciešami pilnveidojumi. tāpēc jau vairākus gadus pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas sistēmas pilnveidošana ir valdības darba kārtībā, taču ieinteresētās puses – par 
pašvaldībām atbildīgā ministrija (2003.–2011. gadā reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija, kopš 2011. gada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), 
Finanšu ministrija un pašvaldības, ko pārstāv Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas 
Lielo pilsētu asociācija, nespēj vienoties par jaunu risinājumu. 

Pašvaldību pamatbudžeta bruto izdevumi 2011. gadā bija 1 mljrd. 453,64 milj. 
latu, neto – 1 mljrd. 374,71 milj. latu, pašvaldību speciālā budžeta bruto izdevumi – 
26,73 milj. latu, neto – 26,19 milj. latu. 2011. gadā pašvaldību izdevumi bija lielāki nekā 
ieņēmumi, kas vērtējama kā raksturīga situācija. Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu 
pēc ekonomiskās klasifikācijas analīze liecina, ka 2011. gadā 76,7% bija uzturēšanas 
izdevumi, t.sk. izdevumi atlīdzībai pamatbudžeta izdevumos (neto) veidoja 37,2% jeb 
538,64 milj. latu. 2008. gada krīzes iespaidā Latvijā ir mazināta pašvaldību izdevumu 

41 Pašvaldību finanšu raksturojums (www.vraa.gov.lv). aprēķini veikti, balstoties uz valsts kases datiem par 
pašvaldību mēneša pārskatiem (2011. gada janvāris – decembris) un PmLP iedzīvotāju reģistra datiem par 
iedzīvotāju skaitu 2012. gada sākumā.
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autonomija, tā, piemēram, līdz 2010. gadam pašvaldības bija tiesīgas pašas noteikt savu 
darbinieku algas, bet pēc ekonomiskās krīzes sākuma pašvaldībām noteikti ierobe-
žojumi un tās iekļautas vienotajā atalgojuma sistēmā. turklāt, līdzīgi kā valsts insti-
tūcijām, arī pašvaldībām ik mēnesi jāpublicē pārskats par amatpersonām izmaksāto 
atalgojumu.

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām rāda, kādi iz-
devumi pašvaldībām ir bijuši dažādās jomās un nozarēs. Dati par 2008.–2011. gadu doti 
6. tabulā. tradicionāli lielākie pašvaldību budžeta izdevumi ir izglītībai – gan skolotāju 
algām, ko pašvaldības mērķdotācijas veidā saņem no valsts budžeta, gan izglītības iestāžu  
saimnieciskā personāla atalgošanai, ēku uzturēšanai, dažādu materiālu iegādei, kā arī 
investīcijām infrastruktūrā. otru lielāko izdevumu jomu veido ekonomiskā darbība, 
tai skaitā transporta nodrošināšana. Bet trešajā vietā ir izdevumi vispārējiem valdības 

6. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām  

2008.–2011. gadā*

kods Funkcionālā kategorija 2008 2009 2010 2011

milj. Ls milj. Ls milj. Ls milj. Ls % no  
izdevumiem

01 vispārējie valdības 
dienesti 276,8 280,7 176,4 194,9 13,4

02 aizsardzība 0,1 0,09 0,006 0,007 0,0

03 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 23,8 23,8 20,1 21,8 1,5

04 ekonomiskā darbība 150,6 149,7 182,2 239,6 16,5
05 vides aizsardzība 21,3 21,3 17,7 19,6 1,4

06
Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

117,9 115,2 140,0 170,6 11,8

07 veselība 19,1 19,1 3,9 5,2 0,4

08 atpūta, kultūra un 
reliģija 104,8 104,8 96,5 104,2 7,2

09 izglītība 679,9 687,1 538,8 551,6 38,0
10 Sociālā aizsardzība 121,4 121,7 130,9 146,2 10,1

izdevumi kopā  
(bruto) 1515,7 1523,7 1306,6 1453,6 100,0

*  Dati no valsts kases pārskatiem “kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi” par 2008., 2009., 2010. 
un 2011. gadu, pieejami: http://www.kase.gov.lv/l/saimnieciska-gada-parskats-par-valsts-budzeta-izpildi-
un-pasvaldibu-budzetiem/86. Balstoties uz valsts kases datiem, veikti aprēķini par pašvaldību pamatbudžeta 
izdevumu struktūru (%) 2011. gadā.
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dienestiem. te gan jāņem vērā, ka šajā izdevumu kategorijā ir iekļauti ne tikai izdevumi 
savām vajadzībām, bet arī donorpašvaldību iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā.

investīciju veikšanai pašvaldības izmanto savus līdzekļus, veic aizņēmumus, kā arī 
lieto eS fondu līdzekļus.

Pašvaldību pašvērtējuma apsekojumu dati rāda, ka lielākā daļa pašvaldību uzskata, 
ka tām nepietiek līdzekļu savu funkciju īstenošanai.42 tomēr jāatzīmē, ka 2011. gadā 
tādu, kas uzskata, ka finanšu līdzekļu nepietiek, īpatsvars bija mazāks nekā 2008. gadā, 
kad pašvaldību rīcībā bija lielāks resursu apjoms. tā 2008. gadā 73,5% pašvaldību va-
dītāju atzina, ka pašvaldībai nav pietiekamu finanšu līdzekļu funkciju veikšanai, bet 
2011. gadā tā uzskatīja 65,6%.43 

noslēgums

atjaunotās Latvijas republikas vairāk nekā divdesmit gados valstī ir izveidota 
pašvaldību sistēma ar plašu kompetenci iedzīvotājiem ikdienā svarīgu jautājumu risi-
nāšanā, infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, kā arī pakalpojumu nodrošināšanā. 
Līdzīgi kā rīga nekad nav gatava, arī visā pašvaldību sistēmā pilnveidošana, izmaiņas, 
jauni risinājumi pastāvīgi ir darba kārtībā. 

Pēc ieilgušās administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas pašreizējais admi-
nistratīvi teritoriālais iedalījums 119 vietējās pašvaldībās nav uzskatāms par optimālu. 
Līdz ar to arī turpmāk sagaidāmas teritoriju izmaiņas – gan pašvaldību apvienošanās, 
gan, iespējams, arī sadalīšanās. 

Diemžēl līdz šim nav īstenota reģionālā pārvaldes līmeņa reforma, tā nepārtraukti 
tiek atlikta. izveidotie plānošanas reģioni uzskatāmi par pagaidu risinājumu. 

viens no lielākajiem Latvijas pašvaldību sistēmas trūkumiem ir nekonsekventi 
noteiktās funkcijas un arvien pieaugošais normatīvisms jeb valsts regulācija pašval-
dību kompetencē. iespēja pašvaldībām pašām savā pārziņā esošā jomā/nozarē atrast 
iedzīvotājiem labāko un vietai, situācijai atbilstošāko risinājumu, kā arī iespēja risināt 
iedzīvotājiem svarīgus jautājumus arī gadījumos, kas nav ietverti likumā un nav citu 
publiskā sektora līmeņu kompetencē, pašvaldību darbību padarītu atbildīgāku un  
efektīvāku.

arī attiecībā uz pašvaldību organizatorisko struktūru būtu ieteicams samazināt 
regulējumu, bet tai pašā laikā paaugstināt pašvaldības atbildīgumu vietējās sabiedrības 
priekšā. nevar noliegt, ka virknē gadījumu pašvaldības dome ir kļuvusi par vietējo 
varas eliti, nevis par iedzīvotāju pārstāvi, kā tam saskaņā ar pašvaldību būtību vajadzētu 
būt. Lai arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība un izmantošana ir ļā-
vusi ievērojami paplašināt iedzīvotāju informēšanu par norisēm pašvaldībā, joprojām 
aktuāla ir iedzīvotāju līdzdalības iespēju palielināšana. Paredzētā likuma par vietē-
jiem referendumiem tapšanu un pieņemšanu zināmā mērā var uzskatīt par kritēriju  

42 krastiņš o., vanags i., valodiņš e. Latvijas vietējo pašvaldību darbība to vadītāju vērtējumā, 91. lpp.
43 turpat.
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vērtējumam, vai publiski bieži minētā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas un līdzda-
lības palielināšanas nepieciešamība ir tikai sabiedrisko attiecību instruments vai reāla 
vēlme. 

vieni no viskarstāk diskutētajiem ir pašvaldību finanšu jautājumi. Lielākā daļa 
pašvaldību pauž viedokli, ka tām nepietiek līdzekļu savu funkciju īstenošanai. izmai-
ņām pašvaldību finansēs vajadzētu būt vērstām uz pašvaldību ieņēmumu autonomijas 
palielināšanu, tai skaitā pašvaldību nodokļu noteikšanu, kas palielinātu arī pašvaldību 
atbildību par izdevumiem savu vēlētāju priekšā, kā arī uz efektīvāku atskaites sniegšanu 
un izdevumu izskaidrošanu, tai skaitā arī iedzīvotāju iesaistīšanu gadījumos, ja tiek 
lemts par lielām investīcijām.

Par autori
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reģionālo attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanu saistītu projektu. Bijusi 
neatkarīgo ekspertu grupas locekle eiropas Padomē par eiropas vietējo pašval-
dību hartas pilnveidošanu. 
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LATVIEŠU VALODA PĒC NEATKARĪBAS 
ATGŪŠANAS: 
VALODAS SITUĀCIJA UN VALODAS POLITIKA

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda, viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām 
un Latvijas sabiedrības integrācijas valoda. Latvija ir valsts ar mērķtiecīgu, aktīvu valodas politiku, 
kas vērsta uz latviešu valodas nostiprināšanu. Latviešu valodas pašreizējā situācija analizēta saistībā 
ar latviešu tautas vēsturi, politiskās un etnodemogrāfiskās situācijas pārmaiņām 20. gadsimta laikā 
un kopsakarā ar valodas politikas pasākumu kompleksu kopš valsts valodas statusa atjaunošanas 
1988. gadā, īpašu uzmanību pievēršot latviešu valodas sociolingvistisko funkciju, valodas prasmes 
un lingvistiskās attieksmes raksturojumam, kā arī tiesību aktiem valodas politikas jomā. 

The Latvian language is the symbol and the main existential prerequisite for the Latvian ethnos. As 
the official state language of the Republic of Latvia it forms the instrumental background for integra-
tion of Latvia’s society and is one of the European Union official languages. The Latvian language is 
also a part of global linguistic diversity facing all the challenges of present processes of globalization. 
Against the background of recent sociolinguistic surveys, the article deals with the Latvian language 
legislation, language skills, language use and language attitudes in Latvia, concluding that while 
there is significant progress in the development of sociolinguistic functions of Latvian, and Latvian 
language skills among minorities, the language competition is very serious and language attitudes 
hamper the full-blooded functioning of Latvian.

Atslēgvārdi: latviešu valoda, lingvistiskā identitāte, valodas politika.

Keywords: Latvian, linguistic identity, language policy.

Ievadam

“Tautas valoda, un vienīgi valoda, ir tautas stūra akmens, viņas dvēsele, viņas vēstu
res spogulis. Valoda ir tautas dzīvība; kas tautai mēli sien, pēc tautas dzīvības tīko,” 
ilgi pirms 1918. gada 18. novembra – Latvijas neatkarības pasludināšanas – rakstīja 
latviešu valodnieks Jānis Kauliņš. Latviešu valoda arī 21. gadsimtā atspoguļo tautas 
vēsturi, kultūru un valodu kontaktu aspektā; tā ir neatņemama tautas dvēseles jeb, 
mūsdienu terminoloģijā, nacionālās identitātes daļa. Latviešu valoda turklāt ir ne tikai 
latviešu etnosa simbols un galvenais saziņas līdzeklis. Kopš 20. gs. beigām tā atkal ir 
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arī Latvijas Republikas valsts valoda, tātad multietniskās Latvijas sabiedrības vieno-
tības valoda, kopš 2004. gada – viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tā 
kā mūsdienu informācijas un internacionalizācijas vidē ikviena valoda funkcionē kā 
visas pasaules valodu telpas daļa, jebkuras valodas situācijas izvērtējums kļūst aizvien 
sarežģītāks: līdztekus etniskajai, nacionālajai, reģionālajai dimensijai jāņem vērā arī 
globālie sociolingvistiskie procesi, kuru pretrunīgā daba apgrūtina valodas situācijas 
attīstības prognozēšanu.

Valodas situācija valstī kopumā raksturojama kā vēsturisks, politisks, ekonomisks 
un kulturoloģisks fons sabiedrības etniskajai un sociālajai diferenciācijai, kas izpau-
žas kā valodu un to paveidu funkcionālais sadalījums gan sabiedrības, gan indivīda 
līmenī. Konkrētas valodas situācija aptver noteiktas valodas funkcijas, konkurētspēju 
un perspektīvas kopējā valsts un pasaules valodas situācijas kontekstā. Tātad latviešu 
valodas situācijas izpratnei nepieciešams apzināt tās pozīcijas uz citu pasaules – un it 
īpaši Eiropas un mūsu valstī lietoto – valodu fona.

Valodas situācijas saglabāšanas vai maiņas pamatprincipi parasti tiek ietverti nor-
matīvos aktos vai valsts programmās un ir nozīmīgas iekšpolitikas nozares – valodas 
politikas – sastāvdaļa. Tā kā Latvija pieder pie valstīm ar mērķtiecīgu un aktīvu valo-
das politiku, kas vērsta uz latviešu valodas nostiprināšanu, latviešu valodas pašreizējā 
situācija un it īpaši tās dinamika nav skatāma atrauti no valodas politikas pasākumu 
kompleksa kopš valsts valodas statusa atjaunošanas 1988. gadā un valstiskās neatka-
rības atgūšanas 1991. gadā. Aktualitātes valodas politikā 2013. gadā analizējamas un 
izprotamas tikai ciešā saistībā ar latviešu tautas vēsturi un politiskās un etnodemogrā-
fiskās situācijas pārmaiņām, it īpaši 20. gadsimta laikā.

Latviešu valoda kā pasaules un Eiropas Savienības valodu  
daudzveidības daļa

Saskaņā ar 21. gadsimta domāšanas ievirzi valodu un kultūru dažādība ir cilvēces 
un civilizācijas bagātība. Valodas pasaules politiskajā un zinātniskajā domā vairs netiek 
uztvertas galvenokārt kā saziņas kods, bet gan kā kultūras tradīciju depozitārijs un 
nacionālās identitātes pamats. Tādēļ jebkurai valodai ir vieta humāno vērtību sistēmā 
un ikviena valoda tiek atzīta par saudzējamu vērtību. 21. gadsimta pirmās desmitgades 
beigās pasaulē bija nepilni septiņi tūkstoši valodu vai valodu variantu; pēc nevalstiskās 
valodu izpētes organizācijas Summer Linguistic Institute veidotā kataloga “Ethnologue: 
Languages of the World” klasifikācijas datiem, 2009. gadā varētu būt 6909 dzīvās valodas. 
Vairāk nekā viens miljons runātāju runā valodās, kas veido tikai 6% no pasaules valodu 
kopuma. 85 valodu runātāju skaits pārsniedz 10 miljonus. Latviešu valoda ietilpst to 
389 valodu grupā, kuru runātāju skaits ir no viena miljona līdz desmit miljoniem, un ir 
203. vietā pēc runātāju skaita starp visām pasaules valodām.1 Arī UNESCO “Apdrau-

1 Ethnologue. Languages of the World. Statistical Summaries. Pieejams: http://www.ethnologue.com/ethno_
docs/distribution.asp?by=area (skatīts 26.05.2013.).
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dēto valodu atlantā”2 latviešu valoda nav iekļauta. Tātad nav pamata apgalvojumam par 
latviešiem kā mazu tautu un latviešu valodu kā mazas tautas valodu. 

Nav gan noliedzams, ka valodas mūsdienu pasaulē izzūd un izzūd pat ātrāk par 
augu un dzīvnieku sugām. Pašlaik par apdraudētām uzskata 24% augu sugu, 20% putnu 
sugu, 41% zīdītāju sugu, bet pat ap 50–90% pasaules valodu. Valodu pasaule atrodas 
nepārtrauktā dinamikā, bet valodu kolektīvu pāreja uz politiski un ekonomiski domi-
nējošām valodām ir nenovēršama globalizācijas un integrācijas pavadone. Par īpaši 
apdraudētām un nāvei nolemtām tiek atzītas valodas, kuras runā mazāk nekā 5000 cil-
vēku, kam nav rakstu formas un kas netiek lietotas izglītības sistēmā. Tomēr, pat ja 
piepildītos pesimistiskākās prognozes pat par 90% pasaules valodu izzušanu gadsimta 
laikā,3 pēc tīri kvantitatīviem un arī kvalitatīviem (izkoptība, lietojums izglītības 
sistēmā) kritērijiem latviešu valoda būtu to valodu skaitā, kas sagaidīs 22. gadsimtu.

Tomēr valodas perspektīvu izvērtēšanā jāņem vērā arī citi kritēriji. 2002.–2003. gadā 
UNESCO Apdraudēto valodu ekspertu grupa izstrādāja modeli valodu vitalitātes noteik-
šanai, akcentējot deviņus faktorus: 1) valodas transmisija starp paaudzēm, 2) absolūtais 
runātāju skaits, 3) valodas runātāju īpatsvars populācijā, 4) valodas lietošanas jomas vai 
to zudums, 5) valoda plašsaziņas līdzekļos un jaunajās tehnoloģijās, 6) materiāli valodas 
apguvei un mācīšanai, 7) valsts politika valodas atbalstam, tās oficiālais statuss, 8) pašu 
valodas runātāju lingvistiskā attieksme, 9) valodas zinātniskās izpētes līmenis un stan-
dartizācijas pakāpe.4 Visi šie faktori jāņem vērā, izvērtējot latviešu valodas ilgtspēju.

Latviešu valodas situācijā nozīmīgs ir fakts, ka lielo valodu grupas ietvaros pastāv 
īpaša apakšgrupa – ļoti lielās valodas (piemēram, ķīniešu, angļu, spāņu, bengāļu, hindi, 
arābu, portugāļu, krievu, japāņu, vācu, korejiešu, franču, vjetnamiešu valoda). Spēcīgā-
kās konkurentvalodas Latvijas lingvistiskajā telpā – krievu un angļu valoda – pieder 
pie šīs ļoti lielo valodu grupas. Krievu valodu kā pirmo valodu runā 170 miljoni, 
angļu – 322 miljoni; gandrīz tikpat daudz cilvēku tās prot līdztekus savai dzimtajai va-
lodai. Šīs valodas ir plaši lietotas gan starptautisko, gan reģionālo sakaru funkcijā, tām 
ir augsta ekonomiskā vērtība, tām piemīt objektīvs asimilatorisks spēks, un šo valodu 
runātāju kolektīvi parasti bauda lingvistisko pašpietiekamību. Tātad, kaut arī uz glo-
bālās lingvodiversitātes fona latviešu valodas pozīcijas formāli ir relatīvi augstas, vērā 
jāņem gan angļu valodas dominēšanas tendences, gan augstas ekonomiskās vērtības 
valodu savstarpējā konkurence pasaulē, gan it īpaši PSRS okupācijas perioda ietekme 
uz latviešu valodas runātāju īpatsvaru populācijā, latviešu valodas prasmi un lietojumu, 
bet īpaši uz lingvistisko attieksmi pret latviešu valodu vēl 20 gadus pēc Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanas. 

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā zināmā mērā ir mainījusi gan latviešu valodas 
situāciju, gan attieksmi pret multilingvismu. Eiropas Savienības integrācijas procesu 
izraisītās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas atspoguļojas arī lingvistiskajā realitātē. 
Arī Eiropas Savienība pamatprincipa “Vienoti dažādībā” ietvaros, ievērojot dalībvalstu 

2 Moseley Ch. (ed.). Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd ed. Paris: UNESCO Publishing, 2010.  
3 Nelson D. Language death. The Routledge Companion to Sociolinguistics. Ed. by C. Llamas, L. Mullany, 

P. Stockwell. London; New York: Routledge, 2007, pp. 199–204.
4 A methodology for assessing language vitality and endangerment. Pieejams: http://www.unesco.org/new/en/

culture/themes/endangered-languages/language-vitality (skatīts 26.05.2013.).
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relatīvo autonomiju kultūras, izglītības un valodas politikā, ir izstrādājusi vadlīnijas gan 
kopīgās eiropeiskās identitātes konstruēšanai, gan etnosu savdabības uzturēšanai. 

Valodu runātāju skaita ziņā pastāv liela atšķirība starp t.s. “jauno” (pievienojušās 
Eiropas Savienībai pēc 2004. gada) un “veco” dalībvalstu valodām. Runātāju skaita ziņā 
ar dominējošo angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu valodu konkurētspējīga ir tikai poļu va-
loda (39 miljoni runātāju), zināmā mērā arī rumāņu valoda (24 miljoni runātāju), čehu 
un ungāru valoda (apm. 10 miljoni), tomēr to plašāku lietojumu kavē nenozīmīgais 
šo valodu pratēju īpatsvars ārpus attiecīgo valstu robežām un starptautiska lietojuma 
tradīciju trūkums. Slovāku, lietuviešu, latviešu, igauņu, slovēņu, maltiešu valoda pēc 
runātāju skaita ir valodu konkurencei nelabvēlīgā situācijā. Ja ņem vērā, piemēram, 
angļu, franču, spāņu un portugāļu valodas izplatību visā pasaulē, konkurence ir vēl 
nevienlīdzīgāka. 1. tabulā redzams Eiropas Savienības valstu valsts (oficiālo) valodu 
runātāju skaits (aptverti arī tie valsts iedzīvotāji, kas šo valodu apguvuši kā otro valodu 
vai svešvalodu; jāņem vērā, ka dažādos avotos sniegtie dati ir atšķirīgi, tāpēc šos skaitļus 
varam uzskatīt par aptuveni orientējošiem).

Dalībvalsts Oficiālā(s) valoda(s) Iedzīvotāji/valodu pratēji (milj.)
Vācija Vācu 83,0
Apvienotā Karaliste Angļu 59,6
Francija Franču 59,5
Itālija Itāļu 57,6
Spānija Spāņu (kastīliešu) 40,0
Polija Poļu 38,6
Rumānija Rumāņu 24,0
Nīderlande Nīderlandiešu 15,5
Beļģija Franču/nīderlandiešu 10,2
Čehija Čehu 10,2
Ungārija Ungāru 10,1
Portugāle Portugāļu 10,0
Grieķija Grieķu  9,0
Bulgārija Bulgāru 9,0
Zviedrija Zviedru  8,8
Austrija Vācu  8,1
Slovākija Slovāku  5,4
Dānija Dāņu  5,3
Somija Somu/zviedru  5,1
Īrija Angļu/ īru  3,8
Horvātija Horvātu 4,3
Lietuva Lietuviešu  3,6
Latvija Latviešu 2,3
Slovēnija Slovēņu 1,9
Igaunija Igauņu 1,4
Kipra Grieķu (dienvidu daļā)  0,7
Luksemburga Franču/vācu/luksemb.  0,4
Malta Maltiešu/angļu  0,3

Avots: ES valstu statistikas materiāli.

1. tabula
Eiropas Savienības oficiālās valodas un to runātāju skaits
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Kopš 2001. gada – Eiropas Valodu gada – ir izkristalizējušās ES vadlīnijas valodas 
politikā. Tiek atzīts, ka valodu un visu to eksistences formu daudzveidība ir Eiropas 
Savienības bagātība, valoda ir nozīmīgs valstu, reģionu, grupu un indivīdu identitātes 
elements, valsts valodas prasme ir sabiedrības integrācijas pamats. Ir pieņemti un tiek 
gatavoti vairāki Eiropas Komisijas dokumenti lingvodiversitātes saglabāšanai un multi-
lingvisma veicināšanai.5

Iezīmējusies arī solidaritāte starp “mazo” valodu runātājiem, un šai ziņā jau 
sāk zust atšķirība starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm. Ikviens latviešu valo-
das tiesību ierobežojums vai apdraudējums nozīmēs arī igauņu, slovēņu, somu utt. 
valodas tiesību apdraudējumu – un otrādi. Šī mazo valstu solidaritāte ir ļoti svarīga 
Eiropas lingvistiskās diversitātes uzturēšanai. Tāpēc dalība Eiropas Savienībā un 
latviešu valodas kā Eiropas Savienības oficiālās un darba valodas statuss paver pa-
pildu iespējas latviešu valodas nostiprināšanai. Dalībvalstu oficiālo valodu loma ES 
arvien pieaug, šajās valodās tiek nodrošināts gan mutvārdu, gan rakstiskais tulko-
jums, un – tas ir ļoti svarīgi – tās ir attiecīgo valstu sabiedrības integrācijas valodas. 
Tātad latviešu valoda mums ir ne tikai latviešu etnosa dzimtā valoda, bet tā ir arī 
Latvijas sabiedrības kopīgā valoda un viena no valodām, kas nosaka Eiropas kopīgo  
identitāti.6 

Latvijas iedzīvotāju etnolingvistiskais sastāvs  
un latviešu valoda

Vērtējot valodas situāciju Latvijā, jāņem vērā Latvijas iedzīvotāju etnodemogrāfiskā 
un etnolingvistiskā struktūra, negatīvais dabiskais pieaugums, kā arī emigrācijas un 
imigrācijas procesi, kas kļuvuši īpaši aktuāli pēc 2004. gada. 2011. gada sākumā, pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā reģistrēti 2 miljoni 229 640 iedzīvotāji, 
no kuriem 59,5% bija latvieši, 27,4% – krievi, 3,5% – baltkrievi, 2,4% – ukraiņi, 2,5% – 
poļi, 1,3% – lietuvieši, 0,4% – ebreji, 0,4% – čigāni, 0,2% – vācieši, 0,1% – igauņi, 2,5% – 
citu tautību pārstāvji.7 

Jāuzsver, ka var pastāvēt nesakritība starp etnisko piederību un dzimto valodu: 
rusifikācijas procesu rezultātā 2000. gada tautskaitē attiecīgās tautības valodu par 
dzimto valodu atzina 19% baltkrievu, 27% ukraiņu, 19% poļu, 39% lietuviešu, 69% 
čigānu. Beidzamo desmit gadu laikā, kaut Latvijā tiek veicināta nacionālo kultūras 
biedrību un mazākumtautību skolu darbība, šie skaitļi būtiski nav mainījušies. Arī 

5 A New Framework Strategy for Multilingualism: Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Brussels, 22.11.2005. COM (2005) 596 final. Pieejams: http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/
com596_en.pdf (skatīts 12.10.2013.); Civil Society Platform on Multlingualism: Policy Recommendations for 
the Promotion of Multilingualism in the European Union. Brussels, 09 June 2011. Pieejams: http://ec.europa.
eu/languages/pdf/doc5088_en.pdf (skatīts12.10.2013.).

6 Druviete I. Latvijas valodas politikas pamatnostādnes ES kontekstā. Letonikas pirmais kongress: plenārsēžu 
materiāli. Rīga: LZA, 2006, 19.–34. lpp. 

7 Iedzīvotāji un sociālie procesi. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/ (skatīts 15.01.2012.).
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2009. gada pētījumā8 tikai 86% respondentu, kur dzimtā valoda ir krievu, sevi atzina 
par krieviem, lingvistiskās asimilācijas situācijā tomēr saglabājot etniskās piederības 
apziņu. Tātad faktiski Latvijā pastāv divi lieli valodas kolektīvi – letofoni un rusofoni. 
Pārējo valodas kolektīvu ietekme uz valodu konkurenci ir nenozīmīga.

Pēc neatkarības atjaunošanas latviešu īpatsvars valstī ir pieaudzis par 7,3%, kā 
arī jūtami palielinājies to minoritāšu pārstāvju procents, kas atzīst latviešu valodas 
prasmi – no 23% 1989. gadā līdz 53% 2000. gadā (1989. un 2000. gada tautskaites 
dati gan var būt nesastatāmi, jo atšķirīgi bija jautājuma formulējumi) un līdz pat 75% 
un vairāk 2009. gadā.9 Kaut arī relatīvais latviešu īpatsvars ir pieaudzis, absolūtos 
skaitļos latviešu skaits ir jūtami samazinājies gan zemā dabiskā pieauguma, gan 
imigrācijas dēļ. 2009. gadā visu Latvijas iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir –8220,  
negatīvs ir arī migrācijas saldo: –4700. Latvijas iedzīvotāju skaita dinamika ir izteikti 
lejupslīdoša, un to nosaka gan negatīvie dzimstības rādītāji, gan arī augstais emigrācijas 
līmenis. Pēc 2008. gada datiem, Latviju kopš 1995. gada varētu būt atstājuši vismaz 
60 000 iedzīvotāju;10 tiek minēti arī lielāki skaitļi – līdz pat 200 000 cilvēkiem.11 Latvijā 
aktuāls kļūst arī imigrācijas jautājums – beidzamajos gados ik gadu tiek izsniegtas ap-
mēram 20 000 uzturēšanās atļaujas viesstrādniekiem, galvenokārt Krievijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Moldovas iedzīvotājiem. Šāda tipa mehāniskajam pieaugumam ir arī 
tiešas negatīvas sekas Latvijas valodu konkurences situācijā.12 Liela daļa iebraucēju ir 
no bijušajām Padomju Savienības valstīm, un viņu krievu valodas prasme ir viena no 
būtiskākajām motivētājām par mītnes valsti izvēlēties tieši Latviju. Lai risinātu darba-
spēka deficīta problēmu, Latvijas uzņēmēji iesaka piesaistīt darbaspēku no ārvalstīm un 
liberalizēt imigrācijas politiku. Rezultātā Latvijā iebrauc arvien vairāk viesstrādnieku, 
īpaši no bijušajām Padomju Savienības valstīm, un, būdami krievu valodas pratēji, in-
tegrējas krievvalodīgajā sabiedrības daļā. Turklāt daļai viesstrādnieku Latvija ir pagaidu 
mītnes zeme, un viņiem nav motivācijas apgūt valsts valodu un tās kultūru. Latviešu 
valodas konkurētspēja mazinās un situācijas stabilizēšanai būtu nepieciešams veidot 
imigrācijas programmu, kas valsts valodas apguvi skatītu kā primāru uzdevumu un kas 
būtu vērsta uz imigrantu integrāciju latviskajā sabiedrības daļā.

Latviešu valodas uzturēšanā liela nozīme ir arī latviešu diasporai. Ārpus Latvijas 
šobrīd dzīvo vismaz 200 000–300 000 latviešu, un šim skaitlim ir tendence pieaugt. Kā 
konstatēts Latviešu valodas aģentūras pētījumā,13 ir pamats satraukumam par latviešu 

  8 Pārskats par pētījumu “Valodas situācijas sociolingvistiskā izpēte”. 2009. gada jūnijs. Rīga: Data Serviss, 2009, 
50.–55. lpp. 

  9 Turpat, 24.–37. lpp. 
10 Informatīvais ziņojums par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju 

atgriešanos Latvijā. Rīga: Īpašu uzdevumu ministra sekretariāts sabiedrības integrācijas lietās, 2008. 
11 Hazans M. Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010. Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: 

Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Red. B. Zepa un E. Kļave. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 
70.–91. lpp. 

12 Kļava G. (red.). Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. Rīga: Zinātne: 2009; Motivāne K. Official Language 
Skills as the Prerequisite for Integration of Immigrants: Case of Baltic States and Norway: Master’s thesis. Riga: 
University of Latvia, 2010. 

13 Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums. Rīga: Latviešu valodas 
aģentūra, 2009. 
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valodas prasmes un lietošanas biežuma vājināšanos, it īpaši jaunākās paaudzes emig-
rantu un viņu bērnu vidū. Uz jautājumu, vai respondents un viņa bērni (ja ir) apmeklē 
kādas nodarbības (skolā, svētdienas skolā, speciālos kursos u.tml.) ar mērķi mācīties 
un/vai nostiprināt latviešu valodas prasmi, trešdaļa respondentu (31%) norādīja, ka 
labprāt apmeklētu, bet nav tādas iespējas, savukārt 24% – tātad gandrīz ceturtdaļa res-
pondentu – atbildēja, ka viņiem nav tādas vēlēšanās.

Tā kā bērni īpaši ātri adaptējas jaunā vidē, arī valodas vidē, viņi visātrāk zaudē 
savu saikni ar Latviju un zaudē arī latviešu valodas prasmi. Te vislielākā loma ir ve-
cāku attieksmei. 89% respondentu norādījuši, ka mājās runā latviešu valodā. Papildus 
galvenajam faktoram latviešu valodas saglabāšanā – tās lietošanai ģimenē – latviešu va-
lodas lietošanu lielā mērā veicina bērnu piedalīšanās nodarbībās un pasākumos, kuros 
ir iespēja runāt latviešu valodā. Tomēr ļoti liela nozīme latviešu valodas saglabāšanā 
diasporā būs Latvijas valsts politikai un organizatoriskam un finansiālam atbalstam. 

Pieņemot, ka laikposmā kopš beidzamās tautskaites jūtami nav mainījies to lat-
viešu īpatsvars, kas par dzimto valodu atzīst kādu citu valodu (2000. gadā – 4,4%, no 
tiem vismaz puse latviešu valodu prot), kā arī to citas etniskās piederības iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri latviešu valodu atzīst par dzimto (2000. gadā – 7,2%), jāsecina, ka ap 
66% Latvijas iedzīvotāju latviešu valodai būtu jābūt spēcīgam identitātes elementam 
un galvenajai saziņas valodai. Ja sastatām to ar faktu, ka tikai 8% no krievu dzimtās 
valodas respondentiem atzinuši, ka latviešu valodu neprot,14 varētu izdarīt pieņēmumu, 
ka latviešu valodas dominēšana vismaz svarīgākajās sociolingvistiskajās funkcijās ir 
pašsaprotama. Tomēr gan sociolingvistiski pētījumi, gan sabiedriskās domas analīze 
apliecina patiesību, ka valodu kontaktu zonās tikai statistiskie pamatdati vien sniedz 
virspusēju vai pat kļūdainu priekšstatu par valodas situāciju. Līdz ar to šķietami opti-
mistiskie pamatdati – latviešu īpatsvara pieaugums un latviešu valodas pratēju skaita 
pieaugums populācijā – ir jāanalizē dažādu sabiedrības grupu un valodu sociolingvis-
tisko funkciju griezumā.

Viens no nozīmīgākajiem statistiskajiem rādītājiem ir latviešu valodas prasme 
minoritāšu pārstāvju vidū. 2000. gada tautskaitē 46,1% minoritāšu pārstāvju dekla-
rējuši latviešu valodas prasmi (prasmes līmenis diferencēts netika). Ir pamats domāt, 
ka 2011. gada tautskaitē šis rādītājs būs vēl lielāks, jo saskaņā ar minēto socioloģisko 
pētījumu firmas “Data Serviss” aptauju 48% respondentu latviešu valodu prot labi, 
27% – viduvēji, 16% ir pamatzināšanas. 

Pēdējos gados ir publicēti daudzi socioloģiski un sociolingvistiski pētījumi par 
etno lingvistisko vidi Latvijā.15 Kopš 1999. gada Baltijas Datu nams (vēlāk Baltijas 
sociālo zinātņu institūts) ir veicis Latvijas iedzīvotāju aptauju “Valoda” (Valoda 1999 – 
Valoda 2008). Līdz šim plašākā statistisko datu sekundārā analīze ietverta Valsts  
valodas komisijas izdotajā kolektīvajā monogrāfijā “Latviešu valoda 15 neatkarības gados:  

14 Pārskats par pētījumu “Valodas situācijas sociolingvistiskā izpēte”, 22.–24. lpp. 
15 Djačkova S. Latviešu valodas zināšanas un sabiedrības integrācija. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs 

“Providus”, 2003; Eglīte P. Latviešu valodas pratēju skaita pārmaiņas Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. 
Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti, 2. Sast. V. Skujiņa. Rīga: LZA, 2008, 235.–243. lpp; Mežs I. 
Latviešu valoda statistikas spogulī. Rīga: Jāņa sēta, 2004; Poriņa V. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: 
individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009. 
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Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences” (Rīga: Zinātne, 2007) un Valsts va-
lodas aģentūras (tagad – Latviešu valodas aģentūras) pētījumā “Valsts valodas likums: 
vēsture un aktualitāte” (Rīga: Zinātne, 2008). 2009. gadā pēc Latviešu valodas aģentūras 
pasūtījuma SIA “Fieldex” un “Data Serviss” veica plašu kvantitatīvu un kvalitatīvu va-
lodas situācijas sociolingvistisku izpēti. Pamatojoties uz minētajiem pētījumiem, var 
minēt vispārinājumus un secinājumus par Latvijas etnolingvistiskās situācijas statistis-
kajiem aspektiem:

latviešu īpatsvars valstī kopš neatkarības atjaunošanas ir pieaudzis minoritāšu •	
pārstāvju repatriācijas un latviešu nedaudz augstākās dzimstības dēļ. Tas veido 
labvēlīgāku vidi valodas lietojumam un apguvei. Tomēr “nopietnu apdraudē-
jumu laikposmā pēc valsts neatkarības atjaunošanas rada latviešu skaita mazinā-
šanās, ģimenēm zemā dzīves līmeņa dēļ ierobežojot bērnu skaitu un daļai jauno 
cilvēku izbraucot uz citām valstīm ar augstāku darba samaksu”;

dažādos valsts reģionos latviešu īpatsvars ir atšķirīgs. Augstākais tas 2009. gadā •	
bija Talsu un Kuldīgas rajonā (92–91%), zemākais – Daugavpils rajonā (39%). 
Piecās no septiņām Latvijas lielākajām pilsētām latviešu īpatsvars, kaut kopš 
2000. gada palielinājies, tomēr ir mazāks par pusi: Rīgā – 42,2%, Daugavpilī – 
17,56%. Tā kā valodas lietojums augstākajās sociolingvistiskajās funkcijās notiek 
tieši urbanizētā vidē, latviešu zemais īpatsvars pilsētās tieši ietekmē valodu kon-
kurenci; 

latviešu valodas prasme •	 per se Latvijas sabiedrībā ir jūtami pieaugusi, un to 
var vērtēt kā mērķtiecīgas valodas politikas rezultātu. Tomēr Latvijas valodas 
si tuācija savā ziņā ir unikāla: nav daudz valstu un teritoriju, kur pastāv tik liela 
ne sakritība starp valodas prasmi un valodas lietojumu. 

Latviešu valodas lietojums sociolingvistiskajās jomās  
(funkcijās)

Lai apzinātu latviešu valodas reālās pozīcijas, jāanalizē tās lietojums noteiktās 
sociolingvistiskās jomās resp. funkcijās. Ja valstī vai teritorijā ir izplatīts sociālais bi-
lingvisms, valodu lietojums konkurencei nozīmīgās jomās atspoguļo valodu faktisko 
hierarhiju. 

Valodas politikas teorijā nav izstrādāta vienota un vispāratzīta sociolingvistisko 
jomu klasifikācija. Atkarībā no pētījuma mērķa var tikt izmantota pat tikai dihoto-
mija privātā joma – sabiedriskā (publiskā) joma. Vairums autoru valodas situācijas 
raksturošanai analizē valodu lietojumu 8–14 sociolingvistiskās funkcijās. Latvijas va-
lodas situācijai piemērota ir valodas lietojuma analīze vienpadsmit sociolingvistiskās  
jomās.
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Ja valoda tiek lietota arī virsfunkcijās (01, 02), šai valodai ir papildu priekšrocības 
valodu konkurences cīņā, it īpaši tad, ja runa ir par teritoriju, kas atrodas vai bijusi 
plašāka valstiska veidojuma sastāvā, un valodu, kas ir vai ir bijusi šī veidojuma (im-
pērijas, ūnijas, savienības) dominējošā valoda. Šādas objektīvas priekšrocības piemīt 
gan krievu, gan angļu valodai – nozīmīgākajām latviešu valodas konkurentēm Latvijas 
lingvistiskajā telpā –, kam līdztekus lielam runātāju skaitam un augstai ekonomiskajai 
vērtībai raksturīgs arī tradicionāls lietojums globālā vai reģionālā mērogā un apguve 
otrās valodas vai svešvalodas statusā. 

Tradīcijai valodu lietojumā noteiktās funkcijās ir liela nozīme. Noteiktu socio-
lingvistisko funkciju ietvaros dažas valodas Latvijā ir atradušās vairāk vai mazāk 
aktīvā dinamikā. Trīs konkurentvalodas Latvijas telpā ir ieņēmušas augstas pozīcijas: 
vācu valoda 17.–19. gadsimtā, krievu valoda 20. gadsimta 60.–90. gados, angļu va-
loda 21. gadsimta pirmajā desmitgadē. Valodu kontaktu ģenēze gan ir atšķirīga. Vācu 
valoda ienāca Latvijā kolonizācijas procesā. Krievu valoda kopš 15. gadsimta Latvijā 
bijusi nelielu ieceļotāju grupu valoda; 20. gadsimtā aneksijas rezultātā tradicionālā mi-
noritāte saplūdusi ar lingvistiski identisku imigrantu minoritāti. Angļu valoda Latvijā 
ienākusi līdz ar valsts integrēšanos Eiropas un transatlantiskajās struktūrās un t.s. ling-
vistiskā imperiālisma ceļā. Dažādas ir arī valodas kolektīvu proporcijas. Maksimālais  
vāciešu īpatsvars populācijā bijis ap 6,5%, krievu – 34% (kopā ar t.s. rusofoniem – pat 
48%). Angļu valodas kolektīva Latvijā nav; ir ne vairāk kā 8000 individuālu anglofonu. 
Atšķirīga ir bijusi valsts neoficiālā vai oficiālā valodas politika latviešu valodas funkciju 
aizsardzībai administratīvi regulējamās jomās, kā arī galvenās kontaktvalodas prestižs 
un latviešu valodas kolektīva “lingvistiskās mobilizācijas” pakāpe valodas aizsardzībai.

02. Starptautiskie sakari (piem., ANO, ES, EP, UNESCO utt.)
01. Reģionālie sakari (lingua franca, otrā valoda vai svešvaloda)

1. Valsts varas un pārvaldes institūcijas
2. Bruņotie spēki, policija
3. Municipālās varas un pārvaldes institūcijas
4. Transports un komunikācijas
5. Rūpniecība, lauksaimniecība
6. Veselības aprūpe. Sadzīves pakalpojumi
7. Zinātne, augstākā izglītība
8. Izglītība
9. Kultūra, plašsaziņas līdzekļi

10. Reliģija
11. Sadzīve, neformālie kontakti
12. Ģimene, privātā dzīve 

2. tabula
Valodu sociolingvistiskās funkcijas
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Starp latviešu valodu un šīm trim galvenajām vēsturiskajām kontaktvalodām ir 
pastāvējis atšķirīgs bilingvisma tips. Klasisks sociālais bilingvisms latviešu valodas ko-
lektīvā ir veidojies tikai 20. gadsimta 50.–90. gados saskarē ar krievu valodas kolektīvu 
represīvas valodas politikas un prakses ietekmē. 17.–19. gadsimtā latviešu – vācu sociā-
lais bilingvisms neradās, jo vācu valodas pratēji veidoja tikai niecīgu latviešu valodas 
kolektīva daļu. Ir pamats runāt par t.s. elites bilingvismu, jo bilingvāla bija galvenokārt 
tolaik vēl mazskaitlīgā latviešu inteliģence, tāpat nedaudzi cilvēki, kas veica apkalpojo-
šās, arī tulku, funkcijas. Tā kā līdz pat 19. gadsimta beidzamajai trešdaļai valoda bija 
izšķirīga sociālā slāņa pazīme, vācu valodas apguve zemākajās izglītības pakāpēs netika 
organizēta. Raksturīga iezīme bija arī elites vācu – latviešu bilingvisms. 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā, kad cīņa par latviešu valodas sociolingvistisko funkciju 
paplašināšanu jau noritēja uz vācu un krievu valodas konkurences fona, sākās admini-
stratīvas rusifikācijas periods, kura laikā paaugstinājās individuālā bilingvisma līmenis 
krievu valodā. Pēc Latvijas Republikas dibināšanas politiskā un ekonomiskā vara no-
nāca latviešu rokās; latviešu valodas prioritāte tika noteikta ar īpašiem normatīviem 
aktiem, tomēr valodu konkurences elementi saglabājās.

Angļu valoda līdz 21. gadsimta sākumam Latvijā pastāvēja kā individuālā, visbiežāk 
elites, bilingvisma komponents. Kaut arī angļu valoda jau kopš 30. gadiem ar pieaugošu 
intensitāti tika mācīta skolās, līdz pat beidzamajiem gadiem pat pasīvais latviešu – angļu 
bilingvisms bija reta parādība. Pašreiz angļu valodas globālā politiskā un ekonomiskā 

1. att. Latviešu valodas lietojums sociolingvistiskajās jomās (2004–2009)
Avots: Valodas situācija Latvijā: 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011.
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2. att. Atbildes uz jautājumu vai lūgumu latviešu valodā (2011)
Avots: Valodas situācija Latvijā: 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011.
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ietekme atspoguļojas arī Latvijā un ir vērojama strauja individuālā bilingvisma izplatība 
ar tendenci pāraugt sociālajā bilingvismā. 

Nepārtrauktā valodu konkurences situācijā, mainoties dominējošajai kontakt-
valodai, latviešu valodas sociolingvistiskās funkcijas ir mainījušās. Varam runāt par 
funkciju stabilitāti, pozitīvu dinamiku, stagnāciju un negatīvu dinamiku.

Vairākās nozīmīgās funkcijās latviešu valodas pozīcijas ir bijušas stabilas. Latviešu 
valoda ir saglabājusi stabilu lietojumu ģimenē, kas ir nodrošinājis valodas transmisiju 
no paaudzes paaudzē. 94,8% respondentu, kam latviešu valoda ir dzimtā, norāda, ka tā 
ir sarunvaloda ģimenē; arī 10,3% respondentu, kam dzimtā ir krievu valoda, norāda, ka 
ģimenē runā latviski.16  

Sadzīvē un neformālajos kontaktos latviešu valodu vienmēr vai gandrīz vienmēr 
lieto 75% latviešu, “ikdienas dzīvē ārpus mājas” – 66% latviešu (Data Serviss 2009). 

Latviešu valodas lietojums vispārīgās izglītības sistēmā, izņemot pašu 20. gad-
simta sākumu, arī ir bijis stabils. Valodas noturību politiski subordinētas valodas sta-
tusā jūtami ir stiprinājis augstais latviešu rakstpratības līmenis un dažādu tipu tekstu 
pieejamība latviešu valodā. 

Kopš valsts valodas statusa atgūšanas 1988. gadā latviešu valoda nostiprinājusi 
monopolfunkciju valsts varas un pārvaldes iestādēs un pašvaldību institūcijās. Tomēr 

16 Valodas situācija Latvijā: 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011, 101. lpp.



254 LATVIEŠI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

tikai 81% latviešu valsts institūcijās vienmēr lietojuši latviešu valodu (2004. gadā – 
76%).17 Daļēja pozitīva dinamika vērojama arī bruņotajos spēkos un policijā, kā 
arī transporta, sakaru, ražošanas un pakalpojumu jomā. Kaut arī Latvijas valsts 
nodrošinājusi juridisku un finansiālu bāzi sabiedrības integrācijai uz latviešu valodas 
pamata, latviešu valodas lietojumā sadzīvē un neformālajās attiecībās ir iestājusies 
stagnācija – lielā mērā tieši latviešu neadekvātās lingvistiskās uzvedības dēļ. Runa ir 
par valsts valodas lietojumu privātajā uzņēmējdarbībā, precīzāk – apkalpojošajā sfērā. 
Tieši apkalpojošās sfēras darbinieku nespēja vai nevēlēšanās sazināties valsts valodā 
lielā mērā vājina latviešu valodas pozīcijas. 

Latviešu valodas pozīcijas ir stabilas vispārīgā izglītībā. Liela nozīme pakāpeniskā 
valodu faktiskās hierarhijas maiņas procesā ir pārdomātajiem un konsekventajiem 
grozījumiem mazākumtautību izglītības sistēmā. Mazākumtautību izglītības sistēma 
Latvijā ir attīstījusies uz stingriem zinātniskiem pamatiem, pakāpeniski un konsek-
venti, iesaistot apjomīgus Latvijas un ārvalstu līdzekļus, ciešā sadarbībā ar labākajiem 
pasaules ekspertiem. Kopš 1989. gada – obligāta latviešu valodas mācīšana visās izglītī-
bas iestādēs, kopš 1992. gada – valodas atestācija pedagogiem, 1995. gadā – divi priekš-
meti latviešu valodā pamatskolā, trīs – vidusskolā, 1999. gadā – četru mazākumtautību 
izglītības programmu modeļu ieviešana, 2004. gadā – 60:40 valodu proporcija vidus- 
skolā. 

Kā konstatēts Latviešu valodas aģentūras un SIA Fieldex padziļinātajā apjomīgajā 
pētījumā 2009. gada nogalē, 15–24 gadus veco iedzīvotāju grupā (tātad skolēnu un 
absolventu vidū) ļoti labu un labu valodas pratēju īpatsvars pārsniedz 90%. Jebkurš 
pamatskolas vai vidusskolas absolvents kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā, tā 
ka bez latviešu valodas zināšanām skolu beigt nevar. Līdz ar to latviešu valodas apguvi 
jau tagad nodrošina esošā bilingvālās izglītības sistēma. Valodas reālo lietojumu tur-
pretim nodrošina pavisam citi faktori – valodu ekonomiskā vērtība vai stereotipi par 
to, tradīcijās un/vai mentalitātē balstīti latviešu un krievu valodas kolektīvu atšķirīgie 
lingvistiskās uzvedības modeļi. 

Negatīvas funkciju dinamikas pazīmes pašreiz parādās vienā sociolingvistiskajā 
funkcijā – augstākajā izglītībā un zinātnē, kur, līdzīgi kā daudzās Eiropas valstīs, ir 
tendence pāriet uz angļu valodu, tādējādi radot draudus ne tikai šīs sociolingvistiskās 
jomas zudumam, kas izpaužas kā nespēja sazināties dzimtajā valodā noteiktā profesio-
nālā sfērā attiecīgo lingvistiskās izteiksmes līdzekļu deficīta dēļ,18 bet var arī atstāt ie-
spaidu uz citām jomām. Negatīva funkciju dinamika vērojama arī izklaides industrijā, 
kā arī banku un finanšu jomā.

Pašu latviešu vērtējumā latviešu valodas lietojums salīdzinājumā ar 2004. gadu 
ir nedaudz pieaudzis. Latvieši biežāk norādījuši, ka darba attiecībās ar klientiem 
sazinās latviski. Tomēr vairums uzskata, ka pēc relatīvi straujā latviešu valodas 
lietojuma kāpuma 1999.–2004. gadā jūtams uzlabojums beidzamo gadu laikā nav  
novērots.

17 Valodas situācija Latvijā: 2004–2010, 81. lpp.
18 Druviete I. Augstākā izglītība sociolingvistisko jomu kontekstā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 11. laid. Liepāja: 

LiePA, 2007, 138.–146. lpp. 
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Lingvistiskā attieksme

Mūsdienu sociolingvistikas teorijā ar terminu lingvistiskā attieksme apzīmē subjek-
tīvo faktoru kompleksu, kas raksturo dažādu etnosu, sociālo grupu un indivīdu valodas 
uztveres īpatnības, attieksmi pret dažādām valodām un valstisku vai sabiedrisku in-
stitūciju veiktajiem valodas situācijas regulēšanas pasākumiem. Attieksmes ietekmē 
etniskā izcelšanās, vide, kurā indivīds atrodas (gan sociālā, gan ģeogrāfiskā vide), 
masu saziņas līdzekļi, kas kalpo par izziņas avotu, izglītības līmenis, reliģiskā pārlie-
cība, politiskā nostāja, vecums, dzimums utt. Lingvistiskā attieksme valodas politikā 
ir sevišķi svarīgs jautājums, jo visā pasaulē tiek atzīts, ka tieši lingvistiskās attieksmes 
nosaka etnosa pretestības spēju lingvistiskajai asimilācijai un ir svarīgs faktors valodu 
konfliktsituācijās.

Latviešu valodas pozīcijas lielā mērā vājina nevis minoritāšu neprasme vai nevē-
lēšanās lietot latviešu valodu, bet tieši pašu latviešu lingvistiskā attieksme. Latviešu 
sabiedrība pārāk viegli atsakās no savas valodas ikdienas situācijās. Tikai 32% latviešu 
norādījuši, ka lieto latviešu valodu vienmēr vai gandrīz vienmēr, vēršoties pie citu tau-
tību pārstāvjiem.

Socioloģiskās aptaujas rāda, ka krievu valodas prasme 18 gadus vecu latviešu 
jauniešu vidū ir augsta – apmēram 80%. Visu vecumu respondentu vidū savu krievu 
valodas prasmi par labu atzīst 76%, par viduvēju – 18%. Nevienā valstī minoritātes 
valodas prasme nedrīkst būt obligāta majoritātes valodas runātājam, mūsu gadījumā – 
latvietim. Protams, ikvienas valodas zināšanas ir augstu vērtējamas, tostarp arī krievu 
valodas zināšanas latviešus bagātina kā lingvistiskas personības. Bet nekādā gadījumā 
nedrīkst pieļaut situāciju, ka Latvijā krievu valodas zināšanas varētu pieprasīt kā ob-

3. att. Latviešu valodas lietojums respondentu dzīvesvietā (ciematā, mikrorajonā u.tml.) salīdzinā-
jumā ar situāciju pirms 5–6 gadiem (2011)
Avots: Valodas situācija Latvijā: 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011.

Ina Druviete    LATVIEŠU VALODA PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS



256 LATVIEŠI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

ligātas. Jo tādējādi krievu valodai kā vienai no pasaules lielākajām valodām ar augstu 
ekonomisko vērtību būtu nepamatoti lielas priekšrocības valodu konkurencē Latvijā. 
Pagaidām latviešu valoda ļoti lēni kļūst par saziņas valodu neformālajā sfērā. Šo jomu 
nevar regulēt ar likumu. Valodas likums Latvijā ir samērā adekvāts, izņemot šo sfēru. 
Joprojām nemotivēti bieži latvieši pāriet uz krievu valodu neformālās situācijās, izman-
tojot dažādus aizbildinājumus. Turklāt to dara tie paši cilvēki, kas prasa aktīvu rīcību no 
valsts latviešu valodas tiesību aizsardzībā.

Nozīme valodu faktiskās hierarhijas maiņā ir arī valsts amatpersonu un sabiedrības 
viedokļu līderu lingvistiskajai uzvedībai. Valsts amatpersonām ar savas valsts plašsazi-
ņas līdzekļiem ir jārunā tikai latviski, bet to dara vien nedaudzi. Nozīme ir arī plašsazi-
ņas līdzekļu politikai. Pārāk bieži tiek kultivēts uzskats, ka raidījumos latviešu valodā ir 
pieļaujams krievu valodā runāts teksts ar subtitriem latviešu valodā. Šādi tiek kultivēts 
divvalodīgas sabiedrības tēls, kas latviešu valodas noturībai ir bīstams. Latvijā ir viena 
valoda, tā ir sabiedrības integrācijas valoda, un tai ir jābūt nenoliedzamai prioritātei 
visos plašsaziņas līdzekļos. 

Vērtējot latviešu valodas apdraudētību, apmēram puse latviešu apgalvo, ka latviešu 
valoda ir apdraudēta. No tiem divas trešdaļas šāds apdraudējums uztrauc, 32% – ne-
uztrauc. Zīmīgi, ka 87% respondentu atzīst, ka valodu apdraud pašu latviešu nevērīgā 
attieksme, kaut apmēram tikpat respondentu draudus saskata krievu valodas ietekmē 
(83%) vai “globalizācijā” (76%).

Lingvistisko attieksmi lielā mērā veido etnosa vēsturiskā pieredze. Laikposmā no 
1940. līdz 1990. gadam Latvijā vismaz četrkāršojās krievu minoritātes pārstāvju skaits 
un pastāvēja uz rusifikāciju vērsta valodas politika. Valsts vara un pārvalde faktiski 

4. att. Latviešu valodas apdraudējums (2011)
Avots: Valodas situācija Latvijā: 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011.
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funkcionēja tikai krievu valodā, bija jomas, no kurām latviešu valoda bija pilnībā iz-
slēgta: rūpniecība, transports, dzelzceļa un aviācijas industrija, sadzīves pakalpojumi, 
lielā mērā arī medicīna un sadzīves pakalpojumi, zinātne (jo īpaši dabaszinātnes un 
inženierzinātnes). Visās šajās jomās jau 70. gadu beigās sazināšanās latviešu valodā 
bija ļoti apgrūtināta. Šāda situācija neizbēgami varēja novest pie latviešu valodas 
runātāju pakāpeniskas asimilācijas, kas nenotika vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt – 
pietrūka laika, jo asimilācija parasti nenotiek vienas vai divu paaudžu laikā, ja vien 
nav runa par fizisku genocīdu un ārkārtīgi lielu ļaužu masu deportāciju, masveida 
imigrāciju. Otrkārt – bija ārkārtīgi spēcīga krievu valodas saikne ar ideoloģiju, kas 
savukārt izraisīja ļoti spēcīgu pretestību. Treškārt – bija spilgts, lai arī, iespējams, ne-
daudz pārspīlēts, ideāls par Latvijas brīvvalsti. Ceturtkārt, jāmin ļoti augstā latviešu 
valodas kvalitāte, ko pastiprināja valodas pētīšana, kopšana, redaktoru institūts un 
spēcīgā latviešu valodas kultūras telpa. Tomēr vēstures notikumu dēļ krievu valodai 
Latvijā ir izveidojies noteikts politisks konotāts, kas izpaužas kā lingvistiskās attieks-
mes pamatelements un nav ignorējams valodas situācijas analīzē un valodas politikas  
izstrādē.

Sociolingvistiskajos pētījumos skaidri parādījusies tendence, ka valodas nostip-
rināšanā daudz lielāku uzsvaru sabiedrība liek uz oficiālo institūciju darbību nekā uz 
pašu latviešu aktīvu pozīciju valodas lietošanā. Situācijās, kurās valodu lietošanu regulē 
Valsts valodas likums, piemēram, darbavietās, valsts valodas lietošana ieviešas straujāk, 
taču situācijās, kurās valodas izvēle ir paša indivīda rokās, piemēram, uz ielas, veikalā, 
sarunās ar draugiem, krievu valoda tiek lietota biežāk. Latviešu valodas lietošanu sti-
mulē formālā valodas vide, likuma noteiktā valodu lietošanas kārtība, īpaši publiskajā 
telpā. Latvijas situācijā īpaša nozīme ir valodas politikai: “Lingvistiskā prakse nosaka 
valodas apguvi un tādējādi rada nepieciešamos apstākļus valodas izvēlei – lingvistisko 
uzvedību nosaka valodas prasme; pārliecība nosaka vērtību sistēmu, kas atkal ir valo-
das izvēles pamatā, un valodas politika var mudināt runātājus mainīt viņu lingvistisko 
praksi vai pārliecību.”19 

Tiesību akti valodas politikas jomā

Valodas situāciju ietekmē valsts un tās institūciju darbība ne tikai statusa politikā 
(valodu vai to variantu hierarhijas un to oficiālā statusa un funkciju noteikšana tiesību 
aktos (konstitūcijās, valodu likumos, saskarīgajos likumos u.tml.), bet arī attīstības po-
litikā (darbība valodas attīstīšanā, bagātināšanā, tās kvalitātes paaugstināšanā, literārās 
valodas standartizācijā un normu kodifikācijā; tehnoloģiskā atbalsta nodrošināšana) 
un attieksmes politikā (sabiedrības informēšana un izglītošana par valodām un to ko-
eksistenci; pozitīvas sabiedriskās domas veidošana attiecībā uz valodas politiku. Igauņu 
valodas politikas speciālists Marts Rannuts norādījis: “Valodas politika nav privātper-
sonu vai nevalstisku institūciju uzdevums. Tai nepieciešama pastāvīga valsts uzmanība. 

19 Spolskis B. Valodas pārvaldība. No angļu val. tulkojusi I. Druviete. Rīga: Zinātne, 2011, 22.–23. lpp.
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Ar valodas politiku nedrīkst nodarboties periodiski vai atkarībā no valdošo partiju 
pozīcijas. Ilgtermiņa plānošana un kompleksa pieeja ir veiksmīgas valodas politikas 
priekšnoteikums.”20

Pašreiz Latvijas Republikas Satversmē valodas jautājumi tieši skarti divos pan-
tos. 4. pants noteic, ka Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda. Savukārt 
114. pantā tiek nodrošinātas mazākumtautību tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, 
etnisko un kultūras savdabību. Turklāt vairākas Satversmē nostiprinātās tiesības iespē-
jams realizēt vienīgi ar valodas starpniecību. Īpaši šeit ir jāuzsver vārda brīvība, t.i., 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju un paust savus uzskatus (110. pants), 
privātās dzīves aizsardzība (96. pants) un tiesības vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs 
ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības (104. pants). Satversmē nostiprinātās 
tiesības ir īstenojamas bez jebkādas diskriminācijas (91. pants), kas aizliedz arī nepa-
matotus un neobjektīvus valodas lietošanas ierobežojumus.

Saistībā ar grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, ar ko tika atcelta prasība pēc lat-
viešu valodas zināšanām deputātu kandidātiem, Satversme 2002. gadā tika papildināta 
ar svinīgo solījumu, kurā deputāts zvēr (svinīgi sola) “būt uzticīgs Latvijai, stiprināt 
tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu” (18. pants). 21. pants tika 
papildināts ar nosacījumu “Saeimas darba valoda ir latviešu valoda”, savukārt 101. pants 
2004. gadā – ar nosacījumu: “Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.” 2002. gadā arī 
104. pants tika izteikts jaunā redakcijā: “Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā 
vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. 
Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.”

Latvijas Republikas Satversmes 4. pantā noteikts, ka Latvijas valsts valoda ir lat-
viešu valoda. Valsts valodas (oficiālās valodas) statuss aptver gan valodas simbolisko, 
gan instrumentālo funkciju, un valsts valodas jēdzienā tiek ietilpinātas šādas galvenās 
pazīmes:

1) valoda valsts teritorijā tiek lietota visās sociolingvistiskajās jomās (valsts varas 
un pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, policijā un bruņotajos spēkos, sadzīves pakalpo-
jumu sfērā, izglītības un kultūras sfērās u.c.); 2) tiek garantētas pilsoņu tiesības lietot 
šo valodu visā valsts teritorijā; 3) šīs valodas prasme nepieciešama, lai varētu strādāt 
noteiktās profesijās un ieņemt noteiktus amatus; 4) valsts garantē šīs valodas aizsar-
dzību un attīstību.

1988. gadā latviešu valodai tika atjaunots valsts valodas statuss, to nosakot par 
vienīgo valsts valodu un šādi atjaunojot vēsturisko taisnīgumu. Padomju Savienības 
īstenotās oficiālās krievu – “nacionālās” valodas divvalodības politikas rezultātā lat-
viešu valoda praktiski nefunkcionēja nozīmīgākajās sociolingvistiskajās jomās, latviešu 
valoda nebija obligāts mācību priekšmets skolās ar krievu mācībvalodu, gadu no gada 
palielinājās asimetriskais bilingvisms. Kā liecina 1989. gada tautskaites dati, tikai 
18–20% citu tautību iedzīvotāju prata latviešu valodu. Lai Latvija kā latviešu etnosa 
pašnoteikšanās ceļā izveidota valsts saglabātu un attīstītu savas identitātes pamat-
elementu – latviešu valodu –, bija nepieciešams īstenot konsekventu monolingvālas 
valsts politiku, nosakot latviešu valodas prioritāti oficiālajā lietojumā un sabiedriskajā 

20 Раннут М. Пособие по языковой политике. Tallinn: Atlex, 2004, с. 12.
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telpā, vienlaikus nodrošinot starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstīgas minoritāšu 
valodu runātāju tiesības.

Kāpēc ir svarīgi Latvijā, valstī ar multilingvālu sabiedrību, noteikt vienu valsts 
valodu, un kāpēc latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir neapstrīdams valsts pastā-
vēšanas pamats?

Pirmkārt, Latvija ir vienīgā teritorija pasaulē, kur dzīvo skaitliski nozīmīgs un kom-
pakts latviešu valodas runātāju kolektīvs. Valoda, tieši tāpat kā valsts himna, karogs un 
ģerbonis, ir valsts simbols, visu valsts iedzīvotāju kopīgā vērtība.

Otrkārt, latviešu valoda funkcionē asas valodu konkurences situācijā. Kaut 
arī latviešu valoda ir pietiekami liela etnosa valoda un tās runātāju skaits un izkop-
tība pati par sevi garantētu valodas ilgtspēju, divām galvenajām konkurentvalo-
dām – krievu un angļu valodai – ir daudz lielāks runātāju skaits un starptautiskas 
valodas statuss. Lai līdzsvarotu šo valodu augsto ekonomisko vērtību, latviešu 
valodai Latvijas teritorijā jāpiemēro noteikti juridiskās aizsardzības mehānismi. 
Konstitucionāli noteiktais vienīgās valsts valodas statuss garantē latviešu valodas  
noturību.

Treškārt, Latvijai ir piemērojams unitāras nacionālvalsts valodas politikas mo-
delis. Tas nozīmē, ka par valsts valodu tiek izvēlēta viena valsts pamatiedzīvotāju 
valoda, kas nodrošina arī sabiedrības integrāciju. Unitārā valstī (ne federālā, kā 
Beļģija, Šveice vai Kanāda) divu vai vairāku valodu vienlīdzīgs statuss visā valsts 
teritorijā neizbēgami novestu pie vienas valodas funkciju degradācijas un pakāpe-
niskas izzušanas. Nedaudzajās valstīs, kur divām vai vairākām valodām noteikts 
valsts (oficiālās) valodas statuss, tas darīts simbolisku vai vēsturisku apsvērumu dēļ 
(Šrilanka, Somija, Izraēla, Dienvid āfrika, Jaunzēlande, Peru), bet viena valoda izteikti  
dominē.

Ceturtkārt, jāņem vērā, ka divu valodu vienlīdzīgs statuss unitārā valstī būtu īs-
tenojams tikai tad, ja abu valodu runātāju skaits būtu līdzīgs (un ne tikai attiecīgajā 
valstī, bet arī aiz tās robežām), kopienas vienlīdz perfekti prastu otras valodu un abām 
valodām būtu vienlīdz augsts prestižs un ekonomiskā vērtība. Latvijas situācijā, runājot 
par latviešu, krievu un angļu valodu, nav iespējams neviens no šiem hipotētiskajiem 
nosacījumiem.

Tātad, ņemot vērā gan Latvijas valsts kontinuitāti, gan 20 gadus konsekventi īste-
noto valodas politiku, kas ir jūtami stiprinājusi latviešu valodas pozīcijas un Latvijas 
sabiedrības integrāciju uz valsts valodas pamata, gan sociolingvistiskas aksiomas par 
divu vai vairāku valsts valodu vienlīdzības neiespējamību unitārā valstī, Latvijas Re-
publikā nav apšaubāms Satversmes 4. pantā noteiktais princips par latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu.

Valsts valodas nostiprināšana likumos

Satversmē nostiprinātais latviešu valodas kā valsts valodas statuss un principi 
valsts valodas lietošanas jomā plašāk ir izvērsti likumos, it īpaši speciālos valodu 
liku mos. Latvija nav izņēmums pasaules valstu starpā – valodu likumi ir vairāk nekā 
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1200 gadu sens likumdošanas atzars, kas arī mūsdienās tiek aktīvi veidots un papil-
dināts. Beidzamajos 10 gados ir pieņemts Poļu valodas likums, Īru valodas likums, 
ir izstrādāts Dāņu valodas likums u.c. Likumu būtība un struktūra ir samērā līdzīga, 
bet to virsraksti ir veidoti pēc atšķirīgiem principiem (sal. Likums par franču valodas 
lietošanu, Igaunijas Republikas Valodas likums, Poļu valodas likums, Franču valodas 
harta, Lietuvas Republikas Valsts valodas likums utt.). Eiropas Nacionālo valodu 
institūciju federācija (EFNIL) norāda: “Lingvistiskā realitāte ikvienā Eiropas valstī 
ir atšķirīga, jo veidojusies dažādu vēsturisku, sociālu un politisku apstākļu rezultātā. 
EFNIL biedru – ES dalībvalstu galveno vai valstisko valodas politikas institūciju – 
misija ir valstu oficiālo, standartizēto valodu atbalstīšana ar zinātnisko pētījumu, kā 
arī valodas statusa un valodas kultūras stiprināšanas pasākumu starpniecību. Bez tam 
tās atbildīgas par valodas lietojuma un valodu daudzveidības monitoringu attiecīgajā 
dalībvalstī.”21 Valstis izstrādā savu pieeju terminoloģijai. Latvijā likumu filozofija ir 
atspoguļojusies arī to nosaukumā – Valsts valodas likums (1935, 1999) iepretī Valodu  
likumam (1989, 1992). 

Pirmais dekrēts par oficiāla statusa piešķiršanu latviešu valodai tika publicēts 
1918. gada 4. janvārī t. s. Iskolata Republikā Valkā. Tajā latviešu valodai piešķirtas vien-
līdzīgas tiesības ar vācu un krievu valodu. Kad neilgu laiku pie varas bija P. Stučkas 
valdība, tika izdots Latvijas padomju valdības dekrēts par oficiālos rakstos lietojamām 
valodām (1919. g. 8. martā). Arī tajā vēl nebija noteikta latviešu valodas prioritāte.

Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī tika pieņemti 
vairāki normatīvie akti, kas nostiprināja latviešu valodas statusu: Pagaidu nolikums 
par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību (06.12.1918.), Noteikumi par valsts ierēdņu 
pārbaudīšanu valsts valodas prašanā (22.11.1921.), Noteikumi par valsts valodu (1932), 
Likums par atklātiem izziņojumiem (1932), Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos 
par valsts valodu (1934). Latviešu valodas pozīcijas pilnā mērā nostiprināja Likums par 
valsts valodu (05.01.1935.).

Pēc Latvijas Republikas inkorporācijas Padomju Savienībā valodu koeksistenci 
Latvijā noteica PSRS valodas politikas principi. Latviešu valodas sociolingvistiskās 
funkcijas aizvien sašaurinājās, un 80. gadu beigās kolektīvas latviešu divvalodības 
apstākļos bija izveidojušies priekšnoteikumi straujai latviešu lingvistiskajai asimi- 
lācijai.

1988. gada 1.–2. jūnijā Latvijas Radošo savienību plēnumā pirmoreiz publiski tika 
izteikta doma par valsts valodas statusa atjaunošanu latviešu valodai. 1988. gada 11. jū-
lijā LPSR Augstākās padomes Prezidijs izveidoja Darba grupu priekšlikumu izskatīša-
nai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanas 
un Tautas deputātu padomju darba uzlabošanas jautājumos. Pēc darba grupas vadītāja 
vietnieces A. Blinkenas aicinājuma sākās sabiedrības kustība, atbalstot prasību piešķirt 
latviešu valodai valsts valodas statusu. Atbalstam tika savākts 354 280 parakstu.22

21 Dublinas deklarācija “Par oficiālo valodu un reģionālo un minoritāšu valodu attiecībām Eiropā”. Dublinas 
deklarācija. Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācija (EFNIL), 7. gadskārtējā konference (Dublina, 
2009. gada 4.–6. novembris). Pieejams: http://www.efnil.org/documents/dublin-declaration-1/latviesu-valoda 
(skatīts 26.05.2013.).

22 Blinkena A. (sast.). Savā zemē – savu valodu. Rīga: Vieda, 1999. 
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1988. gada 6. oktobrī tika pieņemts LPSR Augstākās padomes lēmums par latviešu 
valodas statusu, bet 1989. gada 5. maijā – LPSR likums “Par Latvijas PSR Konstitūcijas 
(Pamatlikuma) papildināšanu” un LPSR Valodu likums. Pamatlikums tika papildināts 
ar 73.1 pantu: “Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā valsts valoda ir latviešu 
valoda. Latvijas PSR valsts valodas un citu valodu lietošanas kārtību nosaka Valodu 
likums.” Savukārt Valodu likumā tika noteikta latviešu valodas un citu valodu lieto-
šana valsts, tautas saimniecības un sabiedriskās darbības sfērās, pilsoņu valodas izvēles 
tiesības un valodu aizsardzības pasākumi. Atsevišķas likuma normas stājās spēkā tikai 
trīs gadu laikā pēc likuma stāšanās spēkā. Tālaika politiskajā situācijā šis likums vērtē-
jams kā nenoliedzams sasniegums, jo tas aizsāka ilgstošos valodu hierarhijas maiņas 
procesus. Pakāpeniskums latviešu valodas funkciju atjaunošanā bija nepieciešams, lai 
radītu materiālo bāzi latviešu valodas mācīšanai un lietošanai valsts varas un pārvaldes 
institūcijās, kā arī panāktu psiholoģisko lūzumu sabiedrībā.

1989. gada 3. maijā Ministru padome akceptēja Programmu latviešu valodas 
funkcionēšanas nodrošināšanai valsts, sabiedriskās, kultūras dzīves un citās sfērās. 
Programmā (1989–1992) bija iekļauti prioritāri pasākumi vairākos virzienos: latviešu 
valodas mācīšana pieaugušajiem darba laikā un bez maksas, metodiskā nodrošinā-
juma izstrāde, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana lietvedības pārkārtošanai, 
sinhronās tulkošanas iekārtu iegāde u.c. Tika pieņemts valdības lēmums par pensijas 
un darba algas saglabāšanu skolotājiem, kuri iesaistījās latviešu valodas mācīšanā. 
Tika sagatavots un publicēts arī liels skaits mācību grāmatu, mācību palīglīdzekļu,  
vārdnīcu. 

1991. gada 21. augustā Latvija de facto atguva neatkarību. 1992. gada 31. martā 
tika pieņemts Latvijas Republikas likums “Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR 
Valodu likumā”. Šajos grozījumos un papildinājumos atspoguļojās pārmaiņas Latvijas 
valstiskajā statusā un tika nostiprināta valodu juridiskā hierarhija. Līdztekus valsts 
valodas tiesību garantēšanai Latvijas minoritāšu valodu attīstība tika nodrošināta ar 
likumu “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras 
autonomiju” (19.03.1991., grozījumi 15.06.1994.). 

Valodu likuma izpildes nodrošināšanai 1992. gadā tika izveidots Valsts valodas 
centrs, Galvenā valsts valodas atestācijas komisija, kas vadīja valsts valodas prasmes 
atestācijas procesu Latvijā, un Valsts valodas inspekcija, kas kontrolēja Valodu likuma 
un attiecīgo normatīvo aktu izpildi. Latviešu valodas kvalitāti veicināja Vietvārdu 
komisija, kas sekmēja vēsturiski pareizu un latviskai kultūrvidei raksturīgu vietvārdu 
saglabāšanu, atjaunošanu un precīzu lietošanu; tika izveidota Latviešu valodas ekspertu 
komisija, lai koptu un normētu latviešu literāro valodu un veicinātu tās attīstību un 
funkcionēšanu valsts valodas statusā; sāka darboties Valsts valodas konsultāciju  
dienests. 

Tā kā kopš 1989. gada bija pieaudzis latviešu valodas prasmes līmenis minoritāšu 
vidū, kā arī bija noticis psiholoģiskais lūzums attieksmē pret latviešu valodu, bija jā-
sper nākamais solis valsts valodas statusa nostiprināšanā. 1995. gadā tika sagatavots 
un Saeimai nosūtīts Valsts valodas likumprojekts, bet 1998. gadā tika papildināts 
Latvijas Republikas Satversmes 4. pants, konstitucionāli apstiprinot, ka valsts valoda 
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Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Ņemot vērā, ka pēc 1992. gada tika pieņemti  
vairāki starptautiski saistoši dokumenti minoritāšu un valodu tiesību jomā, pie-
mēram, Vispārējā nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencija (1994), ko Latvija 
parakstīja 1995. gadā, Hāgas Rekomendācijas par nacionālo minoritāšu tiesībām uz 
izglītību, Oslo Rekomendācijas par nacionālo minoritāšu lingvistiskajām tiesībām 
u.c., Saeima noraidīja valdības sagatavoto likumprojektu un izstrādāja alternatīvu 
valodas likumu, kurā valodas normas pēc iespējas ir saskaņotas gan ar starptautis-
kajiem dokumentiem cilvēktiesību jautājumos, gan ievēroti starptautisko ekspertu 
ieteikumi. Likums tika pieņemts 1999. gada 9. decembrī un ir secīgs posms Latvijas 
valodas politikā un galvenais instruments latviešu valodas statusa nodrošināšanā. 
Likumu papildina 11 Ministru kabineta noteikumi, kas precizē atsevišķu pantu  
normas. 

Konceptuāla atšķirība no 1992. gada Valodu likuma parādās jau likuma nosau-
kumā: 1999. gadā tika pieņemts Likums par valsts valodu. Teorētiski ir iespējams veidot 
arī tādu likumu, kas aptvertu visus valodas politikas aspektus valstī, tātad arī minori-
tāšu valodu un svešvalodu lietošanas reglamentāciju. Šajā gadījumā likums ekskluzīvi 
nosaka tikai latviešu valodas lietojumu, perspektīvā pieļaujot īpašu likumu izstrādi, 
piemēram, par minoritāšu valodām. Viens izņēmums tomēr saistās ar lībiešu valodu: 
4. pantā noteikts: “Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) 
valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.” 

Valsts valodas likuma 3. panta 4. daļā noteikts: “Valsts nodrošina latgaliešu rakstu 
valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīs-
tību.” Latviešu valoda, tāpat kā jebkuras citas valsts oficiālā vai valsts valoda, eksistē 
daudzveidīgās formās – nacionālajos variantos, dialektos jeb teritoriālajos variantos, 
sociolektos jeb sociālajos variantos, idiolektos (katra valodas lietotāja individu-
ālajā runā). Jebkurā izkoptā valodā pastāv arī funkcionālā un ekspresīvā stilistiskā  
diferenciācija. 

Latviešu valodā uz augšzemnieku dialekta latgalisko izlokšņu pamata vēsturiski ir 
izveidojies īpašs paveids – latgaliešu rakstu valoda. Latvijas valsts rūpējas par šī paveida 
saglabāšanu un attīstību; it īpaši beidzamajos gados sniegts liels atbalsts tā izpētei, lie-
tošanai plašsaziņas līdzekļos un fakultatīvai apguvei izglītības sistēmā Latgales reģionā. 
Latgaliešu rakstu valoda ir virsdialektāla un pastāv galvenokārt rakstu formā, bet mut-
vārdu saziņā tiek lietota kāda no vietējām izloksnēm. Turklāt Latgales reģionā, tāpat 
kā Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, pastāv t.s. diglosija: daudzi iedzīvotāji vienlīdz labi 
pārvalda gan vietējo izloksni, gan latviešu kopvalodu – literāro valodu – un tās lieto 
atbilstoši situācijai. 

Visas latviešu valodas izpausmes formas ir vienlīdz vērtīgas un cienījamas, tomēr 
stingri jāšķir, kurās situācijās katra no tām lietojama. Valsts valodas likums noteic, ka 
oficiālā komunikācijā ievērojamas latviešu literārās valodas normas, tātad lietojama 
tieši latviešu literārā valoda, nevis kāda cita no latviešu valodas eksistences formām. 
Piemēram, saziņa valsts parlamentā ir oficiāla komunikācija, tādēļ tajā gan runas, gan 
rakstu formā lietojama tikai un vienīgi literārā valoda. 

21. gadsimtā konkurētspējīgas ir tikai valodas ar izkoptu un attīstītu literārās 
valodas formu – vienotu terminoloģiju un ortogrāfiju, kodificētām leksikas un 
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gramatikas normām. Latviešu literāro valodu mūsu kultūras darbinieki un vārda 
mākslas meistari ir veidojuši vairāk nekā 400 gadu. Tā nav identificējama ar kāda 
noteikta Latvijas novada izloksni, bet ir virsdialektāla, uzņēmusi vērtīgāko no visām 
vairāk nekā 500 Latvijas izloksnēm. Tā ir mūsu valsts, tās novadu un iedzīvotāju 
vienotības simbols, tā ir sabiedrības lingvistiskās integrācijas pamats un šai formā 
reprezentē Latviju kā viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Apšaubīt 
latviešu literārās valodas vienojošo lomu nozīmē apšaubīt Latvijas valsts teritoriālo  
integritāti.

Specifisku valodas politikas jautājumu risināšana deleģēta speciālajiem likumiem. 
Valodu lietojumu plašsaziņas līdzekļos noteica Radio un televīzijas likums (1995), 
tagad – Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (2010). Valsts valodas likumā tika 
noteikts, ka “Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā. Valsts 
valodas lietošanu izglītībā nosaka izglītību regulējošie likumi”. Precīza valodu lietojuma 
reglamentācija tiek sniegta Izglītības likumā un Augstskolu likumā. 

Secinājumi

Līdz ar valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai Satversmē un vēlāk ar 
Valsts valodas likuma pieņemšanu 1999. gadā bija radīti juridiski priekšnoteikumi 
latviešu valodas kā valsts valodas funkciju nodrošināšanai visās sociolingvistiskajās 
sfērās. Tomēr sociolingvistisko aptauju dati liecināja, ka privātās uzņēmējdarbības sfērā 
latviešu valodas kā valsts valodas pozīcijas bija nestabilas.

Lai arī 2011. gadā valodas situācija kopumā bija kļuvusi labvēlīgāka latviešu valodai, 
tomēr Latviešu valodas aģentūras (LVA) pētījumi par latviešu valodas lietošanu iestādēs 
un sadzīvē, ikdienas saskarsmē ar draugiem pierāda, ka latviešu valodas iekarotās po-
zīcijas joprojām nav noturīgas (piektā daļa latviešu uzskatīja, ka latviešu valodas loma 
atkal samazinās).23

2009.–2011. gadā LVA veiktās intervijas apstiprina jau iepriekšējos pētījumos novē-
roto, ka valodas apguvi līdz šim sekmējusi galvenokārt tieši administratīvā sistēma, t.i., 
juridiskie un izglītības politikas pasākumi, kas cieši saistīti ar valsts valodas politikas 
pasākumiem un kas noteikti valsts valodas politikas plānošanas dokumentos. Taču 
Latvijas lingvistiskajā situācijā valodas prasmes pilnveide kā vienīgais valsts valodas po-
litikas īstenošanas pasākums nevar nodrošināt pilnvērtīgu latviešu valodas lietojumu 
sabiedrībā.

Latvijā pastāv ievērojama atšķirība starp valodas prasmi un valodas lietojumu, kam 
par iemeslu ir gan krievvalodīgo iedzīvotāju lingvistiskā pašpietiekamība, gan latviešu 
bilingvisms (latviešu un krievu valoda), un tieši lingvistiskā attieksme ir noteicošais 
faktors, kas ietekmē valodas lietojumu ikdienā.

Līdz ar to nav iespējams ar vienu vārdu raksturot latviešu valodas situāciju. Jāņem 
vērā gan pozitīvu, gan negatīvu faktoru ietekme uz latviešu valodas nākotni.

23 Valodas situācija Latvijā: 2004–2010, 54., 55. lpp.
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Latviešu valodas loma kopš 1988. gada ir palielinājusies visās valsts un sabiedrības 
dzīves jomās. Tomēr pašreizējā laika posmā joprojām vērojama nesakritība starp valsts 
valodas un minoritātes (krievu) valodas nominālajām un faktiskajām sociolingvistiska-
jām funkcijām, kas rada krievu valodas kolektīva lingvistisko pašpietiekamību, kura var 
jūtami apgrūtināt integrāciju uz latviešu valodas pamata. Vairākās sociolingvistiskajās 
funkcijās valsts valodai vēl nav panākta nepieciešamā monopolfunkcija, valodas poli-
tikas institūciju darbībai un likumu īstenošanai vēl trūkst vajadzīgā organizatoriskā un 
finansiālā nodrošinājuma, nopietna problēma ir latviešu valodas kolektīva neadekvātā 
lingvistiskā uzvedība, nemotivēti pārejot uz krievu valodas lietošanu gan formālā, gan 
neformālā komunikācijā. Šādi fakti ļauj secināt, ka latviešu valodas pozīcijas pašreizējā 
laika posmā ir nepietiekami stabilas. Pozitīvo sasniegumu saglabāšanā un progresa no-
drošināšanā īpaša nozīme būs adekvātai lingvistiskajai likumdošanai, valodas politikas 
institūciju darba koordinācijai un pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, tomēr 
galvenokārt – pašu latviešu valodas runātāju izpratnei par ikviena valodas kolektīva 
locekļa aktīvas rīcības nepieciešamību valodas statusa un kvalitātes nodrošināšanā.

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda, Latvijas sabiedrības integrāci-
jas valoda, viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā arī pasaules un Eiropas 
unikālā lingvistiskā mantojuma sastāvdaļa. Tāpēc latviešu valodas ilgtspējas nodroši-
nāšana ir Latvijas valsts un visas sabiedrības tiesības un pienākums, jo Latvija ir vienīgā 
valsts pasaulē, kas spēs uzņemties atbildību par latviešu valodas nākotni. 

Veicinātājfaktori Apdraudētājfaktori
Vienīgās valsts valodas statuss
neatkarīgā valstī Konkurentvalodu augstā ekonomiskā vērtība

Valsts valodas likums un tā izpildes 
noteikumi Pagātnes psiholoģiskais mantojums

Liels valodas kolektīvs Liela lingvistiski pašpietiekama citas valodas 
kolektīva klātbūtne

Lietojums visās sociolingvistiskajās 
funkcijās

Globalizācija, valsts integrācija
supranacionālās struktūrās

Augsta latviešu valodas lingvistiskā 
kvalitāte

Nestabila valsts ekonomiskā situācija,
nepietiekams finansējums valodas politikai

Eiropas Savienības oficiālās valodas 
statuss Latviešu valodas kultūrvides sašaurināšanās

Pieaudzis latviešu valodas kā otrās 
valodas apguvēju skaits

Krievu valodā raidošo elektronisko plaš saziņas 
līdzekļu lingvistiskā un ideoloģiskā ietekme

3. tabula
Prognostiskie faktori latviešu valodas noturībai
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LATVIJAS VALSTISKUMA SIMBOLI

Rakstā aplūkoti Latvijas valstiskuma simboli – ģerbonis, karogs, himna, apbalvojumi un nacionālā 
valūta. Atspoguļota to izveidošana 20. gs. 20.–30. gados, iznīcināšana 40. gadu sākumā un atjau-
notne 90. gados un 21. gs. pirmajā desmitgadē. Parādīts, kā ļoti īsā laikā tika izveidoti visi Latvijas 
valstiskuma simboli pasaulē pieņemto tradīciju līmenī. Šī augstā latiņa tiek saglabāta arī šodien, 
Valsts heraldikas komisijai apstiprinot jaunos pašvaldību ģerboņus un dodot atzinumus par valsts 
simbolu lietošanu.

The article describes the state symbols of Latvia: the coat of arms, flag, national anthem, national 
merit awards, and the national currency.  The manner is described therein how these were created 
during the 1920s and 1930s, how they were destroyed in the early 1940s, as well as how they were 
revived in the 1990s and during the first decade of this century. It is shown how all of the symbols 
of the Latvian state were created in a very short time, yet fully in accord with accepted international 
norms. These high standards are currently adhered to whenever the State Heraldry Committee is 
faced with the task of approving new coats of arms for regional authorities, as well as in drafting 
guidelines for the use of state symbols.

Atslēgvārdi: simbols, heraldika, valsts ģerbonis, vairogs, grifs, karogs, valsts himna, ordenis, goda 
zīme, monēta, bankas zīme, valsts kases zīme, lats. 

Keywords: symbol, heraldry, National Emblem, shield, griffon, flag, national anthem, the order, 
Medal of Honour, coin, banknote, state treasury note, lats.

Ģerbonis, karogs, himna, apbalvojumi un sava nauda ir galvenie valstiskuma sim-
boli, valsts identitātes zīmes. Visi šie simboli sakņojas Latvijas tautas vēsturē. 

Ģerboņi to klasiskajā izpratnē radās viduslaiku Eiropā 11.–13. gadsimtā krusta 
karu laikā, to pirmsākumi Latvijas teritorijā meklējami 13. gadsimtā, kad sāka attīstīties 
pilsētas un tām bija nepieciešama sava pazīšanas zīme. Šī civilās heraldikas attīstība 
turpinās nākamajos gadsimtos dažādu politisko virsvaru ietvaros, bet 20. gs. 20. un 
30. gados risinājās neatkarīgās Latvijas Republikas pašvaldību simbolikas attīstība. 
Šajā posmā pilsētu heraldikas veidošanās atšķirībā no iepriekšējiem gadsimtiem norisa 
stingras centralizācijas apstākļos – pilsētu ģerboņu veidošanu, vēsturiskās simbolikas 
apstiprināšanu un nereti arī koriģēšanu veica Heraldiskā komiteja. 

Viens no savdabīgākajiem un ļoti pretrunīgi vērtējamiem posmiem heraldikas at-
tīstībā saistās ar 20. gs. 60. gadu otro pusi un 70. gadiem, kad norisa mēģinājums veidot 
“sociālistisko heraldiku”, pārejot no “veco atribūtu kopēšanas uz jauno simboliku”. 
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Padomju režīma laikā senie ģerboņi tika uzskatīti par sociālisma idejām neatbilstošiem 
varas un šķiras simboliem. Tie tika ignorēti vai pārveidoti atbilstoši padomju varas 
atribūtikas un komunistiskās ideoloģijas prasībām, neņemot vērā heraldikas likumus 
un simbolu skaidrojumus.

Latvijas civilās heraldikas attīstības pēdējais posms sākās 1988. gadā, sabiedrībā 
norisot aktīvai diskusijai par pilsētu vēsturiskās heraldikas atjaunošanas nepiecieša-
mību. No šī laika par civilās heraldikas sistēmu Latvijā atbildīga ir Valsts heraldikas 
komisija. Tā veic arī sabiedrības izglītošanas darbu, jo bieži vien ģerboņu pasūtītājiem 
trūkst elementāru zināšanu heraldikā. Dažkārt agrāk izstrādātie ģerboņi tiek uzskatīti 
par nemainīgiem kanoniem, neapzinoties, ka ģerboņa izstrādāšanā vai precizēšanā 
galvenais ir tā apraksts, ka heraldikā neeksistē kaut kāds nemainīgs ģerboņa attēla eta-
lons. Valsts heraldikas komisija pastāvīgi raugās, lai nosacītās heraldikas zīmes atbilstu 
ģerboņa aprakstam.

Heraldika ir izveidojusies par mākslas un vēstures un juridiskās zinātnes palīg-
nozari, tai aizvien ir bijusi liela nozīme arī kultūrā. Ir iedibinātas stingras likumības 
ģerboņu mākslinieciskajā veidojumā, to aprakstīšanā un jurisdikcijā. Precīzi nosacītas 
ir kļuvušas heraldiskās krāsas, simboli un to sakārtojums, piemēram, vienā ģerbonī bez 
sevišķiem iemesliem nedrīkst būt vairāk kā divas krāsas, tapis arī noteikums, ka vienā 
ģerbonī nedrīkst likt metālu uz metāla vai krāsu uz krāsas.

Arī karoga pirmsākumi attiecas uz 13. gadsimtu. Sevišķi aktuālas sarkanbaltsar-
kanās krāsas kļuva pirmās nacionālās atmodas laikā 19. gs. otrajā pusē. Ar sarkanbalt-
sarkano karogu cīņā devās latviešu strēlnieki Pirmā pasaules kara laikā, zem tā izcīnīja 
Brīvības cīņas un uzcēla plaukstošu valsti. Rūpīgi glabāts un sargāts nebrīves un poli-
tisko represiju laikā, tas atdzima 20. gs. 80. gadu beigās tautas atmodas laikā, no jauna 
kļūdams par atjaunotās Latvijas identitātes zīmi.

Tradīcija piešķirt īpašas medaļas un ordeņus cilvēkiem, kuri kalpojuši valsts labā, 
tika iedibināta Eiropā krietni agrāk, vēl pirms Latvija kļuva neatkarīga valsts.1 20. gad-
simta gaitā ordeņa jēdziens aizvien ciešāk saistījās ar konkrētiem nopelniem un arvien 
vairāk attālinājās no kādreizējo korporatīvo organizāciju principiem. Tikai daži senākie 
ordeņi ir spējuši saglabāt bagātajā vēsturē balstītas tradīcijas. Lielākā Eiropas sabied-
rības daļa mūsdienās ordeni uztver kā individuālu nopelnu atzīšanas zīmi vai valsts 
labvēlības apliecinājumu.

Latvija var lepoties ar vienu no vecākajiem civilajiem ordeņiem Eiropā, kurš pir-
moreiz dibināts 1710. gadā kā Kurzemes un Zemgales hercogistes ordenis – Atzinības 
krusts (L’ Ordre de la Reconnaissance). Tas ir kā saikne starp Kurzemes hercogisti kā 
vienu no Latvijas valstiskuma agrīnajām formām un tagadējo Latvijas Republiku2 
(atjaunots 1938. un 2004. gadā). Jaunās valsts rītausmā gan pastāvēja uzskats, ka demo-
krātiskā valstī civilie ordeņi nav pieņemami. Šai jautājumā norisušo diskusiju izbeidza 
Saeima, uzsverot, ka ordenis nevienam ļaunumu nenodara, bet tieši otrādi – veicina 

1 Kalniņš O. Ievads. Latvijas Valsts apbalvojumi. The State Decorations of Latvia: katalogs. Rīga: Valsts proves 
uzraudzības inspekcija, [2008, 5.] lpp. (Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula dāvinājums apbalvotajiem).

2 Lancmanis I. Pour les honnêtes gens. Godaprāta ļaudīm. Atzinības krusts. Latvijas Valsts apbalvojumi. The 
State Decorations of Latvia: katalogs. Rīga: Valsts proves uzraudzības inspekcija, [2008, 32.–41.] lpp.
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cilvēces centību. Līdzās militārajam Lāčplēša Kara ordenim (dib. 1919) 1924. gadā 
tika nodibināts Triju Zvaigžņu ordenis, kļūdams par augstāko apbalvojumu valstī, bet 
1938. gadā – Viestura ordenis un atjaunotais Atzinības krusts. Valsts apbalvojuma sta-
tusu 1999. gadā ieguva 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Pirmā pasaules kara priekšvakarā Rīga bija izveidojusies par vienu no saimnieciski 
attīstītākajām lielpilsētām Krievijas impērijā. Latvijā 1914. gadā darbojās 4 Krievijas 
Valsts bankas nodaļas, 12 Sanktpēterburgas bankas nodaļas un 5 vietējās bankas. Šo 
finanšu sistēmu sagrāva karš un tā radītās jukas.

Jaunā Latvijas Republika tūdaļ pēc nodibināšanas 1918. gada 18. novembrī ķērās 
pie savas finanšu politikas izstrādāšanas un īstenošanas. 1919. gada jūlijā darbu uzsāka 
Valsts krājkase, ko 1921. gada 18. augustā pārdēvēja par Valsts krāj- un kredītbanku. 
1919. gada 29. janvārī tika pieņemts lēmums par Latvijas valsts kases zīmju – Latvijas 
rubļu – izlaišanu, 1919. gada 27. martā – rīkojums par naudas kursu: 1 Latvijas rublis = 
1 ostrublis = 2 vācu markas = 1,5 cara rubļi. 

Latvijas Banka savu darbību ar 10 miljonu latu pamatkapitālu uzsāka 1922. gada 
1. novembrī, pārņemot Valsts krāj- un kredītbanku, izlaižot 10 latu pagaidu bankno-
tes – 500 Latvijas rubļu naudas zīmi ar uzdruku “10 latu”. Latvijas Banka atdarināja 
cara laika Krievijas Valsts bankas emisijas politiku, un tai bija svešas centrālās bankas 
funkcijas. Būtībā Latvijas Banka bija valstij piederoša komercbanka ar tai piešķirtām 
emisijas tiesībām. Centrālās bankas jeb banku bankas uzdevums ir regulēt naudas 
un kredīta tirgu valstī, lai efektīvi novērstu ekonomiskas dabas satricinājumus. Kla-
siskās centrālās bankas (Anglijas, Skandināvijas valstu u.c.) atšķirībā no Latvijas 
Bankas neveica komercdarbību. Latvijas Bankai nebija paredzētas arī “Gibraltāra 
klints” funkcijas – pasargāt banku sistēmu no satricinājumiem. 30. gadu otrajā pusē 
Latvijas Banka sāka pildīt dažas centrālās bankas funkcijas, piemēram, novēršot 
banku krīzi 1938. gada septembrī, kad noguldītāji sāka pastiprināti atprasīt savus  
noguldījumus.

Mūsdienās Latvijas Banka kā centrālā valsts kredītiestāde formāli tika nodibināta 
jau 1990. gada 2. martā, bet reālu darbu uzsāka 1991. gada 3. septembrī. 1991. gada 
26. novembrī tika izveidota Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja. Latvijas 
Banka intensīvi strādāja pie pagaidu naudas – Latvijas rubļa – ieviešanas koncepcijas 
(1992. gada 5. maijā pieņemts lēmums par tā laišanu apgrozībā, 1993. gada 18. ok-
tobrī izņemts no apgrozības). Pagaidu nauda bija nepieciešama, lai drīzāk izkļūtu no 
PSRS rubļa zonas, samazinātu hiperinflāciju un nostabilizētu valūtu kursu. Pavērās 
ceļš Lielbritānijā, ASV, Francijā un Šveicē noguldīto Latvijas zelta depozītu atgūšanai, 
kas vēlāk kalpoja kā lata stabilitātes garants (1991. gada 22. novembrī zeltu atdeva 
Francijas Banka, vēlāk atgūts Starptautisko norēķinu bankā Šveicē esošais zelts, zelts 
no ASV Federālo rezervju sistēmas, bet 1993. gada 31. martā – zelts no Lielbritānijas  
valdības).

Likums “Par Latvijas Banku” noteica Latvijas Bankas kā centrālās bankas statusu 
un tās uzdevumus un funkcijas, kapitāla lielumu, bankas pārvaldes kārtību, naudas 
politikas instrumentus, analītiskos uzdevumus un darbības kontroles un uzraudzības 
kārtību. Pirmo reizi Latvijā likumdošanas ceļā tika nodrošināta valsts centrālās bankas 
neatkarība no valdības politikas. 
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Ģerbonis

Nosacīti par Latvijas Republikas pirmo ģerboni var dēvēt mākslinieka Burkarda 
Dzeņa izstrādāto emblemātisko kompozīciju.3 Tās pamatā bija austoša saule ar trim 
zvaigznēm un L burtu, kas norādīja uz Latvijas valsts nosaukumu. Pastāvēja arī uz-
skats, ka saules staru skaits atbilst Latvijas apriņķu skaitam (sākotnēji – 17, vēlāk – 19) 
(1. att.). Saulītes emblēma sakņojās Pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku simbolikā, 
bet vēlāk bija redzama Latvijas armijas karavīra kokardē (2. att.). Šo saulīti, kas gan 
neatbilda heraldikas likumiem, kā valsts simbolu apstiprināja 1918. gada 6. decembrī 
un lietoja līdz 1921. gada 15. jūnijam, kad Satversmes sapulce pieņēma pirmo likumu 
par Latvijas valsts ģerboni, kura apraksts skanēja šādi: “Valsts lielā ģerboņa vairogs ir 
dalīts un apakšā skaldīts. Augšā: no zilā laukuma apakšējās malas paceļas zelta saules 
puse. Apakšā labā pusē: stāvošs pa kreisi pagriezies sarkans lauva sudrabā (Kurzeme un 
Zemgale). Apakšā kreisā pusē: sarkanā laukā stāvošs pa labi pagriezies sudraba greifs ar 
zobenu labajā ķetnā (Vidzeme un Latgale). Virs vairoga: trīs zelta piecstarainas zvaig-
znes. Vairoga turētāji: sarkans lauva labajā pusē un kreisā pusē sudraba greifs. Zem 
vairoga: stilizēts ozola lapu pinums un sarkanbaltsarkana lente valsts karoga samēros.”4 

Korekto heraldisko aprakstu bija palīdzējis izstrādāt vācbaltiešu jurists un vēstur-
nieks Hermanis Gotfrīds Roberts fon Bruinings (von Bruiningk; literatūrā arī Hermanis 
fon Brīnings). Satversmes sapulces sēdē gan plaši tika diskutēts par jaunā ģerboņa 
zīmēm, jo daudzi uzskatīja, ka jaunai valstij nav pieņemami šie veco laiku simboli. 
Piemēram, deputāts Markus Gailītis ierosināja redakciju: “Apakšā labā pusē: sudraba 
arklu zaļā laukā un greifa vietā sudraba zobenu sarkanā laukā.”5 Tomēr pēc diskusijām 
palika pie iepriekšminētā apraksta, uzskatot, “ka pāri par to veco, kas mums te gadu 
simteņiem ir pastāvējis, ir pacēlusies Latvijas saule, kura ieņem galveno vietu, noteicošo 
vietu, un zem saules subordinētā stāvoklī atrodas vecie simboli [..] Šis ģerbonis taisni 
simbolizē Latvijas saules uzvaru pār agrāko veco, kas še gadu simteņiem ir pastāvējusi. 
[.. Tā ir] saule, zem kuras mūsu kara pulki gājuši pret ārējiem ienaidniekiem.”6 Jāat-
zīmē, ka no ģerboņu rašanās pirmsākumiem krusta karu laikā galvenais ir to heraldiskā 
vairoga apraksts, pēc kura tad no galvas līdz kājām apbruņoto bruņinieku pazina jeb 
identificēja.7

Satversmes Sapulces heraldiskās apakškomisijas 1920. gada 29. novembrī izsludi-
nātā jauna valsts ģerboņa projektu konkursa gaitā atklājās, ka neviens no iesniegtajiem 
darbiem neatbilst gadsimtu gaitā izveidotajiem heraldikas likumiem, lai gan ietvēra 
nacionālpatriotisku simboliku. Otrajā konkursā māksliniekiem jau tika dots uzdevums 
iekļaut jaunajā ģerbonī Latvijas teritorijā agrāk pastāvējušo vēsturisko simboliku. 
Konkursā uzvarēja grafiķis Vilhelms Krūmiņš, galīgajā ģerboņa variantā dažas korek-
cijas izdarīja Rihards Zariņš un izveidoja valsts ģerboņa oficiālo attēlu. Valstspapīru 

3 Cēbere G. Burkards Dzenis. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997, 27.–28. lpp., 37. att.
4 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas: III sesijas 35. sēde 1921. gada 15. jūnijā, 13. burtn. Rīga: Satver-

smes sapulces izdevums, 1921, 1202., 1204. lpp.
5 Turpat, 1201., 1204. lpp. 
6 Turpat, 1202.–1204. lpp.
7 Lancmanis I. Heraldika. Rīga: Neputns, 2007, 39.–46. lpp.
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spiestuve, kuras pārvaldnieks bija R. Zariņš, laida klajā lielformāta litogrāfijas lapu un 
pastkarti ar ģerboņa attēlu, kas bija kā paraugs ģerboņa atveidošanai līdz pat 1940. gada 
vasaras liktenīgajiem notikumiem8 (3. att.).

Tātad V. Krūmiņa un R. Zariņa zīmētais ģerbonis ir radies no sarežģīta vēsturiska 
mantojuma, no Kurzemes un Vidzemes senās simbolikas: sarkans lauva sudraba laukā 
no Kurzemes un Zemgales hercogistes ģerboņa (4. att.), bet sudraba grifs sarkanā laukā 
no Pārdaugavas hercogistes ģerboņa. 1566. gadā Polijas karalis Sigismunds II Augusts 
neilgu laiku pastāvējušajai Pārdaugavas hercogistei piešķīra arī savu ģerboni – sarkanā 

8 Lancmanis I. Heraldika, 207. lpp.

1. att. 5 rubļi. Latvijas valsts kases zīme ar pirmā ģerboņa attēlu. 1919. gads. 
Mākslinieks Burkards Dzenis. Papīrs, 120,0 × 75,0 mm. No LNVM krājuma, 
CVVM NUM 24359

2. att. Latvijas armijas ko-
karde. No LNVM krājuma, 
jaunieguvums. Roberta 
Kaniņa foto un digitālā 
apstrāde

3. att. Litogrāfijas lapa ar Lat-
vijas valsts lielā ģerboņa attēlu. 
Mākslinieki Rihards Zariņš un 
Vilhelms Krūmiņš. No LNVM 
krājuma, jaunieguvums. Roberta 
Kaniņa foto un digitālā apstrāde
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laukā soļojošs sudraba grifs ar zobenu labajā ķetnā, uz krūtīm zelta burtiem karaļa ini-
ciāļi (SA) un kronis virs tiem. Šis ģerbonis bija lietojams zemes karogā, iestāžu zīmogos 
un monētās. Tas redzams uz Dolē kaltajām Pārdaugavas hercogistes monētām9 (5. att.). 
Šīs monētas bija paredzētas Pērnavas garnizona uzturēšanai, un tās bija zināmas arī 
Krievijas cara Mihaila Romanova vectēvam, kurš bija izcēlies Pērnavas ieņemšanā. Tā 
kā Krievijā tolaik vēl īstu ģerboņu nebija, Pārdaugavas hercogistes grifs kļuva par Ro-
manovu dinastijas ģerboņa pamatelementu. Kā zināms, Romanovu dinastijas valdīšana 
sākas ar Mihaila Romanova ievēlēšanu par caru 1613. gadā. Un, kā atzīmē Imants Lanc-
manis, pakāpeniski heraldiskās krāsas tika apmainītas vietām, proti, Romanovu grifs 
kļuva sarkans sudraba laukā.10 Bet jaunās Latvijas valsts ģerbonī ir lietotas senās krāsas. 
Simbolu skaidrojumā lauva pauž spēku, stiprumu, izturību, savukārt grifs (teiksmains 
spārnots sudrabots zvērs ar ērgļa galvu) – gudrību un rosīgumu. Trīs zelta zvaigznes 
virs Latvijas ģerboņa simbolizē trīs Latvijas kultūrvēsturiskos novadus – Kurzemi un 
Zemgali (kopā), Vidzemi un Latgali.

Latvijā 1923. gada 6. jūnijā izveidotā Heraldiskā komiteja lēma par jau Krievijas 
impērijas laikā piešķirto Latvijas pilsētu ģerboņu apstiprināšanu, kā arī radīja jaunus.11 

Komitejā aktīvi darbojās H. fon Bruinings un R. Zariņš, kuram bija liela pieredze ģer-
boņu izveidē, jo viņš 19 gadus bija strādājis imperatora Krievijas Valstspapīru spiestuvē 
Sanktpēterburgā un izveidojis ģerboņus 16 Krievijas pilsētām, kā arī dažām augstām 
iestādēm, piemēram, Krievijas Finanšu ministrijai. 

Tautas atmodas laikā Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidijs jau 1988. gada 
29. septembrī pieņēma lēmumu par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu, kurā 
bija paredzēts atbalstīt iniciatīvu atjaunot vēsturisko simboliku un izveidot Heraldikas 
komisiju, kas koordinētu valsts un citu ģerboņu izveidošanas darbu un dotu atzinumu 
ģerboņu galīgo variantu apstiprināšanai. Komisiju izveidoja 1988. gada 17. novembrī.12

  9 Pārdaugavas hercogvalsts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 16. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937–1938, 30770. sl.
10 Lancmanis I. Heraldika, 206. lpp.
11 Likums par pašvaldību ģerboņiem. Valdības Vēstnesis, Nr. 116, 1923, 4. jūn., 1. lpp.
12 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 48, 1988, 1. dec., 1553. lpp.

4. att. Šiliņš, kalts 
1575. gadā Kurzemes 
un Zemgales hercogistē 
hercoga Gotharda Ketlera 
valdīšanas laikā, ar lauvas 
attēlu. Sudrabs (ļoti zema 
raudze), svars 1,00 g, dia-
metrs 17,0 mm. No LNVM 
krājuma, CVVM 102270. 
Leona Baloža foto

5. att. Pusmārka, kalta 
1573. gadā Pārdaugavas 
hercogistē pārvaldnieka 
Jana Hodkeviča laikā, 
ar grifa attēlu. Sudrabs, 
svars 5,48 g, diametrs 
28,0 mm. No LNVM 
krājuma, CVVM 102377. 
Leona Baloža foto
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Likums par Latvijas PSR valsts ģerboni tika pieņemts 1990. gada 15. februārī.13 At-
bilstoši starptautiskajiem un vēsturiskajiem heraldikas principiem un mūsdienu tehnis-
kajām iespējām R. Zariņa vadībā 20.–30. gados izstrādātos ģerboņa attēlus ar Latvijas 
Kultūras fonda atbalstu koriģēja mākslinieki Laimonis Šēnbergs, Juris Ivanovs un Gunārs 
Kirke. Šajā laikā visi starpkaru periodā apstiprinātie Latvijas pilsētu ģerboņi tika pārzī-
mēti un izsniegti attiecīgajām pašvaldībām, par pamatu ņemot Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā saglabātos oriģinālus. Likumu par valsts ģerboni papildināja un precizēja 1991. 
un 1992. gadā, bet jaunu likumu “Par Latvijas valsts ģerboni” Saeima pieņēma 1998. gada 
19. februārī.14 Pēc lielām diskusijām presē un sabiedrībā Saeima 2002. gada 31. oktobrī 
šajā likumā izdarīja grozījumus, būtiski mainot ģerboņa aprakstu.15 Pēc Valsts heraldi-
kas komisijas protesta 2003. gada 27. februārī tika pieņemts jauns likums, saskaņā ar 
kuru valsts ģerboņa apraksts atbilst visiem heraldikas principiem: “Lielā valsts ģerboņa 
vairogs ir dalīts un pusskaldīts: 1) zilā laukā uzlecošas zelta saules puse, 2) sudraba laukā 
pretēji pagriezts sarkans lauva (Kurzeme, Zemgale), 3) sarkanā laukā sudraba grifs ar 
zelta mēli un sudraba zobenu labajā ķetnā (Vidzeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs 
zelta zvaigznes. Vairoga turētāji – labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē 
sudraba grifs ar zelta mēli – balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sar-
kansudrabsarkanu lenti valsts karoga krāsu samēros.” Noteiktos gadījumos tiek lietots 
arī mazais valsts ģerbonis, kas “ir lielā valsts ģerboņa vairogs, virs kura puslokā trīs zelta 

13 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 9, 1990, 15. febr., 471.–472. lpp.
14 Latvijas Vēstnesis, Nr. 58/59, 1998, 5. marts, 2. lpp.
15 Turpat, Nr. 168, 2002, 19. nov., 2. lpp.

6. att. Latvijas valsts lielais ģerbonis, Latvijas valsts mazais papildinātais 
ģerbonis un Latvijas valsts mazais ģerbonis. Publicitātes foto
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zvaigznes”, un papildinātais mazais valsts ģerbonis, kas “ir mazais valsts ģerbonis, kas 
sānos apņemts ar diviem zaļiem ozola zariem, kuri krustojas zem vairoga”16 (6. att.).

Pašlaik Valsts heraldikas komisija strādā Valsts prezidenta institūciju paspārnē un 
nodarbojas ar pašvaldību (pilsētu, pagastu, novadu) un privātpersonu ģerboņu izstrā-
dāšanu, aprakstīšanu un apstiprināšanu, bet ģerboņu reģistrāciju veic Kultūras minis-
trija. Komisijas darbību nosaka 2005. gada 1. decembrī Saeimā pieņemtais Ģerboņu 
likums (stājās spēkā 2005. gada 30. decembrī)17 un Valsts prezidenta apstiprināts Valsts 
heraldikas komisijas nolikums. Ir apstiprināti ģerboņi visām 77 Latvijas pilsētām, vai-
rāk nekā 150 pagastiem, ap 104 novadiem18 un 20 privātpersonām. Sadarbībā ar Valsts 
prezidenta kanceleju ir tapis 2012. gada 22. martā Saeimas pieņēmtais un 11. aprīlī 
Valsts prezidenta izsludinātais – “Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu 
likums”. Ar likumu ir noteikta Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu ģerboņu kā valsts 
simbolu tiesiskā aizsardzība un izmantošana (7. att.).

Kopš 2011. gada 25. oktobra Valsts prezidents ir iedibinājis jaunu tradīciju – Pašval-
dību ģerboņu svētkus, kuru laikā svinīgos apstākļos Rīgas pils Ģerboņu zālē pašvaldībām 
pasniedz jaunizveidotos ģerboņus, uzsverot, ka “karogs, ģerbonis un himna – tie ir simboli 
un zīmes, kas vieno nāciju, kalpojot piederības savai valstij veicināšanai un nostiprināša-
nai. Ikviens īstens patriots dzimtenes sajūtu pirmkārt saista ar savu pagastu, novadu, pil-
sētu, ar savām dzimtajām mājām. Lai jaundibinātie Ģerboņa svētki kalpo par cieņas aplie-
cinājumu visām tām pašvaldībām, kas kopj un godā lokālpatriotisma tradīcijas”19 (8. att.).

Šo laiku pēc daudziem neizpratnes, nezināšanas un izkropļošanas gadiem var rak-
sturot kā heraldikas gan kā vēstures palīgzinātnes, gan kā ģerboņu mākslas renesansi. To 
apliecina 100 gadus pēc pirmās heraldikas izstādes – 2003. gadā Rundāles pilī sarīkotā 
izstāde “Heraldika Latvijā no 13. līdz 21. gadsimtam”.20 2007. gadā tika izdota Imanta 
Lancmaņa grāmata “Heraldika”. 2008. gadā iznāca Valda Villeruša sastādītā grāmata 

16 Latvijas Vēstnesis, Nr. 39, 2003, 12. marts, 31. lpp.
17 Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Nr. 1, 2006, 12. janv., 71.–74. lpp.
18 Latvijas novadu heraldika. Sast. un māksl. iekārtotājs V. Villerušs. Rīga: Neputns, 2013. 
19 No Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzrunas, atklājot Pašvaldību ģerboņu svētkus 2011. gada 25. oktobrī.
20 Zībārte I. Heraldikas izstāde Rundālē. 2003. gada 26. maijs. – http://www.diena.lv/arhivs/heraldikas-izstade-

rundale-11680462 (skatīts 25.06.2012.).

7. att. Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu – Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales ģerboņi. 
Publicitātes foto
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“Latvijas ģerboņi” (ar papildinājumu 2009. gadā) kā 1988. gadā darbību atsākušās un 
1994. gadā reorganizētās Valsts heraldikas komisijas darba atskaite.21 Grāmata ir pir-
mais apjomīgākais zinātniska rakstura izdevums, kurā var iepazīties ar mūsu vēsturisko 
un mūsdienās tapušo pašvaldību ģerboņu heraldiskajiem aprakstiem un pilsētu, rajonu 
un pagastu pašreizējo ģerboņu attēliem. Latvijas valsts heraldikas sistēmas pamats ir 
balstīts mūsu kultūrvēsturiskajā mantojumā, un principi, kurus uzturam, šo struktūru 
papildinot ar jauniem ģerboņiem, ir starptautisku ekspertu atzinīgi novērtēti. Šajā spe-
cifiskajā vēstures palīgnozarē zinātne un māksla sintezējas vienotā veselumā. 

2007. gada 20. aprīlī Rīgas pils Ģerboņu zālē notika pirmais plašākais starptautiskais 
simpozijs “Heraldika un mūsdienas”, ko rīkoja Valsts heraldikas komisija. Simpozijā 
piedalījās speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, apspriežoties par svarīgākajiem he-
raldikas jautājumiem. Liela interese bija par Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka LU asociētā profesora Armanda Vijupa referātu “Civilās heraldikas attīstība 
Latvijā 13.–20. gs.”, kurā uzsvērts, ka Latvijas civilās jeb korporatīvās heraldikas vēsture 
mērāma jau septiņos gadsimtos, un izdalīti seši attīstības posmi. 

Par sākotnējo posmu Latvijas civilās heraldikas un konkrēti pilsētu heraldiskās 
simbolikas attīstībā uzlūkojams t.s. Livonijas periods (13.–16. gs. vidus), kad Livonijas 
valstu konfederācijā jau 13. gadsimtā sāk veidoties pirmie pilsētu ģerboņi. 

21 Latvijas ģerboņi: Valsts, pilsētu un teritoriālā heraldika. Zin. red. A. Vijups; sast. un māksl. iekārtotājs V. Vil-
lerušs. Rīga: Nordik, 2008; Latvijas ģerboņi: papildinājums 2008. gada izdevumam: pagastu ģerboņi. Rīga: 
Nordik, 2009.

8. att. Ģerboņu svētku dalībnieki Rīgas pilī 2011. gada 25. oktobrī. Toma Kalniņa foto 
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Otrs posms saistās ar Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi 16. gs. beigās – 
17. gs., kad Ketleru dinastijas hercogi, veicinot hercogistes ekonomisko un politisko 
uzplaukumu, piešķir pilsētas tiesības vairākiem nozīmīgākajiem miestiem un apdzīvo-
tajām vietām: Jelgava, Bauska, Liepāja, Jaunjelgava (Fridrihštate), Jēkabpils un Grobiņa.

Trešais pilsētu heraldikas attīstības posms sākas 18. gs. beigās un turpinās visu 
19. gadsimtu. Tas saistāms ar Latvijas teritorijas iekļaušanu Krievijas impērijā un inte-
reses par civilo heraldiku aktivizēšanos impērijā.

Ceturtais posms aptver divus gadu desmitus, kuros līdz 1940. gadam risinās ne-
atkarīgās Latvijas Republikas pašvaldību simbolikas attīstība. Šī posma pilsētu heral-
dikas veidošanās atšķirībā no iepriekšējiem gadsimtiem noris stingras centralizācijas 
apstākļos – pilsētu ģerboņu veidošanu, vēsturiskās simbolikas apstiprināšanu un nereti 
arī koriģēšanu veic Heraldiskā komiteja, simbolikas izveides nepieciešamību juridiski 
pamato īpašs likumdošanas akts.

Viens no savdabīgākajiem un ļoti pretrunīgi vērtējamiem posmiem Latvijas pilsētu 
heraldikas attīstībā saistās ar 20. gs. 60. gadu otro pusi un 70. gadiem, kad tiek mēģināts 
veidot “sociālistisko heraldiku”, pārejot no “veco atribūtu kopēšanas uz jauno simboliku”.

Sestais – Latvijas civilās heraldikas attīstības pēdējais posms sākas 1988. gadā, 
sabiedrībā noritot aktīvai diskusijai par pilsētu vēsturiskās heraldikas atjaunošanas 
nepieciešamību. No šī laika par civilās heraldikas sistēmu Latvijā atbildīga ir Valsts 
heraldikas komisija.22

A. Vijups ir izvērtējis arī līdzšinējo Valsts heraldikas komisijas darbu.23

2011. gadā Latvijas Universitātē promocijas darbu par tēmu “Municipālās heraldikas 
veidošanās un attīstība Latvijā 13.–20. gs.” aizstāvēja Sigita Šnē, iegūstot vēstures dok-
tora zinātnisko grādu. Viņas darbs ir veltīts heraldikas apakšnozarei – municipālajiem 
ģerboņiem Latvijas valsts robežās, izsekojot to veidošanās un attīstības gaitas no pirm-
sākumiem 13. gadsimtā līdz 21. gadsimta sākumam, uzsverot, ka ģerbonis ir sava veida 
sociālais kods, vizītkarte, kuru katram ir tiesības sev izgatavot, taču ne visi to dara.24

Karogs

Tradicionāli Latvijas karoga sākotnējā izcelsme tiek saistīta ar pieminējumu At-
skaņu hronikā:

“No Cēsīm Rīgā atnācis
bij brālis kāds un atvedis
simt zemessargu sevim līdz,
lai zemgaļus tie sakaut līdz.
To dzirdējuši, nāca nu 
ar sarkanu tie karogu, 
kam vidū balta josla bija.

22 Valsts heraldikas komisija. – http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=1139 (skatīts 25.06.2012.).
23 Vijups A. LR pašvaldību ģerboņu izstrādes un apstiprināšanas procesi 2008.–2011. gadā: izvērtējums un 

rekomendācijas. (Rokraksts. Valsts heraldikas komisijas īpašums. 18 lpp.)
24 Šnē S. Municipālās heraldikas veidošanās un attīstība Latvijā 13.–20. gs. Promocijas darba kopsavilkums. 

Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 44 lpp.
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To pirmo reizi ieraudzīja
pie Cēsīm, tur tas zināms nācis
un letu zemē plīvot sācis,
kur sievas braši zirgos jāj
un vīriem darbos līdzās stāj.
Tik tiešām to jums sacīt varu,
ko arī šajā brīdī daru,
tas letu karogs ir paties.”25 

No tālās pagātnes dzīlēm cēlušās krāsu simbo-
likas izmantošana vispirms saistāma ar 19. gs. 70. 
gadiem, kad latviešu studenti Tērbatā to godināja 
tā sauktajos latvju rakstniecības vakaros. Kā lat-
viešu tautu apvienojošs simbols saskanbaltsarka-
nās krāsas ir izmantotas Pirmo vispārējo latviešu 
dziesmu svētku karogā “Līgo”26 (9. att.). “Karogs 
ir priekšpusē no balta zīda, ar platu sarkan-zīda 
samtu iekantēts. Uz samta ir zelta izrotājumi un 
apakšpusē zelta pušķi. Karoga viduslaukā ir ar 
zīda pavedieniem izšūta bilde, kas rāda svētu birzi 
un zem liela un veca ozola apsūnojušu un ar kuplu 
lapu vītni pušķotu altari. Uz altara deg upuru 
liesmiņa un dūmi viļņo uz augšu. Pie altara, uz 
kreisās rokas atspiedies, stāv vecs vaidelotis, kas 
savā paceltā labā rokā tura kuplu ozola zaru. Virs 
karoga uz sarkana samta ir ar zelta burtiem uzšūts 

“Līgo”, un apakšā uz balta zīda  ar zelta burtiem ir lasāms “26. jūnijā 1873”. Karoga otra 
puse ir no sarkana zīda. – Viņš ir 72 coli garš un 50 coli plats.”27 Tā šo karogu apraksta 
fabrikants, Rīgas Latviešu biedrības (RLB) dibināšanas iniciators un RLB priekšsēdētāja 
biedrs Rihards Tomsons. Ir izteiktas domas, ka karoga meta autors bijis Baumaņu Kārlis. 
Pirmoreiz svētku gājienā karogu nesa 1873. gada 28. jūnijā no Rīgas Latviešu biedrības 
nama uz Ķeizardārzu, kur speciāli celtā estrādē notika laicīgais koncerts.28 

Par Atskaņu hronikā minēto sarkanbaltsarkano cēsnieku karogu plašāku sabied-
rības interesi raisīja Maskavā studējošie latvieši, it īpaši Jānis Krodznieks un Matīss 
Siliņš. Līdz Pirmajam pasaules karam tautā bija radusies tikai nojausma par sarkanbalt-
sarkanajām krāsām kā latvisko simbolu, bet šādu krāsu karogs tiek lietots jau latviešu 
strēlnieku bataljonos. Strēlnieku krūšu nozīmes un karogu metu izveidē un propagan-
dēšanā daudz darījuši fotogrāfs Jānis Rieksts un mākslinieks Ansis Cīrulis (10. att.). 

25 Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V. Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē. Mugurē-
viča un K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 9219.–9233. rinda, 241.–242. lpp.

26 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā glabājas karoga kopija, izgatavota 1910. gadā, CVVM 71716; VL 626.
27 Tomsons R. Ziņas par Latviešu dziedātājiem un viņu pirmiem vispārīgiem dziedāšanas svētkiem. Pirmie 

vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873. Rīga, 1873, 9. lpp.; Rīgas Latviešu 
biedrības pirmais gadu desmits. 1868–1878. Rīga, 1878, 134. lpp.

28 Rīgas Latviešu biedrības pirmais gadu desmits. 1868–1878, 134. lpp.

9. att. Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku 
karogs “Līgo”. 1910. gadā izgatavotā kopija no LNVM 
krājuma, VL 626. Roberta Kaniņa foto un digitālā 
apstrāde
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Pēdējais tad arī tiek uzskatīts par Latvijas karoga meta autoru.29 Kārlis Skalbe, pieminot 
Ziemassvētku kaujas, rakstīja: “Latvju nacionālais karogs pēc daudziem gadu simte-
ņiem kā jauna laika vēstījums parādās Ziemassvētku kaujās.”30 Publicists un pedagogs 
Jānis Lapiņš bija viens no visdedzīgākajiem Latvijas neatkarības idejas sludinātājiem 
Pirmā pasaules kara laikā, turklāt daudzus iejūsmināja ar latviešu sarkanbaltsarkanā 

29 Pumpuriņš T. Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas: pētījumi, atmiņas un dokumenti par Latvijas 
valsts karoga tapšanas vēsturi. Cēsis: Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2000, 119.–123. lpp.

30 Skalbe K. Mazās piezīmes. Rīga: Zinātne, 1990, 306.–308. lpp.

10. att. Anša Cīruļa 
zīmētās kartiņas ar 
sarkanbaltsarkanā  
karoga attēlu no 
LNVM krājuma, 
CVVM 226941; 
226946.  
Roberta Kaniņa foto 
un digitālā apstrāde



278 LATVIEŠI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

karoga ideju. 1916. gadā viņam šo karogu izgatavoja viņa skolniece, Valmieras bēgļu 
bērnu patversmes skolotāja Marianna Strautmane. Šis karogs bija nonācis bēgļu gaitās 
Krievijā, tas rūpīgi slēpts padomju un vācu okupācijas gados, evakuēts uz Vāciju, at-
griezies Latvijā, kur joprojām rūpīgi slēpts, līdz 1997. gadā J. Lapiņa meita Lija Poga to 
uzdāvināja tēva dzimtās puses muzejam Cēsīs31 (11. att.).

1917. gada maijā Mākslas veicināšanas biedrības apspriedē mākslinieki akceptēja 
A. Cīruļa uzzīmēto Latvijas karoga metu. Pēc šī meta darināts karogs bija izkārts pāri 
skatuvei II Rīgas pilsētas teātra (tag. Nacionālais teātris) zālē 1918. gada 18. novembrī. 
Drīz latviešu karavīri devās Brīvības cīņās ar savu nacionālo karogu. Tas plīvoja Rīgas 
pils tornī bermontiešu uzbrukuma laikā (12. att.). Heraldikā sarkanā krāsa nozīmē 
drosmi, cīņu, varonību, baltā – cēlumu, atklātību, arī padošanos. Baltā josla karoga vidū 
simbolizē latviešu tautas likteņupi Daugavu, bet sarkanā krāsa – par brīvību kritušo 
cīnītāju asinis.

1921. gada 15. jūnijā Satversmes sapulce par oficiālo Latvijas valsts karogu apstip-
rināja sarkanbaltsarkano.32 Vēlāk to konstitucionāli apstiprināja arī Latvijas Republikas 
Satversmē 1922. gada 15. februārī.33

31 CM 97206; Pumpuriņš T. Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas, 50.–51. lpp.
32 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas: III sesijas 35. sēde 1921. gada 15. jūnijā, 13. burtn. Rīga: Satver-

smes sapulces izdevums, 1202., 1204. lpp.; Likums par Latvijas Republikas karogu un ģerboni. Likumu un 
valdības rīkojumu krājums. 12. burtn., 1921, 30. jūn., Nr. 118, 188. lpp.

33 Valdības Vēstnesis, Nr. 141, 1922, 30. jūn., 1.–3. lpp.

11. att. Pirmā zināmā nacionālā karoga attēls, ko šuvusi 
Marianna Lapiņa (dz. Strautmane). Karogs glabājas Cēsu 
vēstures un mākslas muzejā, CM 92859. Jāņa Tančera foto

12. att. Rīgas pils Svētā Gara tornis ar sarkanbaltsarkano 
karogu bermontiešu uzbrukuma laikā. No LNVM 
krājuma, VN 448
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Šis karogs atkal parādījās atklātībā 1988. gadā kā kultūrvēsturiskā simbolika34 
(13. att.). Bet 1990. gada 15. februārī Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma likumu 
un nolikumu par Latvijas PSR valsts karogu, kurā teikts, ka “valsts karogs ir karmīn-
sarkans ar garenvirziena baltu svītru vidū. Sarkanbaltsarkano krāsu attiecība ir 2:1:2; 
karoga garuma un platuma attiecība ir 2:1.”35 Vēlāk likums tika grozīts, svītrojot no tā 
vārdus “Latvijas PSR” un “Padomju Sociālistiskās”. Likums par Latvijas valsts karogu 
galīgā redakcijā Saeimā pieņemts 1994. gada 24. novembrī.36 Laika gaitā likumā izdarīti 
precizējumi un grozījumi. Pašlaik spēkā ir 2009. gada 29. oktobrī Saeimā pieņemtais 
“Latvijas valsts karoga likums”, ar kuru visi iepriekš pieņemtie likumi un nolikumi nav 
spēkā.37

Valsts protokolā teikts, ka “Latvijas valsts karogs ir tautas svētums. Karogam vien-
mēr jāparāda pienācīgs gods. Karogu ienesot, cilvēki pieceļas kājās, vīrieši godinot  

34 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 40, 1988, 29. nov., 1288.–1289. lpp.; Stradiņš J. 
Trešā atmoda: raksti un runas 1988.–1990. g. Latvijā un par Latviju. Rīga: Zinātne, 1992, 174.–175. lpp.

35 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 9, 1990, 15. febr., 472.–473. lpp.
36 Latvijas Vēstnesis, Nr. 146, 1994, 15. dec., 2. lpp.
37 Turpat, Nr. 182, 2009, 17. nov., 2.–3. lpp.

13. att. Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica’88” gājiens no Sporta pils uz Vecrīgu. 1988. gada 
13. jūlijs. Roberta Kaniņa foto. No LNVM krājuma, IP 5682 
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noņem galvassegu. Karavīri formas tērpos mili-
tāri sveicina. Ja karogs tiek nests garām, pret to 
jāpagriežas ar seju”38 (14. att.).

Pastāv arī ļoti romantizēts sarkanbaltsarkano 
krāsu skaidrojums, ko savā grāmatā citē Latvijas 
karoga pētnieks Tālis Pumpuriņš, piebilstot, ka 
akadēmiķis Jānis Stradiņš norādījis uz šī nostāsta 
līdzību ar Austrijas karoga krāsu skaidrojumu: 
“..sensenos laikos, kad latvieši cīnījās ar ienā-
cējiem – bruņiniekiem par savu brīvību, kādā 
kaujā latvieši ieguva ienaidnieka balto karogu, 
bet tanī pat kaujā ievainoja arī latvju virsaiti. 
Latvieši iegūto balto karogu noklājuši zemē un 
uz tā noguldījuši savu varonīgo vadoni. Tas sa-
saucis ap sevi visus karotājus un teicis, ka, ja arī 
viņš mirstot, lai karotāji apsolās cīnīties tikmēr, 
kamēr ienaidnieks būs padzīts un dzimtā zeme 
brīva. Visi to ar zvērestu apsolījuši. Tad virsaitis 
miris, un, kad viņu nocēluši no karoga, tad tas 
bijis gluži sarkans, palikusi tikai balta vieta, kur 
atradies virsaiša ķermenis. Par sava virsaiša nāvi 
noskumušie un sadusmotie latvieši piestiprinā-
juši šo asinīm notraipīto karogu pie šķēpa, gājuši 
cīņā un padzinuši ienaidnieku. Tas arī esot bijis 
latviešu karogs.”39

Himna

Latvijas valsts himna – tautas svinīgā lūgšana ir:
“Dievs, svētī Latviju, 
Mūs’ dārgo tēviju, 
Svētī jel Latviju, 
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied, 
Laid mums tur laimē diet, 
Mūs’ Latvijā!”40 (15. att.)

Pirmoreiz šo 1872. gadā Baumaņu Kārļa sacerēto dziesmu “Dievs, svētī Latviju!” 
dziedāja Baltijas skolotāju semināra vīru koris Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku 

38 Odiņa A. Protokols. Rīga, 1998, 99. lpp.
39 Pumpuriņš T. Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas, 28. lpp.; Stradiņš J. Trešā atmoda, 127.–128. lpp.
40 Likums “Par Latvijas valsts himnu”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 58/59, 1998, 5. marts, 2. lpp.

14. att. Karoga pacelšana pie Augstākās padomes (tag. 
Saeima) ēkas. 1990. gada 27. februāris. No LNVM 
krājuma, CVVM 211274
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atklāšanas svinīgajā aktā 1873. gadā Rīgā. Drīz vien tā nacionālās apspiestības apstākļos 
kļuva par tautas lūgšanu jeb neoficiālo himnu. Cariskās cenzūras dēļ “Latvijas” vietā va-
jadzēja dziedāt “Baltija”, jo tolaik vēl neatkarīgās Latvijas nebija. Dziesmu dziedāja gan 
visos turpmākajos dziesmu svētkos līdz 1938. gadam, gan 1905. un 1917.–1919. gada 
notikumos, gan latviešu strēlnieku bataljonos. 1918. gada 18. novembrī tagadējā Nacio-
nālā teātra ēkā, svinīgi pasludinot Latvijas valsts nodibināšanu, klātesošie to nodziedāja 
trīs reizes, un līdz ar to gluži dabiski tautā labi pazīstamā melodija un teksts kļuva par 
valsts himnu. Tikai 1928. gada 25. septembrī Latvijas Republikas Satversmes 81. panta 
kārtībā oficiāli apstiprināja Noteikumus par valsts himnu.41 Starpkaru Latvijā oficiāli 
pēdējo reizi “Dievs, svētī Latviju!” dziedāja 1940. gada 16. jūnijā Latgales dziesmu svēt-
kos Daugavpilī (16. att.).

41 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 24. burtn. Rīga: Saeimas Kodifikācijas nodaļas izdevums, 
1928, 12. nov., Nr. 190, 608. lpp.

15. att. Kartiņa ar Baumaņu Kārļa 
komponētās dziesmas notīm. No 
LNVM krājuma, VN 14225. Roberta 
Kaniņa foto un digitālā apstrāde 
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1990. gada 15. februārī Latvijas PSR Augstākā padome ar likumu lūgsnu atkal pa-
sludināja par valsts himnu.42 Arī likumā un nolikumā par himnu vēlākā Latvijas Repub-
likas Augstākā padome izdarīja grozījumus, vārdus “Latvijas PSR” aizstājot ar vārdiem 
“Latvijas Republikas” un izslēdzot vārdus “Padomju Sociālistiskās”.43 Visi iepriekšējie 
normatīvie akti zaudēja spēku līdz ar 1998. gada 19. februārī pieņemto likumu “Par 
Latvijas valsts himnu”.44 

Apbalvojumi

“Ordenis neatnes ļaunumu un veicina cilvēces centību,” – tā, aizstāvot pirmā Latvi-
jas civilā apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa – projektu Latvijas Republikas Saeimā 
1924. gada 15. februārī teica izglītības ministrs Latviešu zemnieku savienības deputāts 
Paulis Gailītis.45 Jaunajai Latvijas Republikai tolaik vēl nebija savu stingri noteiktu ap-
balvošanas tradīciju, un vārds “ordenis” daudziem tās pilsoņiem saistījās ar ilgajiem 
pakļautības gadiem svešām virsvarām. Turklāt pasaules piemērs liecināja, ka demo-

42 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 9, 1990, 15. febr., 473. lpp.
43 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 5/6, 1991, 179.–180. lpp.
44 Likums “Par Latvijas valsts himnu”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 58/59, 1998, 5. marts, 2. lpp. 
45 Latvijas Republikas Saeimas stenogrammas: IV sesijas 10. sēde 1924. gada 15. februārī. Rīga: Latvijas Repub-

likas Saeimas izdevums, 1924, 362. lpp. 

16. att. Latgales dziesmu svētku koncerts Stropu estrādē Daugavpilī. 1940. gada 16. jūnijs. LETA 
fotohronika, KF 2233_1
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krātiskas valstis bieži vien neatzīst atsevišķu pilsoņu nopelnu izcelšanu. Tomēr valsts 
turpmākā attīstība pierādīja apbalvojumu sistēmas izveides nepieciešamību, un līdzās 
1919. gadā dibinātajam Lāčplēša Kara ordenim 1924. gadā tika izveidots arī pirmais 
apbalvojums par civiliem nopelniem – Triju Zvaigžņu ordenis. 

Cilvēces pieredze liecina, ka vēstures gaitā nav pastāvējusi sabiedrība, kurā nebūtu 
pazīstami apbalvojumi un dažādi atzinības izteikšanas veidi. Mūsdienās ordeņi ir gan-
drīz katras valsts apbalvojumu sistēmas pamatā, un līdzās valsts ģerbonim, karogam un 
himnai tie ir kļuvuši par valsts simboliem. Taču to izcelsmei un attīstībai ir senas sak-
nes. Daļēji tās meklējamas jau Senajā Grieķijā un Romā, kur pazina tādus apbalvojumu  
veidus kā karogi, faleras, uz krūtīm nēsājamas ķēdes un vainagi. Ordeņu kā apbalvo-
jumu sistēmas sastāvdaļas izveidošanos nenoliedzami sekmējuši viduslaiku Eiropā no-
dibinātie mūku ordeņi un krusta karu laikā radušies garīgi militārie ordeņi. Eiropas or-
deņu korporatīvo raksturu ietekmējis agro viduslaiku valdnieku karadraudžu piemērs: 
tās bija karavīru grupas, ko saistīja uzticības zvērests valdniekam, kopīgas privilēģijas 
un kopīgi pienākumi. Šie trīs vēsturiskie apstākļi palīdzējuši veidoties apbalvojumu sis-
tēmai, kas spēj jutīgi reaģēt uz laikmetu un sabiedrības pārmaiņām un pielāgoties tām. 

Viduslaikos bruņniecības kultūras uzplaukuma ietekmē daudzās Eiropas valstīs tika 
dibināti laicīgie bruņinieku jeb galma ordeņi. Šajā laikā ordenis kļuva par savam vald-
niekam uzticamu bruņinieku savienību, kuras locekļus ierobežotā skaitā izraudzījās un 
uzņēma valdnieks, bet pats kļuva par ordeņa lielmestru. Ordeņi kļuva par savdabīgiem 
dinastiju īpašumiem: kopā ar tām uzplauka, panīka vai izzuda, tika doti pūrā, pamazām 
tomēr iegūdami valstisku un nacionālu nozīmi. 

Ordeņa zīmes ietekmēja 15.–16. gadsimtā izplatītais paradums kā atzinības un 
labvēlības apliecinājumu padotajiem dāvāt ķēdē nēsājamu valdnieka portretu, veidotu 
metālā vai emaljā. Ordeņu zvaigznes pakāpeniski no grezniem ordeņa locekļu mantijas 
izšuvumiem kļuva par juvelierizstrādājumiem – ordeņa augstākās šķiras atribūtiem.

17. un 18. gadsimtā lielas izmaiņas skāra senos bruņinieku ordeņus – tie, tāpat kā 
virkne jaunradīto ordeņu, nonāca valdnieka pakļautībā. Atklājās, ka viens pats apbalvo-
jums nespēj apmierināt visas vajadzības, un 18. gadsimtā ordeņu skaits pieauga, to vidū 
pastāvēja stingra hierarhija.

Lielās franču revolūcijas laikā ordeņu nozīme tika pārvērtēta. Brālības un vienlī-
dzības vārdā Francijas sabiedrība no tiem atteicās. Bet jau Napoleona I valdīšanas laikā 
tika nodibināts Goda Leģiona ordenis, kura izskats un nosaukums liecināja, ka tas nav 
saistīts ar reliģiju un senajām ordeņu tradīcijām, bet ir rūpīgi izveidots, ērti lietojams 
piecu šķiru apbalvojums par visdažādākajiem nopelniem. Ne velti šis ordenis Francijā 
cauri laikmetiem un sarežģītiem vēstures pagriezieniem saglabājies līdz mūsdienām un 
ir kalpojis par paraugu daudzu citu nopelnu ordeņu izveidei.46 

19. gadsimtā Eiropas politiskās kartes izmaiņu gaitā ordenis kļuva par savdabīgu 
jaunizveidoto valstu un dinastiju pašapliecināšanās simbolu – un ordeņu skaits ievēro-
jami pieauga. Šajā laikā Eiropas parauga ordeņi parādījās arī Tuvo un Tālo Austrumu 
valstīs, kuras bija nonākušas saskarē ar Eiropas tradīcijām un kultūru.

46 Nimmergut J. Orden Europas. Sammlerträume: Übersichtskatalog mit aktuellen Marktpreisen. 4. Aufl. Re-
genstauf: Battenberg, 2007, S. 24, Abb. Nr. 222/223–228, S. 190–192. 
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20. gs. gaitā ordeņa jēdziens aizvien ciešāk saistījās ar konkrētiem nopelniem un 
arvien vairāk attālinājās no kādreizējo korporatīvo organizāciju principiem. Tikai daži 
senākie ordeņi ir spējuši saglabāt bagātajā vēsturē balstītas tradīcijas. Lielākā Eiropas 
sabiedrības daļa mūsdienās ordeni uztver kā individuālu nopelnu atzīšanas zīmi vai 
valsts labvēlības apliecinājumu.

Visām trijām Baltijas valstīm ir bijis un ir līdzīgs ceļš, apliecinot valstisko neat-
karību, gan tālajos 20. gs. 20. gados, gan nesenajos 90. gados. Ar dažām atšķirīgām 
niansēm veidojās arī katras valsts apbalvojumu sistēma. Latvija var lepoties ar to, ka tās 
teritorijā jau ir bijis savs apbalvojums, tiesa gan, neilgu brīdi Kurzemes un Zemgales 
hercogistē, – Atzinības krusts ar devīzi “Pour les honêtes gens” (Godaprāta ļaudīm), kas 
dibināts 1710. gadā Liepājā hercoga Frīdriha Vilhelma laikā (1692–1711)47 un pastā-
vēja tikai nedaudz vairāk par gadu, bet ar nelielām izmaiņām tas atjaunots 1938.48 un 
2004. gadā.49 Būtiskas izmaiņas ordenī ir ieviestas saskaņā ar Grozījumiem Valsts ap-
balvojumu likumā, kas ir spēkā no 2010. gada 1. maija. Ar šo likumu Latvijas valsts ap-
balvojumos ir ieviesta zināma vienveidība – ordenis ar piecām šķirām un triju pakāpju 
goda zīmēm. Kā papildinājums ordeņu I un II šķirai ir ordeņa zvaigzne. Tas attiecas arī 
uz Atzinības krustu, kuram līdz šim zvaigznes nebija. Jaunums likumā ir vēl tas, ka tiek 
norādīts ordeņu nēsāšanas veids dāmām, kas līdzšinējos likumos nebija paredzēts.50 
Saikne ar senajām ordeņu tradīcijām saglabājas piešķirto apbalvojumu nosaukumos: 
lielkrusta komandieris (I šķira), lielvirsnieks (II šķira), komandieris (III šķira), virs-
nieks (IV šķira), kavalieris (V šķira).

Lāčplēša Kara ordenis bija pirmais un augstākais militārais apbalvojums Latvijas 
Republikā. Tas dibināts Brīvības cīņu laikā. 1919. gada 11. novembrī nevienlīdzīgās un 
asiņainās cīņās tika sagrauta un no Rīgas padzīta labi apbruņotā Pāvela Bermonta-Ava-
lova armija. Šī diena kļuva par simbolisku ordeņa dibināšanas dienu. 

Satversmes sapulce Lāčplēša Kara ordeni ar devīzi “Par Latviju” apstiprināja 
1920. gada 18. septembrī, kad visa Latvijas teritorija bija atbrīvota no ienaidniekiem.51 
Ordeni piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēl-
nieku pulku cīnītājiem, kā arī tiem ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši Brīvības cīņās. 
Apbalvošana notika ik gadu līdz 1928. gadam.52 

Lāčplēša Kara ordenim bija trīs šķiras.53 Ordenis veidots kā stilizēts ugunskrusts ar 
baltas emaljas pārklājumu un sarkanu un zeltītu apmalojumu. Aversā krusta vidū me-
daljonā attēlots Lāčplēsis, kas cīnās ar lāci. Krusta stūros sakrustoti divi zobeni. Reversa 
medaljonā uzraksts – “11. novembris | 1919”. Krusta zarā iegravēts H.B. – sudrabkaļa 
Hermaņa Banka meistarzīme. Pirmās šķiras ordenis nēsājams 110 mm platā muarē 
lentē ar trim sarkanām un četrām sudrabotām vienāda platuma svītrām. Lente liekama 
pār labo plecu ar krustu kreisajā pusē. Pirmajai šķirai komplektā ir arī 16 staru zvaigzne 

47 Lancmanis I. Pour les honnêtes gens. Godaprāta ļaudīm. Atzinības Krusts, [32.–43.] lpp.
48 Valdības Vēstnesis, Nr. 165, 1938, 26. jūl., 1. lpp. Likums stājās spēkā 1938. gada 11. augustā.
49 Latvijas Vēstnesis, Nr. 46, 2004, 24. marts, A2.–A4. lpp.
50 Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā. Latvijas Vēstnesis, Nr. 68, 2010, 29. apr., 4.–12. lpp.
51 Satversmes sapulces stenogrammas: I sesija, 10. burtn. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920, 1120. lpp.
52 Valdības Vēstnesis, Nr. 248, 1928, 1. nov., 1. lpp.
53 CVVM NUM 11929; 11379; CVVM NUM F 951.
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ar ordeņa krustu vidū. Otrās šķiras krusts nēsājams ap kaklu, trešās – piespraužams 
krūšu kreisajā pusē (17. att.). 

Sākot ar 1922. gada novembri, apbalvotajiem izsniedza arī mākslinieka R. Zariņa 
zīmēto diplomu, kurā bija ierakstīts konkrētais varoņdarbs.

Deviņos gados pavisam pasniegtas 2146 visu trīs šķiru Lāčplēša Kara ordeņa zī-
mes.54 Apbalvoto vidū bija arī trīs sievietes – Valija ValerijaVeščūna-Jansone,55 Līna 
Čanka-Freidenfelde56 un Elza Žiglevica.57 Apbalvoja arī vienu pilsētu jeb cietoksni 
Francijā – Verdenu – par varonību Pirmā pasaules kara laikā.58 Mūsdienās Lāčplēša 
Kara ordenis nav atjaunots, jo tas bija dibināts Brīvības cīņu dalībnieku varonības ap-
liecināšanai.

Jau 1921. gada pirmajā pusē Satversmes sapulcē tika diskutēts par civila ordeņa ne-
pieciešamību valstī. Bija pat izstrādāti Ozola Vainaga ordeņa statūti un dizains,59 tomēr 
Satversmes sapulce šo priekšlikumu noraidīja, paskaidrojot, ka vēl nav pieņemta Sa-
tversme un nav zināms, vai tā vispār Latvijā kā demokrātiskā valstī paredzēs ordeņus.60 
Pie šī jautājuma vēlreiz atgriezās Saeima, un šoreiz pēc diskusijām 1924. gada 25. martā 
Valsts prezidents izsludināja Likumu par Triju Zvaigžņu ordeni.61 Ordenis piešķirams 
par nopelniem tēvijas labā, kuri var izpausties valsts, pašvaldību, sabiedriskajā, kultū-
ras vai saimnieciskajā darbā. Turklāt var apbalvot gan valsts dienestā esošās personas, 

54 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Jāņa sēta, 1995.
55 Turpat, Nr. 1165, 554. lpp.
56 Turpat, Nr. 1095, 120. lpp.
57 Turpat, Nr. 2073, 595. lpp.
58 Turpat, Nr. 1990, 553. lpp.
59 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 1307. f., 1. apr., 869. l., 12. lp.; Triju Zvaigžņu gaismā. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 1997, 22., 74.–75. lpp.
60 Satversmes sapulces stenogrammas: III sesijas 33. sēde 1921. gada 10. jūnijā, 12. burtn. Rīga: Satversmes sapul-

ces izdevums, 1921, 1140.–1144. lpp.
61 Valdības Vēstnesis, Nr. 70, 1924, 25. marts, 1. lpp.

17. att. Lāčplēša Kara 
ordenis. Mākslinieks 
Jānis Aleksandrs Liberts, 
izgatavots Hermaņa Banka 
zeltkaļu darbnīcā Rīgā. No 
LNVM krājuma, CVVM 
NUM 11929:1–2; 11930; 
11931. Roberta Kaniņa foto 
un digitālā apstrāde
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karavīrus ieskaitot, gan arī ārpus valsts dienesta esošos un ārzemniekus. Ordeņa de-
vīze – “Per aspera ad astra” (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm). Tas atjaunots 1994. gada 
25. oktobrī,62 un 2010. gada 1. maijā stājušies spēkā Grozījumi Valsts apbalvojumu 
likumā nosaka, ka Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums.63

Triju Zvaigžņu ordeņa zīme ir ar baltu emalju pārklāts Maltas tipa krusts ar zel-
tītu apmali. Tā aversa centrā atrodas zilas emaljas medaljons ar trīs zelta zvaigznēm 
(18. att.). Ordenim ir piecas šķiras, bet kopš 1928. gada arī trīs pakāpju goda zīmes – 
zelta, sudraba un bronzas un kā īpaša balva – ordeņa zelta ķēde.64 I un II šķirai kom-
plektā ir piecstaraina sudraba zvaigzne, kuras vidū ir zilas emaljas medaljons ar trīs 
zelta zvaigznēm, apkārt leģenda – PAR TĒVIJU. Ordeņa lente izgatavota no gaišzila 
muarē auduma – ar abpusējām zeltītām apmalēm. 

Triju Zvaigžņu ordeņa dizaina autors ir latviešu mākslinieks Gustavs Šķilters,65 dip-
loma autors – grafiķis Rihards Zariņš.66 Atjaunotajam ordenim un ordeņa ķēdei dažas 
korekcijas izdarīja metālmākslinieks Jānis Mikāns, atjaunotā diploma dizaina autors – 
grafiķis Gunārs Krollis, tagadējā – Gunārs Lūsis.

Papildus jau esošajiem diviem augstākajiem valsts apbalvojumiem – Lāčplēša Kara 
ordenim un Triju Zvaigžņu ordenim – Latvijā tika nodibināti vēl divi ordeņi. Saskaņā 
ar Ministru kabineta 1938. gada 12. jūlijā pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto 
Likumu par ordeņiem un goda zīmēm kopš 1938. gada 11. augusta Latvijā pastāvēja arī 
Viestura ordenis un Atzinības krusts.67

62 Latvijas Vēstnesis, Nr. 125, 1994, 25. okt., 1. lpp.
63 Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā. Latvijas Vēstnesis, Nr. 68, 2010, 29. apr., 4.–12. lpp.
64 CVVM NUMF 2578:1–2; CVVM NUM 11932; 11366; 11755; NUMF 2074:1; 538:1; 474; CVVM NUM 

22071. 
65 LVVA, 1303. f., 2. apr., 112. l., 2 lapas.
66 CVVM NUMF 530.
67 Valdības Vēstnesis, Nr. 165, 1938, 26. jūl., 1. lpp. Likums stājās spēkā 1938. gada 11. augustā.

18. att. Triju Zvaigžņu or-
denis. Mākslinieks Gustavs 
Šķilters. Starpkaru laikā 
ordeņus gatavoja Vilhelma 
Frīdriha Millera darbnīcā 
Rīgā un arī Francijā, vēlāk 
V. F. Millera ordeņu un 
medaļu rūpnīcā Rīgā. At-
jaunotos ordeņus sākotnēji 
kala Jāņa Mikāna zeltkaļu 
darbnīcā “Kalvis”, bet mūs-
dienās – Lietuvas monētu 
kaltuvē Viļņā. No LNVM 
krājuma. Roberta Kaniņa 
foto un digitālā apstrāde
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Viestura ordeņa devīze ir “Confortamini 
et pugnate” (Esiet stipri un cīnieties). To pie-
šķir kā atzinības apliecinājumu par nopelniem 
valsts bruņoto spēku audzināšanā, vairošanā 
un izkopšanā, valsts drošības un sabiedris-
kās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, 
valsts robežu apsargāšanā un valsts stipruma 
apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot 
tos kalpošanai savas zemes nelokāmai aiz- 
stāvēšanai.

Viestura ordenim ir piecas šķiras un trīs 
pakāpju goda zīmes68 (19. att.). Viestura ordeņa 
zīme ir taisns baltas emaljas krusts ar zeltītu 
apmali, zaru galos divi mazāki apaļi un viens 
lielāks apaļš sarkanas emaljas izcilnis. Krusta 
priekšpuses centrā baltas emaljas medaljons 
ar zeltītu apmali un sarkanas emaljas burtiem 
“VR” (Vesthardus Rex – karalis Viesturs jeb 
Viestarts – 13. gs. rakstītajos avotos arī Viest
hardus, Vesthardus, Vestardus, Vesters, seno 
zemgaļu karavadonis un valdnieks ar sēdekli 
Tērvetes pilī).  Šo nozīmi krusteniski šķērso 
otrs galos šķelts krusts, bet nozīmēs, ko piešķir 
par militāriem nopelniem, krustu aizvieto divi 
krustoti šķēpi. Ordeņa I un II šķirai komplektā 
ir četrstūraina sudraba zvaigzne, kuras vidū 
ievietots ordeņa krusts. Ordeņa lente ir pur-
pursarkana. Viestura ordeņa zīmi jeb krustu 
ar ordeņa lenti savieno ažūrs Latvijas valsts 
lielā ģerboņa attēls heraldiskās krāsās. Viestura 
ordeņa zīmju autors ir mākslinieks Herberts Mangolds, bet to izveidē piedalījies arī 
tēlnieks Gustavs Šķilters.69

Viestura ordenim bija tikai pusotru gadu ilgs mūžs. Tas atjaunots ar Valsts apbal-
vojumu likumu 2004. gada 25. martā.70 Ar šo pašu likumu vēlreiz tika atjaunots arī 
viens no vecākajiem civilajiem ordeņiem Eiropā – iepriekšminētais Atzinības krusts,71 
visumā saglabājot seno formu – baltas emaljas Maltas tipa krusts ar zelta lodītēm 
krusta galos un zelta apmali, krusta stūros pa divi likti zelta gredzeni. Ordeņa aversā 
Frīdriha Vilhelma monogrammas vietā tagad ir emaljas tehnikā veidots Latvijas valsts 

68 CVVM NUM 11933; 11367; 14393; CVVM NUMF 442; 448; CVVM NUM 7924; CVVM NUMF 465; CVVM 
NUM 11302.

69 Ducmane K. Confortamini et pugnate. Esiet stipri un cīnieties. Viestura ordenis. Latvijas Valsts apbalvojumi. 
The State Decorations of Latvia: katalogs. Rīga: Valsts proves uzraudzības inspekcija, [2008, 18.–31.] lpp. 

70 Latvijas Vēstnesis, Nr. 46, 2004, 24. marts, A2.–A4. lpp. 
71 Turpat; CVVM NUMF 2075; CVVM NUM 12651; CVVM NUMF 2532; 882,536; 610.

19. att. Viestura ordenis. Mākslinieki Herberts 
Mangolds un Gustavs Šķilters. Starpkaru laikā ordeņus 
gatavoja V. F. Millera ordeņu un medaļu rūpnīcā Rīgā, 
bet mūsdienās – Lietuvas monētu kaltuvē Viļņā. No 
LNVM krājuma, CVVM NUM 11933:1. Roberta 
Kaniņa foto un digitālā apstrāde
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lielais ģerbonis un ordeņa no jauna 
dibināšanas un atjaunošanas gadi – 
1938, 2004, bet reversā – saglabāts 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
ģerbonis un pievienots gadskaitlis – 
1710. Uz jostas krusta zaru galos 
iegravēta ordeņa devīze “Pour les 
honêtes gens” (20., 21. att.). Ar At-
zinības krustu apbalvo par izcilu tē-
vijas mīlestību un sevišķiem nopel-
niem valsts, sabiedriskajā, kultūras, 
zinātnes, sporta un izglītības darbā. 
Ar Atzinības krustu var apbalvot ār-
valstu vadītājus un ārvalstu valdību 
vadītājus, starptautisko organizāciju 
vadītājus, ārvalstu vēstniekus un 
citas ārvalstu amatpersonas.72

Latvija savu brīvību atguva 
barikādēs. Desmitiem tūkstoši 
cilvēku bija gatavi ziedot savu dzī-
vību, lai aizstāvētu ikvienai tautai 
un valstij tik svēto neatkarību un 
demokrātiju. 1996. gadā šo ideju 
vārdā 1991. gada barikāžu atbalsta 
fonds nodibināja īpašu piemiņas 
zīmi.73 Tā tiek pasniegta cilvēkiem 
par drosmi un nesavtību, ko viņi 
apliecināja lielo pārmaiņu laikā. 
1999. gada 29. aprīlī Latvijas Repub-
likas Saeima pieņēma Likumu par 
1991. gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmi, kas tai piešķīra 
valsts apbalvojuma statusu. Šo pie-
miņas zīmi piešķir par 1991. gada 
janvārī un augustā parādīto drošsir-
dību, pašaizliedzību un iniciatīvu, 
par ieguldījumiem organizatoris-
kajā un apgādes darbā, kā arī tām 
personām, kas morāli un materiāli 

72 Sk.: Latvijas Vēstnesis, Nr. 46, 2004, 
24. marts, A2.–A4. lpp.

73 CVVM NUMF 1803:1–2.

20. att. Atzinības krusts (mūsdienu). Valsts prezidenta kancelejas 
īpašums. Mākslinieki Herberts Mangolds, Gustavs Šķilters (1938) 
un Gunārs Lūsis (2010). Starpkaru laikā ordeņus gatavoja V. F. Mil-
lera ordeņu un medaļu rūpnīcā Rīgā, bet mūsdienās – Lietuvas 
monētu kaltuvē Viļņā. Toma Kalniņa foto

21. att. Atzinības Krusts (mūsdienu) ar zvaigzni un īpašo lenti 
dāmām. Valsts prezidenta kancelejas īpašums. Zvaigznes dizaina 
autors Gunārs Lūsis. Izgatavots Lietuvas monētu kaltuvē Viļņā. 
Toma Kalniņa foto
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atbalstīja barikāžu dalībniekus.74 Piemiņas zīmes centrālais tēls 
ir lauva, kas tur ķetnās vairogu ar Rīgas simbolu – sakrustotām 
atslēgām (22. att.).

“Katram no mums ik dienas ir jābūt gatavam aizstāvēt brī-
vību, demokrātiju, iestāties par īstu patriotismu, vienotību, ticību 
Latvijai – tāda ir ordeņa piešķiršanas un nešanas misija demo-
krātiskā valstī,”75 – tā teica akadēmiķis J. Stradiņš Triju Zvaigžņu 
ordeņa brālības sestajā saietā Jelgavā 2004. gada 18. septembrī.

Nauda

Arī sava nauda ir valstiskās neatkarības simbols. Plašākā no-
zīmē – ne vien ekonomiskā, bet arī kultūrvēsturiskā un politiskā – 
nauda uzskatāmi atspoguļo visu civilizācijas attīstības gaitu. Tā 
bieži liecina par politiskām pārmaiņām valstī un neapšaubāmi ir 
pasaules kultūras sastāvdaļa. 

Jaunā Latvijas valsts mantojumā saņēma īstu “naudas 
haosu”, jo apgrozībā bija Pozenē (tag. Poznaņa) izveidotās Aus-
trumu tirdzniecības un rūpniecības bankas Austrumu aizdevu 
kases izlaistie ostrubļi (1916. g.) un Kauņā izlaistās ostmarkas 
(1918. g.), ķeizariskās Vācijas markas, Krievijas impērijas “cara 
nauda”, Krievijas Pagaidu valdības izlaistās jauna parauga valsts 
kredītbiļetes – 250 un 1000 rubļu (t.s. Domes nauda), kā arī  
20 un 40 rubļu valsts kases zīmes (t.s. kerenkas – pēc Krievijas 
Pagaidu valdības pēdējā ministru prezidenta Aleksandra Ke-
renska uzvārda), atsevišķu pilsētu (Liepājas, Jelgavas, Ventspils) 
1915. gadā – Pirmā pasaules kara laikā, lai nomaksātu vācu okupācijas režīma uzlikto 
kontribūciju, izlaistās maiņas zīmes un parādzīmes76 (23. att.).

Jau 1919. gada 29. janvārī Ministru kabinets nolēma izlaist Latvijas valsts kases 
zīmes rubļos, kas būtu nodrošinātas ar visu valsts mantu un ienākumiem. 26. martā 
Liepājā, kur uzturējās Latvijas Pagaidu valdība, tika noteikts Latvijas naudas – rubļa – 
kurss: 1 Latvijas rublis = 1 ostrublis = 2 vācu markas = 1,5 cara rubļi.77 Šī svešā nauda 
joprojām paralēli palika likumīgs maksāšanas līdzeklis, jo tolaik cilvēki tai uzticējās 
vairāk nekā Latvijas rublim. Arī pati valdība kavējās pasludināt Latvijas rubli par 
vienīgo maksāšanas līdzekli. Tas bija iespējams tikai 1920. gada 18. martā.78 Valsts 

74 Likums par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs, Nr. 12, 1999, 17. jūn., 5.–6. lpp.

75 Stradiņš J. Par Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņiem vispār. – http://www.ordenubraliba.lv/lv/articles/raksts2/ 
(skatīts 25.10.2011.).

76 Kārkliņš A. Mūsu naudas reforma. Rīga: Žurnāla “Ekonomists” izdevums, 1927, 9. lpp.
77 Latvijas pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums. Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas nodaļas izde-

vums, 1919, Nr. 81, 71.–72. lpp.; Latvijas Sargs, Nr. 56, 1919, 27. marts, 1. lpp.
78 Kārkliņš A. Mūsu naudas reforma, 81.–82. lpp. 

22. att. 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīme. No 
LNVM krājuma, CVVM 217919:1. 
Roberta Kaniņa foto un digitālā 
apstrāde



290 LATVIEŠI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

kase no 1920. gada 30. marta līdz 20. aprīlim mainīja Latvijas naudu pret cara naudu 
(1 cara rbl. = 0,50 Latvijas rbļ.). Latvijas naudu izlaida kā valsts kases zīmes 1, 5, 10, 15, 
50, 100 un 500 rubļu un maiņas zīmes – 5, 10, 25, 50 kapeiku nominālos.

Viena rubļa autors ir Kārlis Mendziņš. Mākslinieks izmantoja stilizētā latviešu or-
namenta motīvus, kas atgādina Jūlija Madernieka stilizācijas manieri. Saulītes emblēma 

23. att. Naudas haoss Latvijā 1918.–1920. gadā: Austrumu aizdevu kases zīme 100 markas, 1918. g. – CVVM 
193514; Imperatora Krievijas pastmarka – naudaszīme 10 kapeikas, 1915. g. – CVVM 201983; 500 rubļu, 
1912. g. – CVVM 202448:1; Igaunijas Republikas kases zīme 1 marka, 1919. g. – CVVM 209103:1; Vācijas Valsts 
bankas zīme, 20 markas, 1915. g. – CVVM 201060:1; Krievijas Pagaidu valdības kases zīme (kerenka), 20 rubļu, 
1917. g. – CVVM 202224:1; Krievijas valsts kredītbiļete, 1000 rubļu, 1917. g. – CVVM 201998:2; Liepājas pilsētas 
pašvaldības maiņas zīme, 5 kapeikas, 1919. g. – CVVM 193476; Jelgavas pilsētas valdes parādzīme, 3 rubļi, 
1918. g. – CVVM 199509; Krievijas valsts kredītbiļete, 5 rubļi, 1909. g. – CVVM 202426:1. Ināras Jēgeres digitālā 
apstrāde un mākslinieciskais iekārtojums
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pārņemta no karavīru zīmotnes. Šī B. Dzeņa zīmētā saulīte Latvijas Republikas pirma-
jos gados bija ļoti populāra, un to lietoja ģerboņa vietā79 (24. att.). 500 rubļu zīmes meta 
autors ir Rihards Zariņš, tās aversā dažādas vinjetes un režģījumi, reversā divi pilnības 
ragi, grozs ar augļiem, zobrats, maiss, ar virvi apsieta kaste, uz kuras līdaka, enkurs, 
sviesta muca, tai pāri labības kūlis. Tas viss simbolizēja Latvijas lauksaimniecību, rūp-
niecību un jūrniecību. Tautā šīs zīmes sauca par “līdakām”80 (25. att.).

R. Zariņš bija 20 gadus nostrādājis Krievijā Valstspapīru spiestuvē Sanktpēter-
burgā (Экспедиция заготовления государственных бумаг) un apguvis visas naudas 
iz gatavošanas mākas. Atgriezies Lat vijā, viņš izveidoja Latvijas Valsts papīru spiestuvi 
un bija tās pārvaldnieks no 1919. līdz 1933. ga dam. R. Zariņš izstrādājis metus šādām 

79 CVVM NUM 20527.
80 CVVM 120877.

24. att. 1 rublis. Latvijas 
valsts kases zīme, 
1919. gads. Mākslinieks 
Kārlis Mendziņš. Papīrs, 
120,0 × 80,0 mm. 
No LNVM krājuma, 
CVVM 193375
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naudas zīmēm: 5 latu sudraba monētai (kalta 1929., 1931. un 1932. g.) un visiem pirmā 
izlaiduma santīmiem (1922.–1925. g.), kā arī papīra naudas zīmēm – 5, 10, 25 kapeiku 
(atšķirība bija krāsās – sarkana (5 kap.), zila (10 kap.), brūngana (25 kap.)), 500 rubļu 
(1920. g.), 10 latu pagaidu (1922. g.) un 100 latu bankas zīmei (1923. g.), 10 latu (1925. g.), 
5 latu (1926. g.), 10 latu (1933. un 1934. g.), 20 latu (1935. un 1936. g.) valsts kases zīmei.

Lietpratīgi un stingri saimniekojot, toreizējam finanšu ministram Ringoldam Kal-
ningam izdevās līdzsvarot valsts budžetu. Jāatzīmē, ka līdzekļus valsts ieguva, arī pārska-
tot un samazinot savu administratīvi birokrātisko aparātu. Tika ievērots stingrs taupī-
bas princips: “.. kad es iestājos Finanšu ministrijā, tad es proklamēju taupības principu: 
stabilizēt naudas kursu nozīmē stabilizēt valdību. Stabils naudas kurss nozīmē veselīgu 
izglītību, un tas ir tas vislabākais līdzeklis, kas tagad var iznīcināt komunistu idejas.”81

81 No finanšu ministra R. Kalninga runas Satversmes sapulcē, apspriežot valsts budžetu 1922. gadā. Latvijas Sa
tversmes sapulces stenogrammas: V sesijas 62. sēde 1922. gada 28. jūnijā, 14. burtn. Rīga: Satversmes Sapulces 
izdevums, 1922, 2186. lpp.

25. att. 500 rubļu. Latvijas valsts 
kases zīme, 1920. gads. Māksli-
nieks Rihards Zariņš. Papīrs,  
160,0 × 105,0 mm. No LNVM 
krājuma, CVVM 120877
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1921. gada 14. jūnijā Satversmes sapulce noteica, ka līdz galīgai naudas reformai 
visus darījumus var slēgt, izmantojot iedomātu ideālu maksāšanas līdzekli – zelta 
franku (1 zelta franks = 0,2903226 g tīra zelta).82 Sākotnēji 1 zelta franks līdzinājās 
aptuveni 100 Latvijas rubļiem, bet, saprātīgi veicot dažādus saimnieciskos pasākumus, 
piemēram, ieviešot 1921. un 1922. gadā nodokļu un aizdevumu noteikumus, Latvijas 
rublis nostabilizējās līmenī: 1 franks = 50 rubļu. 

1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā tika izdoti Noteikumi par naudu, proti, ka Lat-
vijas naudas sistēma pamatojas uz zeltu un naudas vienība ir lats.83 Turpmākie naudas 
reformas projekti noteica, ka lata sistēma ievedama, kolīdz būs radīti tādi apstākļi, kas 
tās eksistenci pilnībā nodrošinātu. Lai nediskreditētu lata nosaukumu, kopš 1919. gada 
izlaistās Latvijas valsts kases zīmes nosauca par rubļiem. “Tāpēc lats ievedams tikai tad 
apgrozībā, kad būs radīti tādi priekšapstākļi, kas nodrošina viņa normālu eksistenci, t.i., 
viņa apmaiņu zeltā. Zināmu laiku abas sistēmas pastāvēs viena otrai blakus. Tiklīdz lata 
sistēma būs ieguvusi pilsoņa tiesības, Latvijas rubļi maz pamazām jāizņem no apgro-
zības,” paskaidrots 1919. gadā Finanšu ministrijai iesniegtā naudas sistēmas projektā.84 
Lai arī lats vēl lāgā nebija dzimis, pret to jau izturējās ar cieņu un bijību. 

1922. gada 3. janvārī Ministru kabinets saņēma Finanšu ministrijas izstrādāto 
likumprojektu par naudu, kas noteica, ka naudas pamatvienība ir “lats”, bet tā simt-
daļa – “santīms”. Tālāk likumprojektu iesniedza Satversmes sapulcei, kas ar tā pieņem-
šanu īpaši nesteidzās. Taču laiks negaidīja. Tāpēc jau 1922. gada 3. augustā Ministru 
kabinets pieņēma noteikumus par naudu – 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā.85 

Lai varētu realizēt sekmīgu monetāro politiku, radās nepieciešamība dibināt Latvi-
jas Banku. Bankai tika piešķirtas emisijas tiesības. Tās pagaidu statūti tika apstiprināti 
1922. gada 19. septembrī ar Ministru kabineta lēmumu, un tās sākotnējais kapitāls bija 
10 miljoni latu.86 Saeima Latvijas Bankas statūtus pieņēma 1923. gada 24. aprīļa sēdē.87

Jau 1922. gada 10. novembrī banka paziņoja, ka no 1. līdz 7. novembrim ir izlaistas 
Latvijas Bankas naudas zīmes – lati – par 1 700 000 latu, kas nodrošinātas ar 225 700 
ASV dolāriem, savukārt no 1. līdz 14. decembrim tika izlaists 2 550 000 latu ar nodroši-
nājumu 547 500 sterliņu mārciņās un 225 700 ASV dolāros. Lata un Latvijas rubļa kurss 
tika noteikts: 1 pret 50. 

Bija paredzēts kalt arī zelta monētas 10 un 20 latu vērtībā no 900. raudzes zelta ar 
svaru attiecīgi 3,225805 g un 6,45161 grams. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir 
saglabājies Teodora Zaļkalna veidotais ģipša modelis 20 latu zelta monētai88 (26. att.). 
Jāatzīmē, ka šo T. Zaļkalna ieceri Latvijas Banka realizēja tikai 2008. gadā, emitējot 

82 Likumu un valdības rīkojumu krājums, 12. burtn. Rīga: Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas izdevums, 
1921, 30. jūn., Nr. 116, 186. lpp.

83 Kārkliņš A. Mūsu naudas reforma, 345.–383. lpp. 
84 Turpat, 68.–69., 75.–81., 345.–383. lpp. 
85 Likumu un valdības rīkojumu krājums, 14. burtn. Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas nodaļas izdevums, 

1922, 21. aug., Nr. 146, 322.–323. lpp.
86 Likumu un valdības noteikumu krājums. Rīga: Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas izdevums, 1922, 

19. sept., Nr. 192, 397.–402. lpp. 
87 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 9. burtn. Rīga: Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas 

izdevums, 1923, 9. jūn., Nr. 65, 165.–170. lpp. 
88 CVVM 122878:1–2. 
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“Latvijas monētu”, kas guva lielu starptautisko atzinību kā “Gada skaistākā monēta – 
2010” un “Gada skaistākā zelta monēta – 2010” (27. att.). Ir zināms arī R. Zariņa mets 
20 latu zelta monētai, vēlāk nedaudz izmainītā veidā tas tika izmantots 5 latu sudraba 
monētas kalšanai. Finanšu ministrijas Kredītdepartaments “Valdības Vēstnesī” izslu-
dināja “sacensību mazāksolīšanā uz zelta naudas kalšanu”.89 Galu galā zelta naudas 
kalšana tomēr netika uzsākta. Lats bija līdzsvarojies ar zeltu kā vērtības mērauklu, un 
nebija nekādas nepieciešamības pēc zelta monētas naudas apgrozībā.

Latvijas Republikas metālnauda – 1, 2, 5, 10 un 20 santīmu pirmā izlaiduma un 
daļēji arī otrā izlaiduma monētas – no 1922. līdz 1925. gadam izgatavota Šveices kaltuvē 
Huguenin Frères & Cie, Le Locle (28. att.), 1 santīma trešā un ceturtā izlaiduma un puse 
sestā izlaiduma monētu – Lielbritānijas kaltuvē King’s Norton Metal Company Ltd., 
2 santīmu otrā un trešā izlaiduma un puse sestā izlaiduma 1 santīma monētu – citā 

89 Valdības Vēstnesis, Nr. 206, 1922, 14. sept., 1. lpp.

28. att. Šveicē (Huguenin Frères & 
Cie, Le Locle) kalto Latvijas 2, 10 
un 50 santīmu modeļi un monētas. 
No LNVM krājuma, CVVM 
122877:1–12. Leona Baloža foto

26. att. 20 latu. Nerealizēts zelta monētas projekts. 1922. gads. Māksli-
nieks Teodors Zaļkalns. Ģipsis, diametrs 152,0 mm. No LNVM krājuma, 
CVVM 122878:1–2. Leona Baloža foto

27. att. “Latvijas monēta” – 20 latu 
zelta monēta (raudze 999,9999). 
2008. gads. Svars 10 g, diametrs 
22,0 mm. No LNVM krājuma, 
CVVM NUM 29654. Roberta 
Kaniņa foto un digitālā apstrāde
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Lielbritānijas kaltuvē – Mint Birmingham Ltd., bet 1 santīma piektā izlaiduma, 2 san-
tīmu ceturtā izlaiduma un visa sudraba nauda kalta Royal Mint kaltuvē Londonā.90

1936. gada 29. augustā pieņēma lēmumu par 1 santīma monētu kalšanu Rīgā. Mo-
nētu kaltuvi Valstspapīru spiestuvē Maskavas ielā 11, kuru pārdēvēja par Valstspapīru 
spiestuvi un naudas kaltuvi, svinīgi atklāja 1937. gada 17. martā.91 Šeit kala arī 2 san-
tīmu monētas.

Kā palīgnaudu Latvijas Republikā ieviesa apgrozībā arī sudraba latus. Finanšu mi-
nistrija 1924. gada 18. februārī laida apgrozībā 1 lata monētu, kas izgatavota Anglijas 
naudas kaltuvē Royal Mint pēc profesora Jāņa Roberta Tilberga zīmējuma. Bija atļauts 
izgatavot 10 miljonus sudraba 1 lata monētu. Monētas saturēja 835 daļas sudraba un 
165 daļas vara, to svars 5,0 g, diametrs 23,0 mm.92 1925. gada 30. martā sāka kalt tādas 
pašas raudzes sudraba 2 latu monētas, to svars 10,0 g, diametrs 27,0 mm. Šo monētu 
skaits nedrīkstēja pārsniegt 5 miljonus. Pēc pusgada tika izdoti noteikumi par sudraba 
monētu atkārtotu izlaidumu 2,5 miljonu skaitā. Līdz ar to pieprasījums pēc sudraba 
naudas kļuva mazāks. Dažas kaimiņvalstis, sekojot Latvijas paraugam, arī laida apgro-
zībā sudraba naudu, un tā rezultātā izbeidzās Latvijas sudraba aizplūšana no valsts un 
atkrita vajadzība pēc tās turpmākiem izlaidumiem. 

Bija paredzēts izlaist arī sudraba 5 latu monētas pēc J. R. Tilberga zīmējuma, bet, 
tā kā tobrīd pēc tām nebija lielas vajadzības, šis projekts palika nerealizēts – un 5 latu 
monētas izlaida tikai 1929. gada 23. decembrī pēc R. Zariņa meta (29. att.). Monētas 
svars 25,0 g, diametrs 37,0 mm, raudze 835. Sudraba pieclatniekus papildus izlaida 
1931. un 1932. gadā.93 Sudraba pieclatnieks kļuva par savdabīgu neatkarīgās Latvijas 
brīvības un valstiskuma simbolu. To glabāja kā dārgumu visos okupācijas, izsūtījuma 
un trimdas gados, no tā gatavoja piespraudes un nēsāja kā rotu, tā paužot klusējošu 
protestu okupācijas varai (30. att.). Atjaunotā Latvijas Banka, atzīmējot atjaunotā lata 

90 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā. Rīga: Latvijas Banka, 1995, 279.–289. att., 165.–168. lpp.
91 Atklāta Latvijas naudas kaltuve. Kā top Latvijā kalta metalnauda. Rīts, Nr. 77, 1937, 18. marts, 1. lpp.
92 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 20. burtn. Rīga: Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas 

izdevums, 1923, 15. okt., Nr. 133, 316. lpp.; Valdības Vēstnesis, Nr. 41, 1924, 19. febr., 1. lpp.
93 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā, 289. att., 168. lpp.

29. att. 5 lati. 1931. gads. Mākslinieks Rihards Zariņš. 
Sudrabs (835. raudze), svars 25,0 g, diametrs 37,0 mm. No 
LNVM krājuma, CVVM 187016. Roberta Kaniņa foto 

30. att. “Pieclatnieks” kā rota. No 
LNVM krājuma, CVVM 222830. 
Roberta Kaniņa foto
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desmitgadi, šo sižetu izmantoja, izkaļot pieclatnieku zeltā,94 bet 2012. gadā, atzīmējot 
Latvijas Bankas un nacionālās valūtas – lata deviņdesmitgadi, British Royal Mint kaltuvē 
(Lielbritānija), izmantojot oriģinālās 1929. gada galvanoplastikas formas, izkala jaunu 
precīzu pieclatnieku, tikai no augstākas raudzes (925.) sudraba.95 Trīsdesmito gadu 
pieclatnieka tautu meita ir attēlota mūsdienu 500 latu bankas zīmē96 un visu bankas 
zīmju ūdenszīmē, tā ir izvēlēta arī par vienu no simboliem uz jaunieviešamajām eiro  
monētām.97 

Runājot par Latvijas papīrnaudu, jāizšķir divu veidu zīmes: 1) bankas zīmes (10, 
20, 25, 50, 100 un 500 Ls vērtībā), ko izlaida Latvijas Banka un kas bija nodrošinātas ar 
zeltu; 2) Finanšu ministrijas izlaistās valsts kases zīmes (5, 10, 20 Ls vērtībā) un valsts 

94 CVVM NUM 27191, 27192.
95 Latvijas Bankai XC. Rīga: Latvijas Banka, 2012, 307. lpp.
96 CVVM NUM 26249.
97 Latvijas Bankai XC, 299. lpp.

31. att. 10 latu. Latvijas Bankas 
pagaidu naudas zīme (500 Latvijas 
rubļu zīme ar 1922. gada uzdruku 
“10 latu”). Mākslinieks Rihards 
Zariņš. Papīrs, 160,0 × 105,0 mm. 
No LNVM krājuma, CVVM 120416. 
Roberta Kaniņa foto
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kases maiņas zīmes (5 Ls vērtībā), kas bija nodrošinātas ar valsts īpašumu un vēlāk to 
ceturtdaļa – ar ārzemju valūtu. 

Pirmā pēcreformas papīrnauda bija 1922. gadā Latvijas Bankas izlaistā pagaidu 
naudas zīme – 10 latu – 500 Latvijas rubļu naudas zīme ar abās pusēs uzspiestu uz-
druku sarkanā krāsā “10 Latu”; uzdrukas meta autors – R. Zariņš98 (31. att.). Pirmās 
100 latu bankas zīmes, pēc R. Zariņa meta un Kārļa Krauzes vara gravējuma, iespieda 
uz Līgatnes papīrfabrikā ražotā papīra Valstspapīru spiestuvē. Uz naudas zīmes pa 
kreisi attēlota tautu meita, kurai rokā veseris un zobrats (rūpniecības simboli), pie 
kājām enkurs (jūrniecības simbols) un ar virvi apsiets sainis (tirdzniecības simbols), pa 
labi – zemniece, kurai rokā labības kūlis, bet pie kājām grozs ar augļiem un dārzeņiem 
(lauksaimniecības simboli); fonā ozols, rūpniecības dūmeņi, lauku mājas; apakšā vidū 
valsts lielais ģerbonis99 (32. att.). Ģerboņa attēls ir uz visām Latvijas naudas zīmēm.

98 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā, 262. att., 153. lpp.; CVVM NUM 22551.
99 Turpat, 263. att., 154.–155. lpp.; CVVM NUM 20550.

32. att. 100. latu. Latvijas 
Bankas naudas zīme, 
1923. gads. Mākslinieks 
Rihards Zariņš, gravējis 
Kārlis Krauze. Papīrs,  
154,0 × 88,0 mm. No 
LNVM krājuma, CVVM 
NUM 20550. Roberta 
Kaniņa foto
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Drīz vien parādījās 100 latu naudas zīmes viltojumi, un Līgatnes papīrs arī nebija 
vajadzīgā līmenī, tādēļ turpmāk Latvijas Banka nolēma naudas zīmju izgatavošanu 
pasūtīt Lielbritānijā. Uz turienes spiestuvēm tika aizsūtīti dažādi materiāli – latviskā 
ornamenta elementi, valstsvīru un kultūras darbinieku portreti, Rīgas, Daugavas un citi 
dabas skati utt. Izmantojot šo materiālu un pieliekot klāt savu fantāziju, Lielbritānijas 
spiestuvju mākslinieki radīja Latvijas naudu, un, tā kā spiestuves mākslinieku un gra-
vieru vārdus neizpauda, daudzām naudas zīmēm meta autori nav zināmi. Pasūtījumi 
tika izdarīti vairākās grafiskās iestādēs: Waterlow & Sons Ltd., London; Bradbury, Wil
kinson & Co. Ltd., New Malden, England; Thomas de la Rue & Co. Ltd., London. 

Pēdējā Latvijas Bankas izlaistā zīme ir 1939. gada 100 latu, kuras meta autors un 
gravieris ir mākslinieks Jānis Šternbergs un kuru atkal iespieda Rīgā Valstspapīru spies-
tuvē un naudas kaltuvē. Šīs naudas zīmes fons ir sarkans, un jau toreiz tautā runāts, ka 
labi nebūs, ka tā neesot laba zīme. Uz naudas zīmes attēlota zemnieku ģimene, daudzi 
tēva sejā saskatīja līdzību ar ģenerāli Jāni Balodi jaunībā; reversā eksportostas skats – 
tvaikonis “Laimdota”, krastā sakrauti eksportkokmateriāli u.c.100 (33. att.).

100 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā, 271. att., 160.–161. lpp.; CVVM NUM 8217.

33. att. 100 latu. Latvijas 
Bankas naudas zīme, 
1939. gads. Mākslinieks Jānis 
Šternbergs. Papīrs, 150,0 × 
80,0 mm. No LNVM krā-
juma, CVVM NUM 20588. 
Roberta Kaniņa foto
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34. att. 20 latu. 
Latvijas valsts kases 
zīme, 1936. gads. 
Mākslinieks 
Rihards Zariņš, 
gravējis Kārlis 
Krauze. Papīrs, 
163,0 × 79,0 mm. 
No LNVM krā-
juma, CVVM NUM 
20581. Roberta 
Kaniņa foto un 
digitālā apstrāde

Kā jau iepriekš minēts, Finanšu ministrija Latvijas valsts kases zīmju izgatavošanu 
uzsāka tepat Rīgā, iespiežot tās arī uz Līgatnē ražotā papīra. Pēc 1925. gada 5 un 10 latu 
izlaidumiem turpmāk papīru iegādājās angļu firmā Portals Ltd., bet 1940. gadā izlaistās 
kases zīmes un maiņas zīmes atkal tika iespiestas uz Līgatnē ražotā papīra, kas tagad 
jau bija pienācīgā kvalitātē. 1925. gada 10 latu kases zīmēs ir attēlots ozols un Merkura 
zizlis,101 1926. gada 5 latu – tirdzniecības un jūrniecības simboli,102 1933. gada 10 latu – 
tautu meita,103 1935. gada 20 latu – Rīgas pils104 (34. att.), un šo zīmju dizaina autori 
ir R. Zariņš un K. Krauze. Pēdējais ir arī autors 1937. gada 10 latu zīmei, uz kuras 
attēlots sējējs un zvejnieki.105 1940. gada 20 latu kases zīmi ar Jelgavas pili un pļāvēju,106 
kā arī 5 latu maiņas zīmi ar Gaujas tiltu Siguldā zīmējis Artūrs Apinis, bet gravējis  
K. Krauze.107 

101 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā, 272. att., 160. lpp.; CVVM NUM 20553.
102 Turpat, 273. att., 161. lpp.; CVVM NUM 20622.
103 Turpat, 274. att., 162. lpp.; CVVM NUM 20571.
104 Turpat, 275. att., 162.–163. lpp.; CVVM NUM 26275.
105 Turpat, 276. att., 163. lpp.; CVVM NUM 20596.
106 Turpat, 277. att., 164.–165. lpp.; CVVM NUM 20621.
107 Turpat, 278. att., 164. lpp.; CVVM NUM 26307.
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Tātad Latvijas naudas sistēma sastāvēja no Latvijas Bankas zīmēm (banknotēm), 
kuras iespieda Lielbritānijā un kuras bija brīvi apmaināmas pret zelta stieņiem (līdz 
1931. gada 8. oktobrim); valsts kases zīmēm, kuras bija nodrošinātas ar valsts mantu 
(vismaz ceturtā daļa no apgrozībā esošām valsts kases zīmēm bija arī nodrošinātas ar 
zeltu vai stabilu ārvalstu valūtu) un kuras iespieda Rīgā; metāla naudas. Latvijas Banka 
bija noteicēja pār banknotēm, bet valsts kases zīmju un metāla naudas emisijas tiesības 
bija Finanšu ministrijai.

Lats kā maksāšanas līdzeklis palika spēkā arī pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 
17. jūnijā. Kā rakstīja toreizējais Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs Ādolfs Klīve, 
jau 1940. gadā naktī no 12. uz 13. jūliju (t.i., jau pirms formālās Latvijas iekļaušanas 
PSRS) tika izņemti un aizvesti Latvijas Bankas zelta, valūtas un sudraba monētu krājumi 
kopsummā par 13–14 miljoniem latu, 6,6 miljonu latu vērtībā niķeļa un 0,5 miljonu 
latu vērtībā bronzas monētas. 1941. gadā, sākoties karadarbībai Latvijas teritorijā, pa-
domju ierēdņi atkāpjoties aizveda līdzi sudraba, niķeļa un bronzas monētas kopsummā 
par 18,4 miljoniem latu.108 

108 Klīve Ā. Latvijas zelts un tā liktenis. Archīvs. Red. E. Dunsdorfs, XI sēj. Melburna: Latviešu apvienības Austrā-
lijā zinātnes nozare un Kārļa Zariņa fonds, 1971, 16.–17. lpp.; Klīve Ā. Latvijas neatkarības gadi. [Bruklina]: 
Grāmatu Draugs, 1976, 230.–236. lpp.

35. att. 3 rubļi. PSRS valsts 
kases biļete, 1938. gads. 
Papīrs, 135,0 × 67,0 mm. 
No privātkolekcijas

36. att. 3 červonci. PSRS 
Valsts bankas biļete, 
1937. gads. Papīrs, 170,0 × 
87,0 mm. No privāt-
kolekcijas
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Jaunā valdība 1940. gada jūlijā bija deklarējusi, ka lata līdzšinējā stabilitāte tiks uz-
turēta arī turpmāk, tomēr īstenībā tika veikta virkne pasākumu – paaugstinot algas un 
preču cenas –, lai devalvētu lata vērtību. 

No 1940. gada 10. oktobra Latvijas Bankas vietā stājās PSRS Valsts bankas Latvijas 
Republikāniskais kantoris kā centralizētās PSRS banku sistēmas sastāvdaļa. 1940. gada 
25. novembrī paralēli latam kā likumīgu maksāšanas līdzekli Latvijā ieviesa PSRS naudu 
pēc kursa 1 lats = 1 rublis. Apgrozībā izlaisto rubļu naudas zīmju nomināli bija 1, 3 un 
5 rbļ. (valsts kases zīmes) (35. att.), 1, 3, 5 un 10 červoncu (banknotes) (36. att.). Turklāt 
Latvijas teritorijā par likumīgu maksāšanas līdzekli kļuva visas PSRS (KPFSR) Valsts 
bankas agrākajos gados izlaistās papīra naudas zīmes un monētas, ieskaitot 1921.–
1930. gadā kaltos sudraba rubļus un kapeikas.109 Bet 1941. gada 25. martā plkst. 13.05 
lats bez brīdinājuma tika anulēts un privātpersonu noguldījumi, kas lielāki par 1000 la-
tiem, nacionalizēti. Šāda akcija tika veikta vienlaikus visās trijās Baltijas valstīs.110 

109 Tautas komisāru padomes paziņojums par Padomju naudu, kura ir apgrozībā Latvijas PSR teritorijā. Padomju 
Latvija: LPSR AP laikraksts, Nr. 90, 1940, 24. nov., 1. lpp.; Nr. 96, 1940, 30. nov., 1. lpp.

110 PSRS TKP 1941. gada 21. marta lēmums par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valūtas anulēšanu. Okupācijas 
varu politika Latvijā (1939–1991): dokumentu krājums. Rīga: Nordik, 1999, 112. lpp.; LPSR TKP un LK(b)P  
CK lēmums Nr. 441. – Latvijas Valsts arhīvs (LVA), 270. f., 1. apr., 53. l., 145. lp.; Paziņojums. Padomju Latvija, 
Nr. 73, 1941, 25. marts, 2. lpp.

37. att. 50 reihsmarku. 
Vācijas valsts kredītkases 
zīme, 1940. gads. Papīrs, 
170,0 × 85,0 mm. No 
privātkolekcijas
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Otrā pasaules kara laikā Latvijā (1941–1945) naudas apgrozībā bija nevis nacionālā, 
bet divas ārvalstu valūtas: vācu okupācijas nauda – reihsmarka (RM) – un PSRS rubļi, 
kuru vērtības attiecība bija: 10 rbļ. = 1 RM111 (37. att.). 

Pēc Otrā pasaules kara un līdz pat 1992. gadam Latvijā apgrozībā bija PSRS rubļi 
un kapeikas. Gan naudas emisijas, gan valsts kases funkcijas veica PSRS Valsts banka, 
bet Latvijas PSR naudas sistēmas atradās pilnīgā tās kontrolē. 

1990. gada 31. jūlijā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma lēmumu “Par 
Latvijas Republikas naudas sistēmas izveidošanas programmu”.112 Latvijas Banka 
uzsāka Latvijas nacionālās valūtas atjaunošanu. Tika izveidota Latvijas Republikas 
Naudas reformas komiteja trīs cilvēku sastāvā (Ministru padomes priekšsēdētājs Ivars 
Godmanis, Augstākās padomes Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kehris, 
Latvijas Bankas prezidents Einārs Repše),113 kas 1992. gada 4. maijā pieņēma lēmumu 
par Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes – Latvijas rubļa – laišanu apgrozībā.114 Šo 
naudas zīmju nominālvērtība bija 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200 un 500 rubļu (mākslinieks 
Kirils Šmeļkovs) (38. att.). 

1993. gada 5. martā apgrozībā tika ieviesta Latvijas Republikas nacionālā valūta – 
lats,115 kura vērtības attiecība pret Latvijas rubli bija 1:200. Banknošu (5, 10, 20, 50, 100 
un 500 latu) grafiskā attēla autori ir Imants Žodžiks un Valdis Ošiņš (39. att.), bet 1, 2, 
5, 10, 20, 50 santīmu un 1 un 2 latu monētu dizainu veidojuši Gunārs Lūsis un Jānis 
Strupulis (40. att.). 

1992. gada 4. maijā iesāktā Latvijas naudas reforma noslēdzās 1998. gada 20. jūlijā, 
kad tika izlaista pēdējā naudas apgrozībā paredzētā naudas zīme – 500 latu. 1994. gada 
14. martā Latvijas Banka latu piesaistīja SDR (Special Drawing Rights) valūtu grozam, 
kas vēl vairāk nodrošināja tā stabilitāti, bet kopš 2004. gada 30. decembra lats ir piesais-
tīts Eiropas Savienības vienotajai valūtai – eiro.

Latvijas Banka dažādo Latvijas naudas dizainu ar viena lata monētām, iekaļot 
tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus un notikumus (stārķis, brūnā meža skudra, 
sēne, Sprīdītis, Sv. Pētera baznīcas gailis, ūdenskliņģeris, priedes čiekurs, Jāņu vai-
nags, sniegavīrs, pūcessakta, ūdensroze, skursteņslauķis, krupis, aluskauss, ezis, 
Nameja gredzens, pakavs, Ziemassvētku eglīte)116 (41. att.). Kā Latvijas simbols 
ir arī Latvijas Bankas emitētās piemiņas un jubilejas monētas, kas īsā laikā guvušas 

111 Amtsblatt des Generalkommissars in Riga, Nr. 1, 1941, S. 11–12; Verordnungsblatt des Reichskommissars für 
das Ostland, Nr. 41, 1942, S. 169–170; Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture (1914–1945). Stokholma: 
Daugava, 1968, 897.–904. lpp.

112 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 34, 1990, 23. aug. Lēmums Nr. 588, 
1741. lpp.

113 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 49/50, 1991, 19. dec. Likums Nr. 529, 
2341. lpp.

114 Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr. 1 1992. gada 4. maijā “Par Latvijas rubļa ievie-
šanu apgrozībā” (emisija no 7. maija). – http://www.bank.lv/nauda/latvijas-nacionalas-valutas-atjaunosana 
(skatīts 05.10.2011.).

115 Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr. 5 1993. gada 12. februārī “Par piecu latu naudas 
zīmes laišanu apgrozībā” (emisija no 5. marta). – http://www.bank.lv/nauda/latvijas-nacionalas-valutas- 
atjaunosana (skatīts 05.10.2011.).

116 Sk.: http://www.bank.lv/nauda/apgrozibas-monetas (skatīts 25.12.2012.).
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lielu starptautisko atzinību (42. att.). Latvijas naudas vēsturē pirmās jubilejas monē-
tas ar 2 latu (vara–niķeļa), 10 latu (sudraba) un 100 latu (zelta) nominālvērtību tika 
izlaistas 1993. gada 10. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības 75. gada-
dienu. Viena no šīs sērijas monētām (Ls 2), tiesa gan, ar atšķirīgu kaluma kvalitāti, 
ir arī apgrozības monēta. Monētu reversu veido etnogrāfisko rakstu simboli: 2 latu 
monētai – uz septiņām horizontālām svītrām ugunskrusta un jumja zīmes apvieno-
jums, 10 latu – stūraina saulīte ar pagarinātiem stūriem, 100 latu – kuplināta jumja  
zīme.

Līdz 2013. gada decembrim Latvijas Banka ir emitējusi 95 dažādas piemiņas un 
jubilejas monētas, tostarp veiksmīgi piedalījusies arī vairākās starptautiskajās monētu 
programmās, piemēram, “Apvienoto Nāciju Organizācijas 50 gadi”, UNICEF monētas 
“Pasaules bērni”, “Kuģniecības vēsture”, “Apdraudētā fauna”, starptautiskā 24 valstu mo-
nētu programma “Millennium”, “Hanzas savienība”, “Eiropas mantojums”, “Olimpiskās 
spēles”. Nacionālās programmas “Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības” ietvaros 
ir pabeigta no 12 monētām sastāvošas monētu sērijas izlaide: sērija “Pamati” – Zeme, 
Debess, Liktenis; sērija “Laiks“ – Kurzeme, Vidzeme, Latgale; sērija “Cilvēki” – Rainis, 
Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons; sērija “Valsts” – Brīvības cīņas, Svešas varas, 
Valsts atjaunotne. 

Nauda ir atguvusi agrākajos gados zaudētās funkcijas. Naudas reformas sekmīga 
norise un lata ieviešana radījusi priekšnoteikumus kapitāla uzkrāšanai un ražīgai apritei 
un pārejai uz tirgus ekonomiku. Pārlūkojot naudas reformas gaitu, var droši sacīt, ka tā 
norisinājusies veiksmīgi un kopumā nav radījusi nelabvēlīgu ietekmi ne uz iedzīvotāju 
labklājību, ne uz tautsaimniecības attīstību valstī. Par to liecina gan ārvalstu finanšu 
ekspertu pozitīvie vērtējumi, gan pašmāju sākotnējo skeptiķu vēlākie atzinumi. Latvijas 
rublis savulaik bija nepieciešams un efektīvs kā pagaidu naudas vienība, bet atjaunotais 
lats ir stabila, valsts iedzīvotāju uzticību ieguvusi un starptautiski respektēta nacionā-
lās valūtas vienība. Turklāt nenoliedzami lata naudas zīmes ir gan skaistas, gan īpaši  
drošas.

Secinājumi

Jaunā Latvijas valsts, kurai nebija savu simbolu veidošanas tradīciju, izcīnījusi ne-
atkarību, 20. gs. 20.–30. gados pasaules labāko paraugu līmenī izveidoja visus valstiskos 
simbolus – ģerboni, karogu, himnu, apbalvojumus un savu naudu. Tie visi sakņojas 
Latvijas tautas vēsturē: ģerbonī Vidzemes grifs, Kurzemes lauva, trīs zvaigznes – Lat-
vijas kultūrvēsturiskie novadi Vidzeme, Kurzeme kopā ar Zemgali un Latgale; karoga 
pirmsākumi no 13. gadsimta turpinās latviešu pirmās atmodas laikā 19. gadsimta otrajā 
pusē līdz oficiālajai valstiskajai atzīšanai. Apbalvojumi vēstī par vienu no senākajiem 
civilajiem ordeņiem Eiropā – Atzinības krustu, par izcīnītām Brīvības cīņām – Lāčplēša 
Kara ordenis, par pašaizliedzīgu darbu Tēvzemes labā – Triju Zvaigžņu ordenis, militārā 
jomā – Viestura ordenis, kultūrā – atjaunotais Atzinības krusts. Izmantojot pagaidu 
naudu – Latvijas rubli, tika izveidota stabila, konvertējama nacionālā valūta – lats. Šos 
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39. att. 100 latu. Latvijas 
Bankas naudas zīme ar 
Naudas reformas komitejas 
locekļu I. Godmaņa, O. Kehra 
un E. Repšes parakstiem, 
1992. gads. Mākslinieki Imants 
Žodžiks, Valdis Ošiņš. Papīrs, 
130,0 × 65,0 mm. No LNVM 
krājuma, CVVM NUM 27047. 
Roberta Kaniņa foto un digi-
tālā apstrāde

38. att. 500 Latvijas rubļu. Lat-
vijas Bankas pagaidu naudas 
zīme, 1992. gads. Mākslinieks 
Kirils Šmeļkovs. Papīrs, 120,0 × 
60,0 mm. No privātkolekcijas

40. att. 1 lats. Latvijas Bankas monēta, 1992. gads. 
Mākslinieki Gunārs Lūsis, Jānis Strupulis. Vara–niķeļa 
sakausējums, svars 4,80 g, diametrs 21,75 mm. Latvijas 
Bankas īpašums
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41. att. Viena lata monētas. Latvijas Bankas īpašums. Genādija Varlamova un Andra Tenasa foto, 
Intas Sarkanes mākslinieciskais iekārtojums un digitālā apstrāde
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42. att. Latvijas Bankas emitētās piemiņas un jubilejas monētas. Latvijas Bankas īpašums. 
Genādija Varlamova un Andra Tenasa foto, Intas Sarkanes mākslinieciskais iekārtojums un digitālā apstrāde



307Kristīne Ducmane    LATVIJAS VALSTISKUMA SIMBOLI



308 LATVIEŠI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

Latvijas valsts simbolus sagrāva padomju okupācija un Latvijas inkorporācija PSRS 
sastāvā 1940. gadā. 

Sākoties tautas atmodai 20. gs. 80. gadu beigās un atgūstot valstisko neatkarību, 
to visu vajadzēja atjaunot un pilnveidot. Pēc garajiem aizliegtības un noniecināšanas 
gadiem Latvijas valsts ir atjaunojusi, sakārtojusi un pilnveidojusi visus galvenos valstis-
kuma simbolus un aicina mūs “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm!”. 

Par autori

Kristīne Ducmane (dz. 1946) – Dr. hist., numismātikas speciāliste, Latvijas Na-
cionālā vēstures muzeja pētniece, Valsts heraldikas komisijas locekle. Publicējusi 
vairāk nekā 100 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, vairāku grāmatu autore 
un līdzautore. Sagatavojusi izstādi “Nauda Latvijā. Vēsture un mūsdienas”, kas 
eksponēta Igaunijas Bankas muzejā Tallinā, Mākslas vēstures muzejā Vīnē, Bode 
muzejā Berlīnē un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā. 2012. gadā apbal-
vota ar Atzinības krustu (IV šķira). 

43. att. No 2014. gada 1. janvāra Latvijas Republika ievieš Eiropas Savienības vienoto valūtu– eiro.
Latvijas viena un divu eiro monētu nacionālajā (reversa) pusē ir latviešu tautumeitas attēls (no 
pirmskara Latvijas Republikas sudraba pieclatnieka). Grafisko dizainu veidojis Guntars Sietiņš



Pēteris Zvidriņš

LATVIJAS DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA
PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

Raksta mērķis ir raksturot Latvijas demogrāfisko attīstību pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. 
Analizētas iedzīvotāju skaita, izvietojuma, sastāva, dabiskās un migratīvās kustības pārmaiņas, norā-
dīts uz depopulācijas padziļināšanos un gaidāmām negatīvām izpausmēm tuvākajā perspektīvā. Lai 
labāk izprastu esošo situāciju, sniegts ieskats par demogrāfisko procesu attīstību laika posmā pirms 
1990. gada, kā arī par demogrāfisko pētījumu raksturu vēsturiskā skatījumā. Akcentēta latviešu tau-
tas demogrāfiskā attīstība un nepietiekami aktīva valdības rīcība dzīvā spēka izsīkuma novēršanā.

The purpose of this paper is to characterize the demographic development of Latvia after the resto-
ration of independence. The analysis of population size, distribution and composition, their changes 
due to natural movement and migration emphasizing depopulation and expected negative expres-
sions in the nearest perspective are given in the paper. The insight in historical developments of 
population and demographic research is also presented. Peculiar demographic patterns of Latvian 
people are emphasized as well as the passive attitudes by different governments to overcome the 
demographic crisis and to promote the survival of the Latvians.

Atslēgvārdi: demogrāfiskā attīstība, depopulācija, dzimstība, mirstība, emigrācija, imigrācija, latvieši, 
novecošanās, izglītība, nodarbinātība.

Key words: demographic development, depopulation, fertility, mortality, emigration, immigration, 
Latvians, ageing, education, employment.

Ievads

Jau daudzus gadu desmitus zinātniekus, politiķus, valsts darbiniekus un visu sa-
biedrību kopumā satrauc valsts demogrāfiskā situācija. Šī raksta mērķis ir raksturot 
Latvijas demogrāfisko attīstību pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. Lai labāk 
saprastu tās specifiku pēdējos divos gadu desmitos, rakstā kopumā un īpaši pirmajās 
sadaļās sniegts īss ieskats par galvenajiem datu avotiem un pētījumiem vēsturiskā skatī-
jumā, analizēta demogrāfiskā attīstība Latvijā pirms 1990. gada, tajā skaitā neatkarīgās 
Latvijas pirmajā posmā starpkaru periodā un padomju okupācijas laikā pēc Otrā pa-
saules kara. Darbā analizētas iedzīvotāju skaita un demogrāfisko struktūru izmaiņas, 
aplūkoti visi galvenie demogrāfiskie procesi, izmantojot valstī veikto tautas skaitīšanu 
materiālus, iedzīvotāju dabiskās un migratīvās kustības regulārās uzskaites datus, sociāli  
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demogrāfiskos apsekojumus, Iedzīvotāju reģistra informāciju, kā arī interneta resursus 
un dažādu institūciju un atsevišķu pētnieku publikācijas, t.sk. ANO un ES Statistikas 
biroja Eurostat publiskotos materiālus. Pamatā raksts veidots, balstoties uz Latvijas Re-
publikas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem.

Iedzīvotāju uzskaite un pētījumi Latvijā vēsturiskā skatījumā

Jau cariskās Krievijas impērijas laikā pašreizējā Latvijas teritorijā tika veiktas iedzī-
votāju uzskaites, t.sk. dvēseļu revīzijas, vietējās tautas skaitīšanas atsevišķās guberņās. 
1881. gada beigās tautas skaitīšana pirmo reizi notika visās Baltijas guberņās, tostarp 
Kurzemes un Vidzemes guberņā, bet 1897. gadā Viskrievijas tautas skaitīšanas ietvaros 
tā pirmo reizi norisa arī Vitebskas guberņas Latvijas daļā (Latgalē). Īsi pirms Pirmā 
pasaules kara – 1913. gada decembrī Rīgā ceturto reizi cariskās Krievijas periodā or-
ganizēja iedzīvotāju skaitīšanu, tāpēc par rīdzinieku demogrāfisko attīstību ir pilnīgāka 
informācija nekā par iedzīvotājiem citviet. Tūlīt pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 
uzsāka gatavošanos tautas skaitīšanai, to veicot 1920. gada jūnijā. Tautas skaitīšanas 
notika regulāri, ik pēc 5 gadiem (arī 1925., 1930. un 1935. gadā), kas liecina, ka infor-
mācijas iegūšanai par iedzīvotāju skaitu, izvietojumu, sastāvu un kustību valstī un tās 
teritoriālajās vienībās veltīja lielu vērību. Šajā ziņā Latvija pat izcēlās citu valstu vidū. 
Bija uzsākti sagatavošanas darbi arī 1940. gada tautas skaitīšanai, taču sakarā ar kara-
darbības sākšanos Eiropā un padomju okupāciju piektā tautskaite netika veikta. 

Padomju periodā Latvijā norisa četras tautas skaitīšanas: 1959., 1970., 1979. un 
1989. gadā. Iegūto datu kvalitāte visumā ir apmierinoša. Padomju statistika gan ne vien-
mēr izmantoja starptautisko organizāciju rekomendētās klasifikācijas un definīcijas. 
Turklāt daļa informācijas bija politizēta. Militārpersonu, drošības iestāžu darbinieku 
un viņu ģimenes locekļu, kā arī citu speckontingentu atspoguļošana statistiskajos datos 
tika slēpta. 

Lielas grūtības rodas, pētot pēckara periodu, jo pirmā tautas skaitīšana Latvijā 
tika īstenota tikai 14 gadus pēc kara un 24 gadus pēc iepriekšējās (1935. gada) tautas 
skaitīšanas. Turklāt tās publicētie dati ir mazapjomīgi un vāji izmantoti pētījumos. CSP 
datu krājumos uzrādītie iedzīvotāju dabiskā pieauguma un migrācijas saldo summārie 
rādītāji par 40. gadu otro pusi ir būtiski lielāki nekā iedzīvotāju kopskaita pieaugums, 
turpretim par 50. gadiem situācija ir pretēja.1 Tas netieši norāda uz Maskavas atbildīgo 
iestāžu Latvijas statistiķiem uzspiesto nostāju publicēt un izmantot datus, lai slēptu 
genocīda apjomus pret Latvijas tautu padomju okupācijas perioda sākumā.2 Iepriekš 
minēto iemeslu dēļ speciālisti vairākkārt ir veikuši pārrēķinus, izmantojot dažādus pa-

1 Численность, состав, естественное и механическое движение населения Латвийской ССР. Рига: ЦСУ 
при Совете Министров ЛатвССР, 1961, с. 29.

2 Līdz šim publicētie dati par iedzīvotāju skaitu 1950. gada sākumā (1 milj. 943,5 tūkst.) ir jūtami pārspīlēti, 
uz to autors vērsa uzmanību jau 2003. gada publikācijā, novērtējot šo lielumu ar 1 milj. 884 tūkstošiem (sk.: 
Zvidriņš P., Vītoliņš E. Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1944.–1959. gadā. 
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2003, 250. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 9. sēj.)).
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ņēmienus. Aktuāls ir jautājums par to, kā padomju akcijās nogalinātie 40. un 50. gados 
ietverti dabiskās kustības rādītājos un izsūtītie ieskaitīti migrācijas raksturojumos. Vis-
ticamāk, šie zaudējumi uzskaitēs tika ietverti tikai daļēji. 

Pirmās nozīmīgākās publikācijas par Latvijas teritorijas iedzīvotājiem parādījās 
18. gs. pēdējā trešdaļā. Tomēr līdz 19. gs. vidum praktiski nebija nozīmīgu demogrāfisku 
pētījumu. Tikai sākot ar 19. gs. otro pusi, paplašinājās informācijas apjoms par iedzī-
votājiem, to daudzumu, sastāvu un kustību, pieauga arī publikāciju skaits. Aprakstošās 
demogrāfijas līmenis īpaši paaugstinājās kopš 19. gs. 80. gadiem, galvenokārt sakarā 
ar statistikas darba pilnveidošanu un nepieciešamību izskaidrot kapitālisma attīstības 
izraisītās pārmaiņas. Iedzīvotāju pētījumiem pievērsās latviešu inteliģences pārstāvji.

Neatkarīgās Latvijas laikā starpkaru periodā demogrāfiskās problēmas bija ļoti ak-
tuālas. Par to liecina arī samērā plašās publikācijas. Attīstīdami nepietiekamā iedzīvotāju 
skaita koncepcijas idejas, tālaika statistiķi un demogrāfi daudz nodarbojās ar dzimstības 
problēmu, jo perspektīvā draudēja depopulācija. Daļā publikāciju izpaudās nacionālis-
tiskas tendences. Lielāka apjoma darbus publicēja Oļģerts Piņķis, Rolands Freivalds, 
Vilmārs Salnītis un daži citi pētnieki. It īpaši jāatzīmē Valsts statistikas pārvaldes direk-
tora un Ministru prezidenta Marģera Skujenieka darbi: “Latvija. Zeme un iedzīvotāji” 
(1. izd. 1920, 3. izd. 1927), “Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā” (1930), “Latvijas 
statistikas atlass” (1938), kā arī tautas skaitīšanas materiālu analīzes darbi. No emigrāci-
jas 1919. gadā atgriezās ievērojamais zinātnieks un sabiedriskais darbinieks Kārlis Balo-
dis, kas bija viens no pirmajiem Starptautiskās iedzīvotāju izpētes savienības locekļiem.3

Padomju Latvijā sākotnēji ar demogrāfisko problēmu pētījumiem nodarbojās 
galvenokārt valsts statistikas iestāžu darbinieki. Kara seku demogrāfisko analīzi veica 
republikas Veselības aizsardzības ministrijas sanitārās statistikas birojs. 40. gadu beigās 
un 50. gadu sākumā vairāku demogrāfisko aspektu izpētei pievērsās Latvijas PSR ZA 
Ekonomikas institūta un Latvijas Valsts universitātes ekonomisti un statistiķi (Ļevs 
Starodubskis, Eduards Šīrons u.c.), tomēr nozīmīgu zinātnisku pētījumu faktiski ne-
bija. Demogrāfiskie pētījumi aktivizējās 60. gadu otrajā pusē. 1966.–1968. gadā Latvijā 
veica pirmos lielākos demogrāfiskos apsekojumus, lai pētītu ļoti aktuālas demogrāfiskas 
problēmas (dzimstība un aborti, kā arī laulību šķiršana). 70. un 80. gados tika organi-
zēti jauni pētījumi, to skaitā speciāli apsekojumi migrācijas procesu, laulātības un citu 
procesu un stāvokļu pētīšanai.

60. gadu beigās vairākās ministrijās, resoros un zinātniski pētnieciskajos institūtos 
(Darba resursu komitejā, PSRS CSP Zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaļā, 
Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūtā u.c.) nodibināja demogrāfijas nodaļas vai sek-
torus (šāda nodaļa jau agrāk funkcionēja republikas CSP). Ievērojami palielinājās zi-
nātnisko un populāri zinātnisko darbu skaits, tomēr daļa publikāciju bija ar ierobežotu 
lietojumu vai ierobežotu statistisko datu izmantošanu. Disertācijas par demogrāfisko 
problemātiku izstrādāja Atis Bērziņš, Zigrīda Goša, Andis Lapiņš, Inta Krūmiņa, Māra 
Zvidriņa u.c. Plašāko publikāciju autori bija Nikolajs Baranovskis, Pārsla Eglīte, Bruno 
Mežgailis un Pēteris Zvidriņš.4 Vairākas nozīmīgas publikācijas sagatavoja ārzemēs strā-

3 Zvidriņš P. Demogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 20. lpp.
4 Latvijas enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003, 188. lpp.
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dājošie latvieši. Ievērību pelna Austrālijā iznākušā rakstu krājuma “Archīvs” redaktora 
Edgara Dunsdorfa publikācijas, it īpaši krājuma 23. sējumā (1983) ievietotais plašais 
raksts “Latvijas iedzīvotāji simt gados”.

No 1968. gada LVU vairāku specialitāšu studiju programmā tika ietverts demogrāfi-
jas kurss. 1979. gadā LVU izveidoja statistikas un demogrāfijas katedru, bet 1982. gadā – 
demogrāfisko pētījumu grupu,5 kas izvērsa pētījumus ekonomiskās, medicīniskās, 
etniskās un vairākās citās demogrāfijas apakšnozarēs, kuras līdz tam vēl nebija attīstī-
tas. 80. gadu vidū speciālisti izstrādāja pirmo republikānisko demogrāfiskās attīstības 
komplekso ilgtermiņa programmu, kuru akceptēja republikas valdība. Svarīga nozīme 
bija pieņemtajiem lēmumiem par pasākumiem iedzīvotāju dabiskā pieauguma stimulē-
šanā (1980. un 1987. gadā), kā arī migrācijas procesu regulēšanā (1989. gada februārī). 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas mainījās iedzīvotāju uzskaites kārtība un vairāku 
rādītāju aprēķināšanas metodoloģija, tika atslepenoti dati atklātai to lietošanai. Neatkarī-
bas periodā tautas skaitīšana tika veikta 2000. un 2011. gadā. Par pēdējo skaitīšanu vēl nav  
iegūti visi dati, un materiālu izstrādi CSP pabeigs 2013. gadā. Jau 1991. gadā tika pieņemts 
likums “Par iedzīvotāju reģistru”, ar kuru noteica LR iedzīvotāju reģistrācijas kārtību. 
Iedzīvotāju pirmuzskaiti pamatos pabeidza 1993. gadā, apzinot faktisko pilsoņu skaitu. 
1998. gada 27. augustā LR Saeima pieņēma jaunu likumu, nosakot, ka “reģistra galvenais 
uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, nepilsoņu, kā arī Latvijas uzturēšanās atļauju, 
reģistrācijas apliecību un pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmušo personu uzskaiti, 
likumā noteiktajā kārtībā reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām”.6 
Saskaņā ar šo likumu reģistra izmantošanu un uzturēšanu vada un nodrošina Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde. Tomēr pastāv zināma neatbilstība starp LR CSP un Iedzī-
votāju reģistra datiem par iedzīvotāju skaitu valstī un tās administratīvi teritoriālajām 
vienībām, tāpēc demogrāfiskajos pētījumos biežāk izmanto plašāk publicētos CSP datus.

Pēdējā tautas skaitīšana padomju varas gados norisa 1989. gada janvārī. Militār-
personu un citu speckontingentu uzskaiti toreiz veica īpašs personāls, un tā sadalījums 
pa republikām un atsevišķām administratīvajām vienībām norisa centralizētā veidā, 
tāpēc atsevišķos gadījumos var apšaubīt iegūto datu ticamību. Atjaunotās LR CSP spe-
ciālisti praktiski neveica nekādus pārrēķinus, jo tad būtu jādabū no Maskavas tautas 
skaitīšanas pirmdokumenti un jāveic no jauna materiālu apstrāde.7 Tomēr šie skaitīša-
nas materiāli visbiežāk ir pamatā ziņām par iedzīvotāju skaitu, izvietojumu un sastāvu 
politisko neatkarību atguvušajai Latvijai.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 1998. gadā demogrāfiju atzina par pilnīgi patstā-
vīgu zinātnes nozari, nošķirot to no ekonomikas nozares. Tomēr sakarā ar valsts finan-
sējuma samazināšanu zinātnei demogrāfiskie pētījumi valstī kopumā nedaudz apsīka. 
Nozīmīgākie pētījumi tika veikti LU Demogrāfijas centrā, Statistikas un demogrāfijas 
katedrā, kā arī LZA Ekonomikas institūtā, galvenokārt īstenojot LZP finansētos projek-
tus, arī atsevišķus starptautiskos projektus. Sadarbībā ar ekonomistiem, biologiem un 
mediķiem 1995.–2001. gadā izpildīta LZP zinātniskā programma “Latvijas iedzīvotāji un 

5 Kopš 1988. gada – demogrāfisko pētījumu nodaļa, no 1994. gada – LU Demogrāfijas centrs.
6 21.06.2007. pieņemtās likuma redakcijas 3. pants (stājās spēkā 19.07.2007.).
7 Šādu visai apjomīgu darbu veica igauņu demogrāfi, tomēr iegūtos rezultātus galvenokārt izmanto tikai zinātnieki.
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tautas veselība”, bet sadarbībā ar ANO Iedzīvotāju fondu un Eiropas Ekonomikas komi-
siju īstenoti projekti “Dzimstības un ģimenes apsekojums Eiropas valstīs” un “Iedzīvo-
tāju novecošanās dinamika”, publicējot vairākas monogrāfijas (t.sk. ANO izdevumos).8

21. gs. pirmajā desmitgadē svarīgākie izpildītie LZP projekti ir: “Demogrāfisko 
struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gs. mijā un to radītās sekas” (2003), “Indivīdu 
aktīva mūža ilguma pagarināšana” (2005), “Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un 
aktīva mūža ilguma pagarināšana” (2005), “Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes” 
(2006), “Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās 
ES” (2008), “Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos” (2008), “Iedzīvotāju novecošanās 
sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas un to kompen-
sācijas mehānismi” (2009), “Depopulācija Latvijā: attīstība, cēloņi, sekas” (2010).

Jāatzīmē, ka relatīvi maz ir bijis demogrāfiskajā politikā orientētu pētījumu. Lielā 
mērā tas saistīts ar valdības institūciju nespēju realizēt ilgtspējīgas un visaptverošas 
programmas demogrāfiskās attīstības informācijas vākšanas, analīzes, izplatīšanas un 
izmantošanas jomā, t.sk. demogrāfisko prognožu izstrādāšanai un labvēlīgāko scenāriju 
īstenošanai atbilstoši nacionālajām prioritātēm.

No 1997. līdz 2013. gadam LZA Ekonomikas institūts izdeva “Apcerējumus par 
Latvijas iedzīvotājiem” (pavisam 15 laidienus), bet Valsts prezidenta Stratēģiskās analī-
zes komisija kopā ar plašu speciālistu līdzdalību 2004.–2008. gadā sagatavoja vairākus 
rakstu krājumus (arī angļu valodā) par iedzīvotāju attīstības dažādiem aspektiem. 
Žurnāla “Humanities and Social Sciences. Latvia” četri speciālizdevumi bija veltīti 
demogrāfiskajiem jautājumiem (1993, 2002, 2004 un 2008). Nozīmīgākās publikācijas 
sagatavoja Juris Krūmiņš (par iedzīvotāju dzīvotspēju un mirstību) un Pārsla Eglīte (par 
demogrāfisko uzvedību un demogrāfisko politiku). Vairāki pētnieki (Ilmārs Mežs, Ligita 
Ezera, Iveta Pavlina, Zane Cunska un Ivars Indāns) izstrādāja doktora disertācijas par 
specifiskiem demogrāfijas virzieniem etniskās, izglītības, politiskās un sociālās demo-
grāfijas apakšnozarēs. Atsevišķus darbus par Latvijas demogrāfisko attīstību sagatavoja 
ārvalstu speciālisti Juris Dreifelds, Jānis Priedkalns, Jēkabs Ziedars u.c. Četri zinātnieki 
demogrāfi kļuvuši par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem (P. Eglīte, Z. Krišjāne, 
J. Krūmiņš, P. Zvidriņš). Ekonomiskās krīzes un recesijas gados beidza pastāvēt formā-
lie demogrāfiskie (pētnieciskie) centri, un turpmākie pētījumi saistāmi galvenokārt ar 
LU demogrāfijas doktora studiju programmas darbību.

Iedzīvotāju skaita dinamika

Viens no svarīgākajiem iedzīvotājus raksturojošiem rādītājiem ir viņu kopskaits 
un tā izmaiņas. Parasti šīs ziņas iegūst tautas skaitīšanās un to starplaikā sistemātiskās 
dabiskās un migratīvās kustības uzskaites rezultātā. Aplūkosim šīs izmaiņas pirms un 
pēc neatkarības atjaunošanas.

8 Nozīmīgākās no tām: Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Standard Country Report 
(Latvia). New York; Geneva: United Nations, 1998. 110 p.; SocioEconomic Status and Living Arrangements of 
Older persons in Latvia. New York; Geneva: United Nations, 2003. 97 p.; Ģimene un dzimstība Latvijā. Red. 
P. Zvidriņš. Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 1996. 106 lpp.
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Periods pirms valstiskās neatkarības atjaunošanas. Pirms Pirmā pasaules kara 
iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā auga ļoti strauji gan dabiskās kustības, gan arī 
migrācijas dēļ. Laikposmā no 1863. gada līdz 1914. gada sākumam tas palielinājās no 
1,27 milj. līdz 2,5 milj. jeb gandrīz divas reizes. Īpaši straujš šis pieaugums bija gadsimtu 
mijā. 

Visai prāvi bija demogrāfiskie zaudējumi Pirmā pasaules kara un revolūcijas laikā. 
1920. gada jūnijā tautas skaitīšanas laikā valstī bija tikai 1 milj. 596 tūkst. cilvēku jeb 
apmēram par 900 tūkst. cilvēku mazāk nekā pirms kara. Tas bija viens no lielākajiem 
zaudējumiem pasaulē, rēķinot relatīvos lielumus no sākotnējā iedzīvotāju skaita. No 
Rīgas pirmskara iedzīvotāju skaita – apmēram 520 tūkst. cilvēku – 1920. gadā bija 
vairs atlikuši tikai 185 tūkstoši,9 jo prāva daļa tika arī evakuēta vai devās bēgļu gaitās. 
Laikposmā līdz 1925. gadam mazāk nekā puse no evakuētajiem atgriezās Latvijā, daļēji 
kompensējot kara gados zaudēto, tomēr vairāk nekā puse palika Padomju Krievijā. 
Migrācijas pieaugums 1920.–1925. gadā deva 200 tūkst. jeb 80% no visa pieauguma,10 
tomēr turpmākajos gados iedzīvotāju skaita izaugsme bija gausa, 1940. gadā pirms 
padomju okupācijas tā arī nesasniedzot divus miljonus. Sakarā ar vāciešu repatriāciju 
perioda beigās Latvijā bija gandrīz tikpat daudz cilvēku, cik pēdējās pirmskara skaitī-
šanas laikā 1935. gadā – 1,95 miljoni, bet pašreizējās robežās vēl mazāk – 1,91 miljons.

Padomju okupācijas periodā detalizētāki dati par iedzīvotāju skaitu ir, sākot ar 
1959. gadu, bet līdz pirmajai pēckara tautas skaitīšanai publiskotie statistiskie dati jā-
vērtē piesardzīgi. Jāņem vērā arī apstāklis, ka 1944. gada augustā Krievijai (Pleskavas 
apgabalam) tika pievienots Abrenes novads ar 45–46 tūkst. cilvēku. Kaut gan pēckara 
iedzīvotāju skaita dinamikas precizēšanas darbu vēl nevar uzskatīt par pabeigtu un 
līdzšinējie CSP publicētie dati nepareizi atspoguļo 40. gadu un 50. gadu stāvokli, nav 
noliedzams fakts: iedzīvotāju skaitam bija tendence strauji palielināties. Šajā periodā 
Latvijā ieceļotāju plūsmas bija tik lielas, ka pat 1949. gada 25. marta deportācijas iz-
raisītie zaudējumi (vairāk nekā 42 000 personu) dinamikas vispārējos rādītājos spilgti 
neparādās. 

Lielus zaudējumus Latvijai nesa tās inkorporācija Padomju Savienībā. Tikai 
1940.–1941. gadā tika evakuēti, deportēti vai nošauti vairāk nekā 30 tūkstoši Latvi-
jas iedzīvotāju (galvenokārt latvieši), no kuriem gandrīz puse attiecas uz 1941. gada 
14. jūnija deportāciju. Relatīvi lieli bija arī civiliedzīvotāju un militārpersonu zaudē-
jumi abās armijās Otrā pasaules kara laikā,11 taču īpaši lieli tie radās kara beigās, kad 
apmēram 200 tūkstoši cilvēku bija spiesti doties bēgļu gaitās uz Rietumiem. Iedzīvotāju 
kopskaitu tūlīt pēc kara speciālisti (G. Lemperts, Jānis Rudzāts, Bruno Mežgailis, Pārsla 
Eglīte, Heinrihs Strods, Edvīns Vītoliņš u.c.) vērtē robežās no 1,3 līdz 1,6 miljoniem  

  9 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā, 1. [burtn.] Iedzīvotāju skaits, dzimums un pavalstniecība. Rīga, 
1939, 18.–19. lpp.

10 Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 53. lpp.
11 2011. gadā iznākušajā grāmatā par PSRS dzīvā spēka zaudējumiem pazīstamais krievu vēsturnieks Boriss 

Sokolovs min statistiskos datus arī par Latvijas zaudējumiem (kritušajiem) Otrajā pasaules karā – 117 tūkst. 
cilvēku, t.sk. 15 tūkst. militārpersonu, kas cīnījās vācu pusē, un 16 tūkst. padomju pusē. Mūsuprāt, pēdējais 
lielums gan ir jūtami samazināts (Соколов Б. В. Кто воевал числом, а кто – умением. Чудовищная правда 
о потерях СССР во Второй  Мировой. Москва: Яуза-пресс, 2011, c. 110).
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cilvēku.12 Pēc autora aplēsēm, iedzīvotāju skaits 1946. gada sākumā bija tuvs 1 milj. 
500 tūkst. cilvēku, no kuriem aptuveni 1 milj. 200 tūkst. bija latvieši. Tāpat prāvi bija 
nacionālo partizānu zaudējumi (pirmās partizānu vienības veidojās 1944. gada rudenī, 
bet pēdējās beidza pastāvēt 1956. gada oktobrī). Kopumā cilvēkresursu zaudējumi 
Latvijā 40. gados vērtējami ar apmēram 350–450 tūkstošiem13 cilvēku jeb piekto daļu 
no iedzīvotājiem. Tas ir viens no augstākajiem karadarbībā iesaistīto valstu iedzīvotāju 
zaudējuma īpatsvariem pasaulē. Iespējams, ka tikai Polijā un Baltkrievijā šis procents 
bija tāds pats vai mazliet lielāks, bet citur (arī PSRS un Vācijā) – daudz mazāks.14

Pēc autora vērtējuma, pirmskara iedzīvotāju skaits pašreizējās robežās 1,91 milj. 
tika sasniegts 50. gadu pirmajā pusē. Kā redzams no 1. tabulas, visā padomju periodā 
(izņemot 40. gadus, arī vācu okupācijas laiku) iedzīvotāju skaita pieaugums bija augsts. 
50. gadu vidū tika sasniegti 2 miljoni, bet 1978. gadā – 2,5 miljoni.15 Maksimālais iedzī-
votāju skaits fiksēts 90. gadu sākumā, kad tas sasniedza 2 milj. 673 tūkst. cilvēku. 

1. tabula
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 1935.–1989. gadā

(pašreizējās Latvijas robežās)

Gads Tūkst. cilvēku Izmaiņas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu % pret 1940. g.

1935.  12. II 1906 – 98
1940.  1. I 1951 46 100
1950.  1. I 1884 –67 97
1959.  15. I 2080 196 107
1970.  15. I 2352 272 121
1979.  17. I 2503 151 128
1989.  12. I 2667 164 137

Avots: Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2001. Rīga: CSP, 2001, 19. lpp., un autora aprēķins.

Kopš 1947. gada16 ik gadus atzīmēts gan dabiskais, gan migrācijas pieaugums. Pēc 
autora aprēķiniem, laikposmā no 1959. līdz 1990. gadam iedzīvotāju kopskaits palie-
linājās par gandrīz 600 tūkst. cilvēku, t.sk. dabiskais pieaugums veidoja 243 tūkst. jeb 

12 Лемперт Г. Демографический анализ последствий немецкой оккупации 1941–1945 гг. по Латвийской 
ССР. Рига: Министерство здpавоохранения ЛатвССР, 1946, с. 88; Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Lat
vijas iedzīvotāji, 154. lpp.

13 Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga: Zinātne, 1992, 46. lpp.
14 Tūlīt pēc kara LVU darbinieks G. Lemperts veica plašu pētījumu – vācu okupācijas radīto demogrāfisko 

zaudējumu noteikšanu. Pēc viņa vērtējuma, Latvija zaudēja 431 tūkst. cilvēku. Atsevišķi autori (B. Mežgailis, 
H. Strods u.c.) uzrāda vēl lielākus zaudējumus, pat 600–720 tūkstošus.

15 Pēc padomju statistikas metodoloģijas klātesošo iedzīvotāju skaits pārsniedza 2 500 000 jau 1977. gada pirmajā 
pusē, bet 1978. gada nogalē tikpat bija pastāvīgi dzīvojošu cilvēku. Latvijā regulāri klātesošo iedzīvotāju bija ne-
daudz vairāk par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu (Zvidriņš P. 2 500 000. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995, 12. dec., 3. lpp.). 

16 1946. gadā reģistrēto mirušo cilvēku skaits (32 266) par 1722 pārsniedza dzimušo skaitu (30 544), bet 
1947. gadā atzīmēts jau dabiskais pieaugums (2397 cilv.). Sk.: Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2001. Rīga: 
CSP, 2001, 53. lpp.
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41%, bet migrācijas dēļ iedzīvotāju skaits pieauga apmēram par 350 tūkst. jeb 59% no 
koppieauguma.

Laikposmā no 1940. gada jūnija līdz pirmajai pēckara tautskaitei 1959. gadā latviešu 
skaits samazinājās apmēram par 200 tūkstošiem, t.i., no 1,50 milj. līdz 1,30 miljoniem. 
Pēdējā padomju tautskaitē uzskaitīja 1 milj. 388 tūkst. latviešu jeb par 90 tūkstošiem 
vairāk nekā 1959. gadā, tomēr latviešu īpatsvars republikas iedzīvotāju sastāvā nokritās 
no 62,0% līdz 52,0%. No padomju republikām vēl zemāks pamattautības īpatsvars fik-
sēts vienīgi Kazahijā.

Saskaņā ar CSP datiem latviešu dabiskais pieaugums laikposmā no 1959. līdz 
1989. gadam veidoja mazāk par 20 tūkstošiem jeb nepilnus 8% no visa republikas pie-
auguma dabiskā ceļā. 1973. gadā mirušo skaits latviešu vidū pat pārsniedza dzimušo 
skaitu, un tāds stāvoklis turpinājās līdz 1981. gadam (arī 1985. gadā). Apmēram 70 tūk-
stošus no latviešu skaita pieauguma 1959.–1989. gadā veidoja migratīvais un asimilā-
cijas radītais pieaugums. LU demogrāfu pētījums, izmantojot pasu datus un etniskās 
pašapziņas raksturojumus, apstiprināja faktu, ka etniski jauktās ģimenēs otrajā paaudzē 
latvieši biežāk asimilēja cittautiešus nekā otrādi.17 Migrācijas radītais pieaugums bija 
neliels, un tas veidojās uz bijušo padomju republiku rēķina, bet starpvalstu migrācijas 
bilance bija pat negatīva, lai gan starptautiskās migrācijas apjoms un emigrantu pārsvars 
pār imigrantu skaitu bija nebūtisks. Pēc aplēsēm laikposmā starp 1979. un 1989. gada 
tautskaitēm latviešu skaits migrācijas rezultātā pieauga par 10–11 tūkstošiem, veidojot 
10% no migrācijas pieauguma.

Periods pēc neatkarības atjaunošanas. Jau padomju perioda beigās iedzīvotāju 
skaita dinamikai bija skaidri izteikta tendence uz iedzīvotāju skaita pieauguma sa-
mazināšanos un tā stabilizēšanos. Pēc tam kad 1989. gada 14. februārī tika pieņemts 
toreizējās valdības un arodbiedrību padomes vēsturiskais lēmums “Par pasākumiem 
iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieauguma pārtraukšanai un migrācijas pro-
cesu regulēšanu Latvijas PSR”, civiliedzīvotāju migrācijas saldo pirmo reizi visā pēckara 
periodā kļuva negatīvs, kas turpinās arī mūsdienās. Emigrācijas pārsvars pār imigrāciju 
ir tipiska iezīme neatkarības periodā. Padomju perioda beigās iezīmējās depopulācijas 
tendence arī sakarā ar dzimstības samazināšanos. 1990. gadā dzimušo skaits vēl par 
9% pārsniedza mirušo skaitu, bet 1991. gadā pirmo reizi dzimušo bija jau mazāk nekā 
mirušo, ievadot valsti izteiktā depopulācijas situācijā. Tāpēc Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas de facto dienā 1991. gada 21. augustā valsts iedzīvotāju skaits (ap 
2 650 000) bija par vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku mazāks nekā 1990. gada sākumā. 
Šī zaudējuma lielākā daļa attiecās uz Rīgu.

Raksta sagatavošanas laikā bija pieejami galvenokārt tikai 2011. gada tautas skaitīša-
nas iepriekšējie rezultāti, turklāt 2012. gada sākumā statistiskie dati ievērojami atšķiras 
no līdz šim publicētiem absolūtiem un bieži vien arī relatīviem lielumiem, apgrūtinot 
to analīzi. Pēc LR CSP datiem, uz tautskaites uzskaites (kritisko) momentu – 2011. gada 
1. martu iedzīvotāju skaits valstī esot 2 milj. 225,4 tūkst. cilvēku,18 bet saskaņā ar 

17 Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums, 55. lpp. 
18 Latvijas statistikas ikmēneša biļetens, 2011, Nr. 12. Rīga: CSP, 2012, 10. lpp.
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tautskaites publiskotajiem precizētiem datiem tas (ņemot vērā arī ilgstošākā pagaidu 
prombūtnē esošos) ir 2 milj. 70,4 tūkstoši jeb par 155 tūkstošiem cilvēku mazāk.19 At-
bilstoši līdzšinējai praksei tuvākajā perspektīvā CSP koriģēs iedzīvotāju skaitu, sastāvu 
un izvietojumu starpskaitīšanas gados un pārrēķinās lielu daļu demogrāfisko rādītāju. 
Saskaņā ar jau pieņemto speciālistu grupas lēmumu dabiskās kustības notikumu skaits 
un imigrācijas apjoms netiks mainīts, tomēr relatīvie notikumu biežumi (koeficienti) 
lielākoties mainīsies. Ja pieņem, ka faktiskais iedzīvotāju skaits valstī ir par 7–8% ma-
zāks, nekā līdz šim izmantoja relatīvo un vidējo rādītāju aprēķinos, tad par tādu pašu 
lielumu vidēji mainīsies arī pārrēķinātie rādītāji. Protams, atsevišķu rādītāju atšķirības 
būs vēl lielākas, īpaši pēdējos gados, jo iepriekš minētā starpība veidojās pakāpeniski. 
Kopumā laulātības, dzimstības un mirstības koeficienti ir bijuši augstāki, bet vidējā 
mūža ilguma rādītāji, kuri pamatojas uz mirstības vecumkoeficientu aprēķiniem, jūtami 
zemāki. Līdzšinējie emigrācijas raksturojumi vissliktāk atspoguļoja faktisko stāvokli, 
un tie mainīsies visbūtiskāk.

2. tabula
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita dinamika

(tūkst. cilvēku, gada sākumā)

Gadi Iedzīvotāju kopskaits
To skaitā

pilsoņi pilsoņu īpatsvars (%)
1989* 2667 ... ...
1990 2668 ... ...
1995 2501 1786** 72
2000* 2377 1772 74,5
2005 2306 1819 79
2011* 2070 1728 83

* Tautas skaitīšanas dati. 
** 1996. gadā.
Avots: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2002, 30. lpp; Latvijas statistikas gadagrāmata 
2011. Rīga: CSP, 2011, 105. lpp; CSP datubāze par 2011. gada tautas skaitīšanas galīgiem rezultātiem. 

Kā redzams no 2. tabulas, neatkarības perioda pirmajā desmitgadē iedzīvotāju kop-
skaits saruka gandrīz par 300 tūkstošiem. 21. gs. pirmajā desmitgadē šis samazinājums, 
ņemot vērā minētos trūkstošos 155 tūkstošus cilvēku, ir vēl lielāks nekā 90. gados, 
pārsniedzot 300 tūkstošus. Šeit jāņem vērā, ka 90. gadu sākumā, bet visintensīvāk 
1992. gadā20 no Latvijas izbrauca padomju (Krievijas) armija un militārpersonu ģimenes 
locekļi. Mūsu gadsimta otrajā desmitgadē prevalē izceļotāji pēc Latvijas iekļaušanās ES 
darbaspēka brīvās kustības sistēmā, bieži vien izbraukšanu vismaz uz vienu gadu nemaz 
nedeklarējot. Tomēr pat pēc oficiāliem datiem, kuri neietver nereģistrētu emigrāciju, 
Latvija ir to pasaules valstu vidū, kurās ir vislielākais iedzīvotāju samazinājuma temps. 

19 2000. gadā šī starpība bija daudz mazāka – 42 tūkstoši.
20 Pēc CSP datiem, tikai 1992. un 1993. gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 102 tūkst. cilvēku.
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Deviņdesmito gadu vidū valstī bija gandrīz 1,8 milj. Latvijas pilsoņu jeb 72% no 
iedzīvotāju kopskaita. Turpmākajos gados pilsoņu skaitam bija tendence palielinā-
ties. “Latvijas statistikas gadagrāmatā 2011” uzrādītais pilsoņu skaits 2010. gadā ir 
1 856 224 jeb 82,6% un 2011. gadā attiecīgi 1 849 863 jeb 83,0%. Saskaņā ar publi-
cētajiem 2011. gada tautas skaitīšanas datiem pilsoņu skaits atbilstoši samazinātajam 
iedzīvotāju skaitam ir jūtami mazāks – 1 728 213, bet īpatsvars nedaudz lielāks – 83,5%. 
Nepilsoņu īpatsvars starpskaitīšanu periodā sarucis no 31,2% 2000. gadā līdz 14,2% 
2011. gadā. Uzskaitīto nepilsoņu skaits kopš 90. gadu vidus samazinājies gandrīz 
2,5 reizes, tomēr tas vēl ir liels (295 tūkst.), radot dažāda rakstura problēmas,21 tostarp 
iniciējot 2012. gada sākumā referendumu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu 
valodai. Visai liels ir ārzemēs dzimušo personu skaits (302 tūkst.) un īpatsvars. No ES 
valstīm tikai Luksemburgā tas ir vēl lielāks. Sakarā ar ES paplašināšanos, t.sk. Latvijas 
iestāšanos tajā, būtiski pieaudzis ES valstu piederīgo skaits, tomēr absolūtos skaitļos tas 
arī tagad (5885 ārvalstnieki 2011. gadā) ir neliels. Ārzemnieku skaits un to īpatsvars 
Latvijas iedzīvotāju vidū ir manāmi sarucis salīdzinājumā ar 2000. gadu, kad relatīvi 
liels vēl bija bijušo PSRS pilsoņu skaits.

Iedzīvotāju izvietojums

Saskaņā ar 2008. gada 18. decembrī Saeimas pieņemto Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu Latvijā iepriekšējo pašvaldību vietā izveidoja 118 pašvaldības – 
9 republikas pilsētas un 109 novadus, bet kopš 2011. gada 3. janvāra valstī ir 110 novadi 
(Rojas novadu sadalīja Rojas un Mērsraga novadā). Statistisko datu par iedzīvotāju 
attīstību novados ir maz, it īpaši retrospektīvā skatījumā, bet līdz 2000. gadam to vispār 
nav. Tāpēc pētījumos visbiežāk izmanto datus par sešu statistisko reģionu teritorijām 
atbilstoši Eiropas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijai (NUTS 3. līmenim) vai kopš 
2003. gada valdības apstiprinātajiem pieciem plānošanas reģioniem – Rīgas, Vidzemes, 

21 Demogrāfisko un sociālpolitisko procesu diferenciācijas izpēte saistībā ar pilsonību ir reta parādība. Kā ap-
jomīgāku publikāciju varētu minēt bijušā Saeimas deputāta (2002–2010) Vladimira Buzajeva brošūru “Как 
выживают русских: О последствиях национальной политики Латвии” (Рига, 2010).

1. att. Latvijas iedzīvotāju skaita 
dinamika (tautas skaitīšanu dati, tūkst. 
cilvēku)
Avots: CSP Ziņojums par 2011. gada tautas 
skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultā-
tiem (http://www.csb.gov.lv/sites/default/
files/dati/emzino_080212_ts.328.docx).
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Kurzemes, Zemgales un Latgales. Tā kā Eiropas Parlamenta un ES Padomes 2003. gadā 
pieņemtā regula par maksimāli pieļaujamo iedzīvotāju skaitu NUTS 3. līmenī pieļauj 
tikai 800 tūkstošus, tad statistisko reģionu sadalījumā no Rīgas reģiona izdalīta Rīga 
un Pierīgas reģions. Plānošanas reģioni kā plānošanas sistēmas sastāvdaļa pastāv vairāk 
nekā 10 gadu, bet to loma likumdošanas aktos nav stingri noteikta, un jau 2010. gada no-
galē speciālistu un politiķu vidū tika apspriests jautājums par to likvidēšanu, sagatavojot 
normatīvo bāzi apriņķu izveidei.22 Arī no statistiskā viedokļa tas, ka vienā reģionā dzīvo 
puse valsts iedzīvotāju, nav labākais variants administratīvi teritoriālajam iedalījumam. 

Pēdējos gados sagatavoti un publicēti materiāli par iedzīvotāju attīstību statistiska-
jos un plānošanas reģionos. Par demogrāfisko attīstību visā neatkarīgās Latvijas posmā 
speciālu biļetenu sagatavoja LU Demogrāfijas centrs,23 bet par plašāku jautājumu loku 
21. gs. pirmajā desmitgadē – Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Sakarā ar pēdējā taut-
skaitē konstatētajām atšķirībām no agrāk CSP publiskotajiem datiem minēto datu avotu 
statistiskajiem raksturojumiem ir ierobežots lietojums. Iegūtie dati liecina, ka starpskai-
tīšanu laikā iedzīvotāju skaits visvairāk ir samazinājies Latgalē (par 21%) un Vidzemē 
(par 17%), bet Pierīgas reģionā tas palielinājies par 4%. Tiesa, visā neatkarības periodā 
arī šajā reģionā iedzīvotāju skaits ir nedaudz samazinājies. Visās republikas pilsētās 
atzīmēts iedzīvotāju skaita kritums, visvairāk Daugavpilī (par 19%) un Rēzeknē (par 
18%). Tikai 17 valsts centrālās daļas novados atzīmēts iedzīvotāju skaita pie augums, bet 
pārējos 93 novados noticis lielāks vai mazāks samazinājums (sk. 2. att.).

3. tabula
Iedzīvotāju skaita izmaiņas reģionos

(gada sākumā, tūkst.)

Reģioni 1990. g. 2000. g. 2011. g. 2011. g. pret 
1990. g. (%)

Reģiona 
iedzīvotāju 
(2011. g.) 

īpatsvars (%)
Rīgas 909 766 659 72 31,8
Pierīgas 379 358 371 98 17,9
Vidzemes 272 256 211 78 10,2
Kurzemes 366 322 270 74 13,1
Zemgales 320 293 255 80 12,3
Latgales 422 386 304 72 14,7

Avots: Demogrāfija 2010. Rīga: CSP, 2010, 40. lpp.; CSP datubāze par 2011. gada tautas skaitīšanas galīgiem 
rezultātiem.

Kopš 1990. gada Rīgas iedzīvotāju skaits sarucis no 909 tūkst. līdz apmēram 
650 tūkst. 2012. gadā. Neatkarības atjaunošanas sākumposmā galvaspilsētas iedzīvotāju 
īpatsvars nedaudz pārsniedza 34%, taču tagad tas samazinājies līdz 31,8%, liecinot, 

22 Reģionu attīstība Latvijā 2010. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011, 8.–9. lpp.
23 Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos. Atb. red. P. Zvidriņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
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ka galvaspilsētā depopulācijas dziļums ir lielāks nekā valstī kopumā, t.sk. arī pēdējos 
gados. Otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī 1990. gadā bija 127 tūkst. cilvēku, bet tagad 
tikai 89 tūkstoši. Liepāja neatkarības gados relatīvi zaudēja vēl vairāk iedzīvotāju (treš-
daļu), īpaši 90. gadu pirmajā pusē.

Sakarā ar depopulāciju sistemātiski sarūk iedzīvotāju blīvums visos Latvijas reģio-
nos, visās lielākajās pilsētās un lielākajā daļā novadu. Tā 1990. gadā vidēji uz vienu 
kvadrātkilometru dzīvoja 41,3 cilvēki un 2000. gadā 36,8 cilvēki, bet kopš 2012. gada – 
mazāk par 32 cilvēkiem. No ES valstīm vēl zemāks apdzīvojuma blīvums ir Somijā, 
Zviedrijā un Igaunijā.

Raksturīga mūsu valsts iedzīvotāju attīstības iezīme ir tāda, ka pēc neatkarības 
atjaunošanas iedzīvotāju skaits pilsētās samazinājās straujāk nekā laukos, kā rezultātā 
pilsētnieku īpatsvars kļuvis nedaudz mazāks kā padomju perioda beigās vai 2000. gadā. 
Padomju varas gados sakarā ar augsto imigrācijas intensitāti, ekonomikas forsētu 
industrializāciju un lielā mērā arī tās militarizāciju pilsētu īpatsvars pieauga no 35% 
1940. gadā un 53% 1959. gadā līdz 71% 1989. gadā, bet pēdējos 10 gados šis rādītājs 
svārstījās 67,5–68% robežās.

2. att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldībās laikā starp 2000. un 2011. gada tautas skaitīšanu
Avots: CSP Ziņojums par 2011. gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem.
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Dzimumvecuma struktūra

Pēdējās tautas skaitīšanas dati par vīriešu un sieviešu proporciju iedzīvotāju kop-
skaitā būtiski neatšķiras no iepriekš ik gadus publicētajiem datiem. Vīriešu īpatsvars 
45,7% gan ir mazliet mazāks, nekā bija aprēķināts un publiskots agrāk. Tas ir nedaudz 
mazāks arī salīdzinājumā ar iepriekšējās tautskaitēs konstatēto (1989. gadā 46,5%, 
2000. gadā 46,1%). Sarukusi starpība starp vīriešu un sieviešu skaitu, taču tas noticis 
sakarā ar iedzīvotāju kopskaita samazināšanos. Tikai divos novados (Burtnieku un 
Aknīstes) konstatēts vīriešu skaitliskais pārsvars.

Analizējot vecumstruktūras pārmaiņas, viegli ieraudzīt Latvijas tautas turpmāku 
novecošanos. Noris bērnu skaita un īpatsvara samazināšanās un vecāka gadagājuma 
cilvēku attiecīgo rādītāju palielināšanās (4. tabula). Bērnu (0–14 gadi) skaits neatkarī-
bas gados saruka no 572 līdz 294 tūkstošiem jeb divas reizes. Laikposmā no 1989. līdz 
2000. gadam iedzīvotāju vidējais vecums pieauga no 36,3 līdz 38,7 gadiem, bet mūsu 
gadsimtā – līdz 42 gadiem. Izteiktāka novecošanās vērojama sieviešu vidū, jo sievietēm 
dzīvotspēja ir augstāka nekā vīriešiem. Novecošanās galvenais cēlonis ir dzimstības sa-
mazināšanās un jaunāka darbspējas vecuma pārstāvju emigrācija. Raksturīgi, ka notiek 
arī darbaspēka novecošanās, kas spilgtāk varētu atspoguļoties pēdējās tautas skaitīšanas 
datu izvērstās publikācijās salīdzinājumā ar agrāko uzskaišu rezultātiem.

4. tabula
Iedzīvotāju vecumstruktūra 1989., 2000. un 2011. gadā

Vecuma grupas 
(gadi)

Iedzīvotāju skaits (tūkst.) Īpatsvars (%)
1989 2000 2011 1989 2000 2011

Līdz 14 571 430 294 21,4 18,1 14,2
15–61 1692 1511 1326 63,5 63,6 64,1
62 un vairāk 404 436 450 15,1 18,3 21,7

Avots: 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti (2. daļa). Rīga: Latvijas Valsts statistikas komiteja, 1991, 31. lpp.; 
Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2002, 11., 61. lpp.; CSP datubāze par 2011. gada tautas 
skaitīšanas galīgiem rezultātiem.

Pēc novecošanās rādītājiem Latvija ieņem vienu no augstākajām vietām Eiropā 
un pasaulē. Tā, piemēram, pēc gados veco (virs darbspējas vecuma) cilvēku un bērnu 
skaita attiecības jeb tā sauktā novecošanās indeksa Latvija pasaules valstu rangu sa-
rakstā 2010. gadā ieņēma 6. vietu. Demogrāfiskā novecošanās ir objektīva un kopumā 
progresīva parādība, kas atspoguļo sabiedrības attīstības likumsakarības, pārejot uz 
racionālu iedzīvotāju atražošanās režīmu ar relatīvi zemu dzimstību un mirstību. Taču 
pārāk strauja novecošanās, kā tas vērojams Latvijā (visizteiktāk Rīgā un Latgalē), rada 
draudus latviešu tautas pastāvēšanai, arī nopietnas sociālekonomiskās problēmas ar 
tālejošām nevēlamām sekām, it īpaši pensiju sistēmas pārslodzē.

Pēc jaunākajiem datiem konstruētā demogrāfiskā piramīda (sk. 3. att.) rāda, ka tu-
vākajā perspektīvā gaidāma demogrāfiskās slodzes palielināšanās ar veciem cilvēkiem. 
Savukārt stipri sašaurinātā piramīdas pamatne norāda, ka turpmāk aizvien mazāks 
bērnu skaits sasniegs darbspējas vecumu.
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Iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā izmaiņas

Abās pēdējās tautas skaitīšanās neatkarības periodā, tāpat kā padomju laikā, anke-
tās bija ietverts jautājums par iedzīvotāju tautību. Šeit gan jāņem vērā, ka 2000. gada 
datus publicēja no Iedzīvotāju reģistra, bet pārējās skaitīšanās – pēc iedzīvotāju paš-
vērtējuma. Latviešu un citu skaitliski lielāko tautību pārstāvju skaits laikposmā kopš 
1989. gada sniegts 5. tabulā. No uzrādītiem datiem redzams, ka latviešu skaits 90. gados 
samazinājās par 17,1 tūkstoti, bet aplūkotajā laikposmā kopā par 102,7 tūkstošiem 
jeb 7,4%. Turklāt jāņem vērā, ka apmēram 120 000 latviešu tautas skaitīšanā norādīja, 
ka mājās pārsvarā lieto kādu citu, nevis latviešu valodu (visbiežāk krievu valodu).24 
Latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu ikdienā lietoja 164,5 tūkstoši cilvēku, vis-
vairāk Latgalē (98 tūkst.).

Samazinājās arī visu skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaits. Krievu skaits bū-
tiski samazinājās 90. gadu sākumā sakarā ar PSRS karaspēka apakšvienību evakuāciju, 
taču prāvs to samazinājums atzīmēts arī visos turpmākajos gados gan dabiskā ceļā, gan 
emigrācijas dēļ. Vēl straujāk saruka baltkrievu un ukraiņu skaits, arī tāpēc, ka šīm mi-
noritātēm ir relatīvi zems etniskās pašapziņas līmenis. Gadsimtu mijā čigānu skaitam 
bija tendence palielināties sakarā ar relatīvi augsto dzimstības līmeni, bet pēdējos gados 
liela čigānu daļa izbrauca. 

24 Autora aprēķins pēc CSP statistikas datubāzes par iedzīvotāju sadalījumu pēc mājās pārsvarā lietotās valodas.

3. att. Latvijas iedzīvotāju vecumsastāva izmaiņas 1989.–2011. gadā
Avots: autora veidots attēls pēc CSP datiem par 1989. un 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem (par pastāvīgo iedzīvotāju 
skaitu pēc dzimuma un vecuma).

vīrieši                     sievietes vīrieši                     sievietes
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5. tabula
Latviešu un skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaita dinamika 

1989.–2011. gadā (tūkst. cilvēku)

Tautība 1989. g. 2000. g. 2011. g.
2011. g. pret 1989. g.

tūkst. %

Latvieši 1387,8 1370,7 1285,1 –102,7 92,6

Krievi 905,5 703,2 557,1 –348,4 61,5

Baltkrievi 119,7 97,2 68,2 –51,5 57,0

Ukraiņi 92,1 63,6 45,8 –46,3 49,7

Poļi 60,4 59,5 44,8 –15,6 74,2

Lietuvieši 34,6 33,4 24,5 –10,1 70,8

Čigāni 7,0 8,2 6,5 –0,5 92,9

Ebreji 22,9 10,4 6,4 –16,5 27,9

Vācieši 3,8 3,5 3,0 –0,8 78,9

Igauņi 3,3 2,7 2,0 –1,3 60,6

Citas tautības 28,8 20,0 18,8 –10,0 65,3

Nav norādīta 0,7 5,9 8,2 +7,5 ...

Avots: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti, 121.–123. lpp.; CSP datubāze par 2011. gada tautas skaitī-
šanas galīgiem rezultātiem. 

Dramatiski samazinājās ebreju skaits. Šai minoritātei raksturīga zema dzimstība, 
ļoti augsts novecojums un pastāvīga negatīva starptautiska migrācijas bilance. Jāatzīmē 
Latvijas pamattautas lībiešu skaita pieaugums no 177 cilvēkiem 2000. gadā līdz 250 
cilvēkiem 2011. gadā.25

No 4. attēla redzams, ka, neskatoties uz latviešu tautas skaitliskā apjoma samazinā-
šanos, latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaug (52% 1989. gadā, 58% 2000. gadā 
un 62% 2011. gadā).26 Tomēr tas ir tikai sasniedzis stāvokli, kāds bija izveidojies pa-
gājuša gadsimta 50. gadu beigās, un būtiski atpaliek no pirmskara līmeņa, kad trim 
no katriem četriem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem bija latviešu tautība. Pamattautības 
iedzīvotāju daļa ir viena no vismazākajām visā Eiropā.

25 1935. gadā tika uzskaitīti 944 lībieši.
26 Saskaņā ar CSP agrāk publicētajiem datiem latviešu īpatsvars 2011. gadā bija 59,5%, galvaspilsētā Rīgā –  

42,5% (Demogrāfija 2011. Rīga: CSP, 2011, 39. lpp.). Autora aplēses, ņemot vērā asimilatīvo procesu raksturu, 
deva par diviem–trim procentpunktiem augstākus lielumus, kas apstiprinājās tautas skaitīšanas galīgos re-
zultātos.
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Neatkarības gados latviešu īpatsvars pieaudzis visos valsts reģionos. Vislatviskākais 
ir Vidzemes reģions (87,1%). Relatīvi augsts latviešu īpatsvars ir arī Kurzemē (75,8%), 
Zemgalē (71,4%) un Pierīgas reģionā (72,4%), toties ļoti zems Latgalē (46,0%) un Rīgā 
(46,3%).

Daudzās pilsētās, ieskaitot galvaspilsētu un otro lielāko pilsētu Daugavpili, kā arī 
Rēzekni, latvieši ir mazākumā. Rīgā austrumslāvu īpatsvars pārsniedz pusi no iedzī-
votāju skaita, bet Daugavpilī – divas trešdaļas, tomēr neatkarības gados šie rādītāji 
sistemātiski sarūk.

Aprēķinot speciālu etniskā mozaiskuma indeksu,27 var secināt, ka Latvijas etniskā 
aina atkal kļūst viengabalaināka. 1939. gadā šis indekss bija 0,39 un visā padomju pe-
riodā sistemātiski pieauga, sasniedzot 0,61 1989. gadā. Taču pēdējos 20 gados norisa 
pretējs process – un indekss nokrities līdz 0,54. Galvaspilsētā etniskā aina ir raibāka, 
tāpēc indekss ir augstāks, lai gan tā lielums lēnām krītas.

Iedzīvotāju izglītības līmenis

Atjaunotās neatkarīgās Latvijas divos gadu desmitos sasniegts liels progress iedzī-
votāju izglītības jomā. Izglītības līmenis ir būtiski paaugstinājies 21. gs. sākumā. Jau 
starpskaitīšanu periodā no 1989. gada līdz 2000. gadam iedzīvotāju skaits ar augstāko 

27 Tā aprēķina pamatā ir etnosu kvantitatīvās attiecības. Jo valstī (teritorijā, pilsētā) etniskais sastāvs ir viengaba-
laināks, jo indekss mazāks (Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 90. gados. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 1998, 21. lpp.).

4. att. Iedzīvotāju etniskais sastāvs 
1989.–2011. gadā 
Avots: autora veidots attēls pēc CSP datiem.
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izglītību bija pieaudzis par trim tūkstošiem, neskatoties uz visai lieliem valsts iedzī-
votāju skaita zaudējumiem. Pēdējā starpskaitīšanu periodā tādu cilvēku daudzums 
gandrīz dubultojās, tagad pārsniedzot 400 tūkstošus cilvēku. Kā redzams no 6. tabulas, 
personu ar augstāko izglītību īpatsvars palielinājies no 11,5% 1989. gadā līdz 13,9% 
2000. gadā un 23,0% 2011. gadā, ar profesionālo vidējo izglītību – no 19,1% padomju 
perioda beigās līdz 29,4% 2011. gadā, vienlaikus samazinoties personu ar zemākiem 
izglītības raksturojumiem īpatsvaram.

Par augsto izglītības līmeni Latvijā liecina starptautiskie salīdzinājumi. No publis-
kotajiem Eurostat datubāzes datiem izriet, ka Latvijas 20–24 gadus veco jauniešu ar iz-
glītību ne zemāku par vidējo īpatsvars (80% 2010. gadā) pārsniedza ES caurmēra līmeni 
(79%). Vēl jaunāki dati par vidējo un augstāko izglītību ieguvušajiem vecumā no 25 līdz 
64 gadiem rāda, ka Latvija 27 valstu vidū ieņem 6. vietu, apsteidzot šajā ziņā visas Rie-
tumeiropas valstis. Iedzīvotāju (ieskaitot bērnus un pusaudžus) izglītības rādītāji sekmē 
relatīvi augstu vietu pasaules valstu ranga sarakstā pēc tautas attīstības indeksa (TAI).28 
Nedz materiālās labklājības, nedz iedzīvotāju dzīvotspējas rādītāji mūsu valstij nav tik 
labvēlīgi minētā indeksa aprēķinos. Vidējais izglītībā pavadītais laiks Latvijā pieaudzis 
no 6,3 gadiem 1980. gadā un 7,6 gadiem 1990. gadā līdz 10,4 gadiem 2010. gadā.29 
Šis un otrs TAI aprēķinos izmantojamais indikators – paredzamais izglītībā pavadītais 
gadu skaits – pietuvojies augstāko sasniegumu līmenim. 

Izglītības rādītāji sievietēm ir augstāki nekā vīriešiem. Pēdējā tautas skaitīšanā 
konstatēts, ka starp zinātņu doktora grādu vai augstāko izglītību ieguvušajiem 64% ir 
sievietes, bet vīriešu īpatsvars ir ievērojami mazāks (36%). Sagaidāms, ka līdzīga saka-
rība būs arī tuvākajā nākotnē, jo 2010./2011. mācību gadā augstākajās mācību iestādēs 
studēja 61% , bet doktorantūrā – 58% sieviešu.

6. tabula
Iedzīvotāju izglītības līmeņa izmaiņas 1959.–2011. gadā (uz 1000 iedzīvotājiem 

vecumā no 15 un vairāk gadiem)

Gadi Augstākā Vidējā 
speciālā

Vispārējā 
vidējā Pamatizglītība Sākumskolas

1959 27 78 81 277 324
1989 115 191 298 234 128
2000 139 203 310 265 59
2011 230 294 229 180 35

Avots: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti, 187. lpp.; autora aprēķins pēc CSP Ziņojuma par 2011. gada 
tautas skaitīšanas rezultātiem.

28 Laikposmā no 1990. līdz 2011. gadam Latvija gan nedaudz atkritusi: no 39. vietas uz 43. vietu (169 valstu 
vidū) (Human Development Report 2011. New York: UNDP, 2011, p. 127).

29 Estonian Human Development Report. Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On. Tallinn: Eesti 
Koostöö Kogu, 2011, pp. 15–16. Pēc UNESCO pārrēķiniem, 2011. gadā šis rādītājs pieaug līdz 11,5 gadiem.
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Tai pašā laikā izglītības jomā var konstatēt arī virkni negatīvu tendenču. Jau 
90. gadu sākumā strauji palielinājās bērnu skaits, kuri neapmeklēja skolu. Prāvs ir 
jauniešu īpatsvars vecumā no 18 līdz 24 gadiem ar ne augstāku izglītību par pamat-
izglītību, kuri pārtraukuši mācības (2010. gadā 13%). Relatīvi vāji attīstīta vēl ir mūž-
izglītība. Pēc pieaugušo izglītības rādītājiem Latvija manāmi atpaliek no ekonomiski 
attīstītajām valstīm. Pēc autora domām, visai vāja ir profesionālās izglītības sistēma, tajā 
skaitā profesionālās izglītības iestāžu izvietojums. Pēdējos gados samazinās visu līmeņu 
mācību iestāžu apmeklētāju īpatsvars 7–23 gadu vecumā un it īpaši studentu īpatsvars 
augstākajā izglītības pakāpē 19–23 gadu vecumā.30

Iedzīvotāju nodarbinātība

Būtiska nozīme iedzīvotāju attīstības raksturojumos ir dažādo to grupu nodarbi-
nātībai, ekonomiskās aktivitātes struktūrai un līmenim. Pamatojoties uz 2011. gada 
tautas skaitīšanas rezultātiem, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 15–74 gadu vecumā 
ir nedaudz lielāks par vienu miljonu cilvēku, no kuriem apmēram 170 tūkstoši – darba 
meklētāji. No darbaspēka izlases veida apsekojuma un Nodarbinātības valsts aģentūras 
datiem izriet, ka 2011. gadā starp iedzīvotājiem 15–74 gadu vecumā 47,9% bija darba 
ņēmēji, bet otro un trešo lielāko grupu veidoja pensionāri un darba meklētāji, attiecīgi 
16,2% un 10,4%. Pēdējās grupas īpatsvars liecina par bezdarba problēmas pastāvēšanu, 
brīvu darbavietu trūkumu. Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem īpaši augsts Lat-
vijā ir jauniešu bezdarba līmenis, kas ir viens no viņu emigrācijas cēloņiem. Jāuzsver 
augstākais bezdarba līmenis Latgalē un daudzās mazpilsētās un laukos citviet. Ceturto 
vietu minētajā vecumgrupā ieņēma skolēni un studenti (9,8%). Pašnodarbināto un 
neapmaksāto ģimenes uzņēmumos nodarbināto īpatsvars bija 4,2%, mājsaimnieču – 
3,7%, invalīdu un ilgstoši darbnespējīgo personu – 2,7%, darba devēju – 2,0%, bērna 
kopšanas atvaļinājumā esošo – 0,6% (pārējo grupu kopējais īpatsvars 2,5%).31

Saskaņā ar CSP datiem laikposmā no 2000. gada līdz ekonomiskās krīzes gadiem 
straujāk palielinājās tirdzniecībā un būvniecībā nodarbināto skaits un īpatsvars, savu-
kārt rūpniecībā, lauksaimniecībā un sabiedrisko pakalpojumu sektorā norisa pretējs 
process. Ekonomiskās krīzes laikā visbūtiskākais nodarbināto skaita samazinājums 
bija vērojams uz iekšējo pieprasījumu vērstās nozarēs, īpaši tirdzniecībā, viesnīcu un 
restorānu saimnieciskās darbības jomā, kā arī apstrādes rūpniecībā un būvniecībā. 
2011. gadā vislielākais nodarbināto skaits bija tirdzniecībā, izmitināšanā un ēdināša-
nas pakalpojumos (161 tūkst.), veidojot gandrīz piekto daļu no visiem strādājošiem. 
Apstrādes un ieguves rūpniecībā strādājošo īpatsvars bija 16%, transportā, uzglabā-
šanā, informācijas un komunikācijas pakalpojumos – 11%, finanšu, apdrošināšanas, 
zinātniskajos un administratīvajos pakalpojumos – 11%, bet izglītībā nodarbināti 10%. 
Lauksaimniecībā, mežsaimniecības nozarēs strādājošo īpatsvars bija jau mazāks par 9%, 

30 Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2011, 136. lpp.

31 Latvijas statistikas gadagrāmata 2012. Rīga: CSP, 2013, 196. lpp. 
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bet būvniecībā – 7,1%, apdrošināšanā – 6,9%, valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā 
sociālajā apdrošināšanā – 6,9%.32

Analizējot nodarbinātības līmeni mūsu gadsimtā, var novērot tā pakāpenisku 
paaugstināšanos līdz 2008. gadam ieskaitot un pazemināšanos ekonomiskās krīzes 
ietekmē no 2009. gada. Nodarbināto īpatsvars 15–64 gadus veco iedzīvotāju kopskaitā 
palielinājās no 57,3% 2000. gadā līdz 68,6% 2008. gadā, bet pēdējos gados samazinājās. 
Zemākais līmenis atzīmēts 2010. gada pirmajā ceturksnī – 57,7%, bet, atsākoties ekono-
miskajām aktivitātēm, tas atkal nedaudz pieauga. Tomēr 2010. gadā kopumā sasniegtais 
nodarbinātības līmenis (59,3%) bija viens no zemākajiem ES (vidēji 64,1%). Savukārt 
bezdarba līmenis (18,7%) – trešais augstākais ES. Situācija darba tirgū lēnām uzlabojās 
2011.–2013. gadā, taču Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā izvirzītais mērķis 
netika sasniegts. Latvijas jaunais mērķis ES 2020 stratēģijas īstenošanas kontekstā ir 
20–64 gadus veco iedzīvotāju vidū sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā, kas ir 
būtiski augstāks par pašreizējo (68%). Šeit gan jāņem vērā, ka faktiskais nodarbinātības 
līmenis valstī ir augstāks, ja ievēro nedeklarēto nodarbinātību, kuras apmēri atsevišķās 
nozarēs ir augsti. Šajā sakarā LR Ministru kabinets 2010. gada aprīlī akceptēja īpašu pa-
sākumu plānu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.–2013. gadam, paredzot 
atsevišķus pasākumus nereģistrētās nodarbinātības kontroles mehānisma pilnveido-
šanā, soda politikas pārskatīšanā u.c.

2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti rāda, ka 52% no visiem nodarbinātajiem 
ir sievietes, tomēr ekonomiskās aktivitātes līmenis visās vecumgrupās vīriešiem ir 
manāmi augstāks. Izskaidrojums šādai situācijai gūstams paplašinātās darbspējas ve-
cuma grupas dzimumu skaitliskajās disproporcijās. Visaugstākā ekonomiskā aktivitāte 
(nodarbinātības līmenis) vīriešiem ir 25–39 gadu vecumā, bet sievietēm 40–49 gadu 
vecumā. Savukārt visvairāk darba meklētāju ir vecumā līdz 24 gadiem. Sagaidāms, ka 
līdz ar darbavietu skaita pieaugumu nākamajos gados bezdarbs samazināsies, turklāt 
izteiktāk jauniešu vidū, kuru skaitliskie apmēri saruks arī sakarā ar dzimstības samazi-
nāšanos pagājušā gadsimta beigās.

Laulātība, laulību noturība

Statistiskie dati liecina, ka gan noslēgto laulību skaits, gan arī laulātības līmenis 
visai būtiski samazinājās tūlīt pēc PSRS sabrukuma. 1990. gadā Latvijā noslēdza 24 tūk-
stošus laulību, bet 1995. gadā tikai 11 tūkstošus. Arī turpmākajos gados laulību skaitam 
bija tendence samazināties, lai gan daudz lēnāk. Tikai 2001. gadā pirmo reizi atzīmēts 
ļoti neliels reģistrēto laulību pieaugums. Kaut arī citās pārejas ekonomikas valstīs norisa 
agrāk nepieredzēti straujš laulātības intensitātes sabrukums, pēc noslēgto laulību skaita 
krituma Latvija ieņēma vadošo vietu pasaulē. Straujāk norisa pirmo laulību noslēgšanas 
biežuma samazinājums un izteiktāk – jaunākā vecumā. Tas bija cēlonis arī dzimstības 
līmeņa krasam pazeminājumam. 21. gs. sākumā laulātības rādītājiem bija tendence  

32 Latvijas statistikas gadagrāmata 2012, 201. lpp.; Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR 
Ekonomikas ministrija, 2011. gada jūnijs, 75. lpp.
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pieaugt, sasniedzot maksimumu 2007. gadā, kad noslēdza 15 486 laulības. Krīzes gados 
tie no jauna būtiski nokritās (2010. gadā 9290), taču pēdējos gados reģistrēto laulību 
skaits pieaug (2011. gadā 10 760 un 2012. gadā 11 244).

Pakāpeniski līdz ar sociālekonomisko apstākļu evolūciju saruka agrīno laulību īpat-
svars, līgavas un līgavaiņi kļuva aizvien vecāki. Laulībā stājušos vīriešu vidējais vecums 
1990. gadā bija 28,9 gadi, 2000. gadā 32,0 gadi un 2010. gadā 34,1 gadi, bet sievietēm 
attiecīgi 26,9, 29,5 un 31,4 gadi. Stājoties pirmajā laulībā, šie rādītāji ir par 4–5 gadiem 
zemāki. Šādu laulātības tipu sauc par eiropeisku, jo tas raksturīgs gandrīz visam konti-
nentam. Tāds laulātības tips bija izplatīts Baltijā jau 18. un 19. gadsimtā, taču padomju 
periodā raksturīga bija laulātības struktūras atjaunināšanās un nekad neprecējušos 
īpatsvara samazināšanās.

Par kardinālām pārmaiņām laulātības procesos spilgti liecina summārā laulātības 
koeficienta33 dinamika. 20. gs. 70. un 80. gados šis koeficients sievietēm pirmajā laulībā 
svārstījās no 0,91 līdz 1,00, bet mūsu gadsimtā no 0,40 līdz 0,66. Vēl 80. gadu beigās 
tas bija viens no augstākajiem Eiropā, bet tagad ir viens no zemākajiem kontinentā un 
pasaulē. 

Pētot partnerattiecības, laulātības un ģimenes formēšanās un attīstības likumsaka-
rības, jāņem vērā, ka statistiskie dati parasti atspoguļo stāvokli tikai par laulībām, kuras 
noslēgtas atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem. Nereģistrētās partnerattiecības mūs-
dienās pietiekami plaši izplatītas arī Latvijā. Pēc konsensuālo laulību izplatības mūsu 
valsts Eiropas valstu vidū ieņem vidēju stāvokli. Līdz ar šo partnerattiecību izplatību 
sistemātiski palielinās nereģistrētā laulībā dzimušo bērnu īpatsvars (17% 1990. gadā un 
45% 2012. gadā).

Raksturīga padomju perioda iezīme bija bieža laulību un ģimeņu iziršana. Pēc lau-
lību šķiršanas rādītājiem Latvija ilgu laiku pārspēja ne vien citas padomju republikas, 
bet arī visas Eiropas valstis. Šķiršanās gadījumu biežums samazinājās tikai 80. gados, 
kad tika īstenoti atsevišķi pasākumi laulību noturības paaugstināšanā. Pēc valstiskās 
neatkarības atjaunošanas šķirto un noslēgto laulību skaita attiecība ir visai augsta. 
90. gados vidēji uz 1000 noslēgtajām laulībām reģistrēja pat 640 šķirtās laulības jeb 
par 163 gadījumiem vairāk nekā 80. gados. Arī 21. gs. pirmajā desmitgadē šķirto un 
noslēgto laulību attiecība (536) nedaudz pārsniedz 80. gadu rādītāju, liecinot, ka laulību 
stabilitātes problēma ir visai aktuāla arī mūsdienās. Tautas skaitīšanas rezultāti apstipri-
nāja, ka šķirto personu skaits ir ļoti liels (gandrīz 250 tūkst.).

Vidējais šķirtās laulības ilgums 1990. gadā, tāpat kā 80. gados, bija 9 gadi, bet pēdē-
jos 10 gados tas svārstās no 13 līdz 14 gadiem. Šķirtajās ģimenēs bērnu skaits ir mazs, 
un 40–45% no tām vispār nav nepilngadīgu kopīgo bērnu. Pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas visai maz pētīti laulību nestabilitātes cēloņi. Tikai dažos apsekojumos ne-
tieši skarti atsevišķi laulību šķiršanās aspekti, visvairāk 1995. gadā īstenotā starptautiskā 
projekta “Ģimene un dzimstība” ietvaros.

33 Vidējais laulību skaits sievietēm (vai vīriešiem) viņu dzīves laikā.



329Pēteris Zvidriņš    LATVIJAS DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

Dzimstība

Jau pirmskara Latvijas Republikas beigu posmā izveidojās situācija, ka dzimstības 
līmenis tālaika mirstības apstākļos nebija pietiekams paaudžu nomaiņai. 30. gadu vidū 
paaudžu nomaiņa tika nodrošināta 80–85% apmērā. Radās pat depopulācijas draudi, 
sevišķi Vidzemē un Kurzemē, kas nebija raksturīgi citām Eiropas valstīm. 

Normālu demogrāfisko pāreju uz racionālu iedzīvotāju atražošanos pārtrauca Lat-
vijas inkorporācija PSRS, Otrais pasaules karš un tam sekojošā masu bēgšana no atkār-
totas PSRS okupācijas, kā arī padomju akcijas, t.sk. 1949. gada deportācija. Ļoti zems 
dzimstības līmenis bija 60. gadu vidū, kad summārais dzimstības koeficients34 bija tikai 
1,7, kas bija viens no zemākajiem pasaulē. Dzimušo bērnu skaits latviešiem 70. gados 
kļuva mazāks par mirušo cilvēku skaitu, pirmo reizi iezīmējot tendenci uz pamattautī-
bas izmiršanu. 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā tika izstrādāti daži pasākumi dzims-
tības stimulēšanai. Tas rezultējās dzimstības pieaugumā, it īpaši 1986.–1987. gadā, kad 
summārais dzimstības koeficients (2,21) pat nedaudz pārsniedza vienkāršai paaudžu 
nomaiņai nepieciešamo līmeni. Taču 80. gadu beigās sākās atmoda un cīņa par val-
stiskās neatkarības atgūšanu. Pasliktinājās daudzu ģimeņu materiālā labklājība, pieauga 
spriedze sabiedrībā un it īpaši etniski jauktajās ģimenēs, tā rezultātā dzimušo skaits un 
dzimstības intensitāti raksturojošie rādītāji sāka samazināties (5. att.).

Vēl būtiskāk dzimstības līmenis pazeminājās pēc neatkarības atjaunošanas. Dzi-
mušo skaits saruka no 38 tūkstošiem 1990. gadā (1987. gadā 42 tūkst.) līdz 18 tūk-
stošiem 1998. gadā jeb vairāk nekā divas reizes, bet summārais dzimstības koeficients 

34 Summārais dzimstības koeficients – vidējais bērnu skaits, kas varētu piedzimt vienai sievietei dzīves laikā, ja 
dzimstība katrā vecumā saglabātos apskatāmā gada (perioda) līmenī.

5. att. Summārais 
dzimstības 
koeficients Latvijā 
1998.–2011. gadā
Avots: autora veidots 
attēls pēc CSP datiem.
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sasniedza rekordzemo atzīmi 1,1, kas ir tikai puse no nepieciešamā paaudžu nomaiņai. 
Tas bija zemākais lielums starp pasaules valstīm. Kopš 1999. gada noris absolūto un in-
tensitātes rādītāju pieaugums, sasniedzot augstākos lielumus 2007.–2008. gadā. Zināma 
pozitīva loma bija 1998.–2004. gadā ieviestajiem valsts atbalsta pasākumiem ģimenēm, 
taču pēc tam šis atbalsts krasi samazinājās, it īpaši 2009.–2011. gadā. Ekonomiskās 
krīzes izraisītais dzimstības kritums ir neparasti dziļš. 2009. un 2010. gadā dzimušo 
skaits samazinājās attiecīgi par 2353 un 2263, bet 2011. gadā vēl par 956 bērniem. Tā-
dējādi trīs gados dzimušo skaits nokritās gandrīz par ceturto daļu. Tas saistīts ne tikai 
ar dzimstības vecumkoeficientu (intensitātes) samazināšanos, bet arī ar reproduktīvā 
vecuma sieviešu emigrāciju. Dzimstība nedaudz palielinājās 2012.–2013. gadā.

Dzimstības vispārīgais koeficients Latvijā regulāri ir viens no zemākajiem pasaulē. 
No ES valstīm vēl zemāks tas 2010.–2011. gadā bija Vācijā, kur ir Kopienā augstākais 
iedzīvotāju novecojums. Latvijā summārais dzimstības koeficients, kurš novērš ve-
cumstruktūras ietekmi, ik gadus ir viszemākais ES valstu vidū.35 Lietuvā un it īpaši 
Igaunijā dzimstība ir augstāka. Vidējais meiteņu skaits, kas piedzimst vienai sievietei un 
nodzīvos līdz vidējam mātes vecumam (atražošanās neto koeficients) 2010.–2011. gadā 
nokritās zem 0,60 (sakarā ar iepriekšminēto korekciju ap 0,65).

Visaugstākā dzimstība vērojama Pierīgā, bet viszemākā – Latgalē. Dzimstības līme-
nis latviešiem ir mazliet augstāks nekā krieviem. Visā padomju periodā un Latvijas 

35 2013. gadā sakarā ar agrāk publiskoto datu pārrēķinu par 2001.–2011. gadu dzimstības relatīvie rādītāji 
Latvijā (t.sk. 5. attēlā uzrādītie lielumi) tika palielināti. Tā, piemēram, summārais dzimstības koeficients 
2005. gadā mainās no 1,31 uz 1,39, bet 2011. gadā no 1,10 uz 1,34. Atbilstoši ES Statistikas biroja metodo-
loģijai bērni, kuri dzimuši valsts pastāvīgajām iedzīvotājām ārpus Latvijas, tiek attiecināti uz Latvijā dzimu- 
šajiem.

6. att. Iedzīvotāju atražošanās neto koeficients Latvijā 1980.–2012. gadā
Avots: autora veidots attēls pēc CSP datiem.



331Pēteris Zvidriņš    LATVIJAS DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

Republikas sākotnējā posmā laukos dzimstība bija būtiski augstāka nekā pilsētās, vis-
zemākā tā bija Rīgā un citās lielākajās pilsētās, bet mūsu gadsimtā šīs atšķirības prak-
tiski izzudušas.

Jaundzimušo māšu vecuma analīze rāda, ka padomju varas gados visvairāk dzimušo 
bija 20–24 gadu grupā. Šī sakarība atzīmēta arī 90. gados, taču, sākot ar 2000. gadu, vis-
vairāk bērnu dzimst 26–29 gadus vecām sievietēm, turklāt kopš 2010. gada 30–34 gadus 
vecām sievietēm dzimst vairāk bērnu nekā 20–24 gadus vecām. Mātes vidējais vecums 
padomju periodā bija 26 gadi, bet 2012. gadā – 29 gadi, t.sk. pirmdzimtajam 26,6, ot-
rajam bērnam 30,6 gadi. Tik augsts māšu novecojums, it īpaši piedzimstot pirmajam 
bērnam, nevar tikt uzskatīts par optimālu. Pirmo bērnu īpatsvars svārstās ap 50%, otro 
ap 33%, bet trešo ap 11%. Dažādas aptaujas liecina, ka lielākā daļa laulāto savā ģimenē 
vēlētos audzināt divus vai trīs bērnus,36 tomēr reāli nevienā nosacītajā (hipotētiskajā) 
paaudzē šīs vēlmes nav īstenotas. Lielā mērā to nosaka pasīva valsts demogrāfiskā po-
litika ģimeņu ar bērniem atbalsta jomā. Trešajā starptautiskajā Rīgas Ģimenes forumā 
“Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte” (2011. gada 13. maijs) tika atzīmēts, ka 
“lēmumi, kas tiek pieņemti varas gaiteņos, nav vērsti uz ticības palielināšanu sociālajai 
sistēmai un ir ģimenei un bērniem nedraudzīgi”.37 Demogrāfiskās pārejas koncepcija un 
arī speciālu demogrāfisko prognožu izstrāde liecina, ka dzimstības pirmskrīzes līmenis 
labvēlīgākos sociālekonomiskajos apstākļos tomēr varētu atjaunoties un pat nedaudz 
paaugstināties.

Iedzīvotāju dzīvotspēja un mirstība

Būtiskāka mirstības līmeņa samazināšanās un nāves cēloņu transformācija Latvijā 
sākās 19. gs. pirmajā pusē, t.i., krietni agrāk nekā citās cariskās Krievijas daļās, izņemot 
Igauniju. 19. gs. beigās mūža ilgums jaundzimušajiem jau sasniedza 43 gadus jeb par 
10–11 gadiem vairāk nekā vidēji Krievijas Eiropas daļā. Šis rādītājs pieauga līdz 54 ga-
diem 1924.–1925. gadā un gandrīz 60 gadiem īsi pirms padomju okupācijas.

Uz 1959. gada tautas skaitīšanas datiem bāzētais aprēķins liecina, ka tolaik vidē-
jais mūža ilgums jau bija sasniedzis 69 gadus, bet 60. gadu vidū – 71 gadu. Tad sekoja 
periods, kurā šis rādītājs stabilizējās vai pat samazinājās. Tikai 80. gados šī nelabvēlīgā 
tendence tika pārvarēta, tomēr tā arī nesasniedzot 60. gados panākto dzīvotspējas  
līmeni. Šajā laikā notika atpalikšana no ekonomiski attīstītākajām valstīm.

Pirmajos neatkarības gados mirušo skaits un citi mirstības indikatori vēl paaugsti-
nājās, sasniedzot maksimumu 90. gadu vidū (sk. 7. att.).

Turpmāk mirušo skaitam un mirstības relatīvajiem rādītājiem bija tendence sama-
zināties. Tā rezultātā 21. gs. sākumā vidējais mūža ilgums cieši pietuvojās līmenim, kāds 

36 2011. gadā veiktajā vairāk nekā 2600 reproduktīvā vecuma respondentu aptaujā apmēram puse vēlējās divus 
bērnus, bet 21% vīriešu un 23% sieviešu – trīs bērnus. Respondentes, kas dzīvo kopā ar laulāto, vidēji vēlas 
lielāku bērnu skaitu nekā nereģistrētās partnerattiecībās dzīvojošās. Neskatoties uz ekonomiskās krīzes 
sekām, priekšstati par vēlamo bērnu skaitu ģimenē nav būtiski mainījušies kopš 2003. gada. – Iedzīvotāju 
reproduktīvā veselība. Pārskats par situāciju Latvijā (2003–2011). Rīga, 2011, 16.–17. lpp.

37 III Starptautiskā Rīgas Ģimenes foruma rezolūcija. – www.asociacijagimene.lv/aktuali/35-Trešais-starptautis-
kais-forums-“Dabīga-ģimene-kā-vērtība-un-valsts-prioritāte”
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jau bija sasniegts pirms četriem gadu desmitiem (71 gads). Tomēr līdz 2007. gadam 
panāktais progress bija minimāls, un tikai kopš 2008. gada publicētie mirstības rādītāji 
(absolūtais mirušo skaits, mirstības vispārējie un speciālie vecumkoeficienti) uzrāda 
kritumu. Tā, piemēram, mirušo skaits 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu sama-
zinājās par 2036 cilvēkiem jeb 6,2%, bet 2009. gadā vēl par 1109 cilvēkiem. Līdz ar to 
aprēķinātais vidējais mūža ilgums jaundzimušajiem zēniem palielinājās no 65,3 gadiem 
2007. gadā līdz 67,7 gadiem 2009. gadā, bet meitenēm attiecīgi no 76,2 līdz 77,8 gadiem. 
Šāds straujš dzīvotspējas uzlabojums ekonomiskās krīzes gados izraisa šaubas. 

CSP aprēķinātie vidējā mūža ilguma lielumi uzrāda jūtamu pieaugumu arī 2010. un 
2011. gadā, lai gan mirušo skaits 2010. gadā bija lielāks nekā iepriekšējā kalendārajā gadā. 
Reģistrētais mirušo skaits 2012. gadā par apmēram 500 cilvēkiem pārsniedza šo lielumu 
2011. gadā, norādot, ka CSP datubāzē dotie vidējā mūža ilguma maksimālie lielumi 
(69,1 gads vīriešiem un 78,9 gadi sievietēm 2012. gadā) nav tipiski pēdējo gadu attīstībā. 
Fiksētie rekordi ir apšaubāmi, tie atspoguļo arī statistiskās uzskaites un aprēķinu nepil-
nības. Pēc autora ieskatiem, mirstības relatīvie rādītāji un vidējā mūža ilguma lielumi 
ir jāpārrēķina, lietojot vienu un to pašu metodoloģiju (lai novērstu nejaušas ietekmes, 
ieteicams aprēķinus veikt par diviem kalendārajiem gadiem), kā arī jāveic to kompleksa 
analīze. Sagaidāms, ka koriģētie mūža ilguma lielumi atšķirsies no agrāk publicētiem 
(t.sk. ANO, Eurostat un citos starptautiskajos izdevumos) visā starpskaitīšanu periodā. 
Maksimāla šī starpība būs tieši pēdējos gados, kad nereģistrētās emigrācijas apmēri bija 
vislielākie, turpretim minimāla – gadsimta sākumā. Ir zināms pamats uzskatīt, ka šajā 
gadsimtā progress iedzīvotāju dzīvotspējas jomā un vidējā mūža ilgumā bijis neliels. 

Pēc autora aplēsēm, nenotiek arī tuvināšanās ES attīstītāko valstu vai pat visu 
dalībvalstu vidējam sasniegtajam līmenim. Pašreizējā dzīvotspējas līmenī piektā daļa 
jaundzimušo nenodzīvos līdz 60 gadiem, jo pastāv relatīvi augsts priekšlaicīgās mirstī-
bas līmenis. Dati rāda, ka valstī ir relatīvi zems veselīgā dzīves perioda ilgums. Pēdējos 
gados vīriešiem vidēji paredzamie veselīgie mūža gadi tikai nedaudz pārsniedz 50, bet 

7. att. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (samazinājums) 1985.–2011. gadā 
Avots: autora veidots attēls pēc CSP datiem.



333Pēteris Zvidriņš    LATVIJAS DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

sievietēm svārstās ap 55 un ir starp viszemākajiem ES.38 Katrā ziņā Latvijas sabiedrības 
veselības stratēģijas mērķis līdz 2010. gadam panākt mūža ilguma palielināšanos valstī 
līdz 95% no ES vidējā līmeņa netika sasniegts. 

Kā pozitīva parādība jāatzīmē mirstības līmeņa samazinājums no ārējiem cēloņiem. 
Neatkarības gados mirstība no transporta nelaimes gadījumiem samazinājusies gandrīz 
četras reizes, no paškaitējuma un vardarbības – divas reizes. Apmēram divas reizes sa-
mazinājusies zīdaiņu mirstība, tomēr tās līmenis jūtami pārsniedz ES vidējo līmeni.

Neatkarības perioda pirmajā desmitgadē vīriešu mirstība visos vecumos bija jūtami 
lielāka par sieviešu mirstību, kā rezultātā atšķirības vidējā mūža ilgumā svārstījās no 11 
līdz 12 gadiem, kas būtiski pārsniedza atzīmēto starpību citās ekonomiski attīstītākajās 
valstīs. Pēdējos gados šīs atšķirības nedaudz sarukušas, taču joprojām izceļas starp-
tautiskajos salīdzinājumos. Jau padomju periodā tika konstatēta paaugstināta lauku 
iedzīvotāju mirstība, ko var izskaidrot ar zemāku medicīniskās aprūpes un sanitārās 
izglītības līmeni. Jaunajos sociālekonomiskajos apstākļos šīs sakarības raksturs nav 
mainījies: mirstības līmenis laukos ir augstāks, bet vidējais mūža ilgums par 1–2 ga-
diem mazāks nekā pilsētās.

Pirmās pēckara mirstības tabulas par 1958.–1959. gadu parādīja, ka latviešu mir-
stība bija zemāka nekā krieviem vai cittautiešiem kopā. Vēlākie pētījumi, to skaitā 
par neatkarības periodu, apstiprināja tādas sakarības pastāvēšanu, tomēr konstatētās 
atšķirības nebija lielas. Tāpat pētījumi rāda iedzīvotāju izglītības līmeņa diferencējošu 
lomu dzīvotspējā: jo augstāks izglītības līmenis, jo zemāka mirstība. Parādās arī likum-
sakarība, ka precētajiem raksturīga zemāka mirstība un garāks mūžs. 

Pēc līknēm 7. attēlā redzams, ka mirstība visā neatkarības periodā bijusi augstāka 
par dzimstību, kā rezultātā valstī vērojams izteikts iedzīvotāju dabiskais samazinājums, 
īpaši gadsimtu mijā un pēdējos gados. Kā liecina Eurostat un Latvijas vadošo demo-
grāfu prognozes, arī turpmāk (vismaz nākamajos divos gadu desmitos) gaidāma nega-
tīva bilance dzimušo un mirušo skaitā. Šajos apstākļos visai svarīgi izstrādāt un īstenot 
ilgtermiņa demogrāfiskās atveseļošanas kompleksu programmu un maksimāli kāpināt 
esošā cilvēkkapitāla produktivitāti.

1994. gadā Kairā ANO konferencē “Par iedzīvotājiem un attīstību” pieņemtajā 
rīcības programmā laikposmam līdz 2014. gadam visas valdības un parlamenti tika 
aicināti lielāku vērību veltīt demogrāfiskās situācijas izvērtējumiem un veicināt nepie-
ciešamās pārmaiņas, ja konkrētajā valstī nav līdzsvara starp sociālajiem un ekonomis-
kajiem mērķiem un demogrāfiskajiem rādītājiem.39 Mūsuprāt, šī neatbilstība Latvijā 
visā neatkarības periodā ir acīmredzama, bet praktiski visu valdību reakcija nebija 
atbilstoša depopulācijas situācijai, kura izteikti iezīmējās kopš 90. gadu vidus. Tiesa, 
jau 1992. gada decembrī LR Augstākā padome izveidoja demogrāfisko lietu apakško-
misiju, bet 1994. gada sākumā nodibināja Ministru kabineta demogrāfisko komisiju 
(visbiežāk labklājības ministra vadībā), taču tās strādāja mazefektīvi, īpaši parlamenta  

38 Demography Report 2010. Luxembourg: EUROSTAT, 2010, p. 36.
39 Programme of Action Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 

5–13 September 1994. New York: United Nations, 1996, pp. 35, 112; Starptautiskās konferences “Par iedzīvotā
jiem un attīstību” Rīcības programmas kopsavilkums. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 14., 25. lpp.
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apakškomisija. 2011. gadā valdībā no jauna izveidoja demogrāfisko lietu padomi ar 
premjeru vadībā, bet Saeimā – demogrāfisko lietu apakškomisiju. Tas neapšaubāmi ir 
solis uz aktīvāku pieeju demogrāfiskajai problēmai, tomēr krīzes recesijas perioda iero-
bežotās iespējas, līdz šim pieņemtie lēmumi un rīcība nevieš optimismu par iedzīvotāju 
atražošanās situācijas jūtamiem uzlabojumiem tuvākajā nākotnē.

Iekšējā un starpvalstu migrācija

Migrāciju valsts ietvaros parasti dēvē par iekšējo, bet migrāciju pāri valsts robe-
žām – par ārējo (starptautisko) migrāciju, kas ietekmē valsts iedzīvotāju skaitu un 
sastāvu. Ārējās migrācijas gadījumu daudzums ir daudzkārt mazāks par iedzīvotāju 
pārcelšanos dzīvot citā apdzīvotā vietā valstī. Pētījumi rāda, ka padomju periodā rak-
sturīga bija kā iekšrepublikas, tā arī starprepubliku migrācija PSRS sastāvā, turpretim 
visai zema bija starptautiskā migrācija. Līdz 80. gadiem spilgti izteikta bija migrantu 
virzība no laukiem uz pilsētām (vairāk uz lielākajām pilsētām), kā rezultātā pilsētu 
iedzīvotāju skaits par ¾ palielinājās migrācijas ceļā.

90. gadu sākumā notikušās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas radikāli izmainīja 
gan valsts iekšējās, gan arī ārējās migrācijas virzienus, apjomus un intensitāti. Migratīvā 
kustība valsts iekšienē samazinājās (daļēji arī tāpēc, ka iekšējās migrācijas statistikā 
vairs netiek uzskaitīta personas dzīvesvietas maiņa vienas republikas pilsētas vai novada 
robežās), tomēr tās īpatsvars veido lielāko daļu no reģistrētās migrācijas kopapjoma. 
Joprojām Rīgu raksturo liels migrācijas apjoms, vairāk nekā puse dominējošo plūsmu 
ir saistīta ar galvaspilsētu, taču migrācijas intensitāte salīdzinājumā ar citiem reģioniem 
ir pat zemāka.40 Augstāka intensitāte migrācijas reģiona robežās vērojama Latgalē un 
Kurzemē.41 Savukārt Pierīgā ir notikušas visbūtiskākās pārmaiņas, iedzīvotāju skaits 
reģionā iekšējās migrācijas dēļ pieaug gan pilsētās, gan laukos, kur ieplūst investīcijas. 
Darbavietu pieejamība Rīgā veicina svārstveida migrācijas plūsmas. Laikposmā no 
1993. līdz 2002. gadam laukos kopumā, tostarp arī Latgalē, iezīmējās iedzīvotāju skaita 
pieaugums iekšējās migrācijas ietekmē. Tomēr kopš 2003. gada migrācijas procesos 
atkal sāk dominēt pilsētas. Migrācijas plūsmu analīze rāda, ka palielinās iedzīvotāju 
koncentrācija valsts centrālajā daļā, sevišķi Rīgas aglomerācijā, norādot uz nepiecieša-
mību pastiprināt reģionālo politiku, sekmējot ilgtspējīgu attīstību visos valsts reģionos.42

Ārējos migrācijas procesos emigrācija prevalēja pār imigrāciju. Kā redzams no 
7. tabulas, visos piecgadu periodos emigrantu skaits būtiski pārsniedza imigrantu 
skaitu. Izteiktāk tas izpaudās tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī pēc iestāšanās 
ES. Kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas no Latvijas izbrauca vairāk nekā 500 tūk-
stoši cilvēku, bet ieceļoja nedaudz vairāk par 110 tūkstošiem.

40 Zvidriņš P. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Politikas gadagrāmata. Latvija 2007. Rīga: Zinātne, 2008, 
67. lpp.

41 Bērziņš M. Iekšzemes migrācijas reģionālās dimensijas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 3/4, 2011, 48. lpp.

42 Krišjāne Z., Bauls A. Migrācijas reģionālās iezīmes Latvijā. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Rīga: Zinātne, 
2005, 147. lpp.
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7. tabula
Starptautiskās migrācijas apjomi 1991.–2011. gadā

Gadi
Imigrācija Emigrācija Migrācijas saldo

kopā vidēji gadā kopā vidēji gadā kopā vidēji gadā
1991–1995 30 842 6168 168 230 33 646 –137 388 –27 478
1996–2000 17 079 3416 62 844 12 569 –45 765 –9153
2001–2005 27 616 5523 93 833 18 767 –66 217 –13 244
2006–2010 28 149 5630 137 386 27 477 –109 237 –21 847

2011 7253 7253 30 380 30 380 –23 127 –23 127
1991–2011 110 939 5283 492 673 23 461 –381 734 –18 178

Avots: Demogrāfija 2011, 90. lpp; CSP datubāze un autora aprēķini.

Kā jau tika atzīmēts iepriekš, reģistrētie emigranti veidoja tikai daļu no faktiski iz-
ceļojošo apjoma, ko spilgtāk izgaismoja 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Saskaņā 
ar autora aplēsēm starpskaitīšanu periodā (2000.–2011. gadā) faktiskais migrācijas ne-
gatīvais saldo bija 5,8 reizes augstāks par reģistrēto. Visspilgtāk šīs atšķirības izpaudās 
ekonomiskās krīzes gados. Laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam ieskaitot iedzīvotāju 
skaits migrācijas dēļ saruka par 116 tūkstošiem cilvēku jeb par 29 tūkstošiem gadā, 
visvairāk 2009. un 2010. gadā. Paradoksāli, ka 2009. gadā ANO organizētajā valdību 
aptaujā (monitoringā) mūsu ierēdņi izteica apmierinātību ar emigrācijas procesu gaitu 
un priekšroku deva neiejaukšanās migrācijas politikai.43

Iepriekšminēto cēloņu dēļ apgrūtināta ir analīze par migrantu un sevišķi par emig-
rantu sastāvu, daļēji arī par ārējās migrācijas virzieniem. Kopumā no 1991. gada līdz 
gadsimtu mijai Latvijas iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ saruka nedaudz vairāk par 
180 tūkstošiem cilvēku jeb par 7%. Visvairāk cilvēku izbrauca uz Neatkarīgo Valstu 
Sadraudzības valstīm 90. gadu sākumā, it īpaši uz Krieviju. Pakāpeniski saruka bijušo 
padomju republiku īpatsvars bruto migrācijā un emigrācijā, bet pieauga rietumu vir-
ziena loma, arī Ziemeļamerikas īpatsvars. 

Pēc iekļaušanās ES darba tirgū pastiprinājās ekonomiskās emigrācijas līmenis. Kopš 
2005. gada no valsts izbrauca apmēram 200 tūkstoši cilvēku, lai gan izbraukšanu reģis-
trēja mazāk par 50 tūkstošiem. Liela daļa emigrantu par izceļošanas valstīm izvēlējās 
Lielbritāniju, Īriju, Skandināvijas valstis. Reģistrētie emigranti joprojām visbiežāk ieceļo 
Krievijā.44 Jāatzīmē, ka gan reģistrēto, gan nereģistrēto emigrantu vidū dominē gados 
jauni cilvēki, sieviešu īpatsvars izceļotāju vidū kļuvis lielāks nekā vīriešu. Starp aizbrau-
cējiem relatīvi augsts ir studējošo īpatsvars. Pēc ekonometrista Mihaila Hazana datiem, 
kas balstās uz dažādām aptaujām un aprēķiniem, 2009.–2010. gadā salīdzinājumā ar 

43 World Population Policies 2009. New York: United Nations, 2010, p. 288.
44 Laikposmā no 2000. gada līdz 2009. gadam ieskaitot ik gadus prevalēja emigrācija uz Krieviju, un tikai 

2010. gadā pirmo reizi reģistrēto izceļotāju uz Lielbritāniju bija jūtami vairāk.
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pirmskrīzes periodu emigrantu vidū pieauga nelatviešu īpatsvars, uz pašnodarbinātību 
vai savu biznesu orientēto cilvēku īpatsvars un augsti izglītoto indivīdu proporcija.45

Pamatojoties uz starptautiskās migrācijas procesu analīzi, var secināt, ka tuvākajos 
gados emigrācija joprojām prevalēs pār imigrāciju, sekmējot depopulācijas padziļinā-
šanos. 21. gs. pirmās desmitgades vidū LU demogrāfi sadarbībā ar CSP un Eurostat 
speciālistiem izstrādāja vairākus demogrāfisko prognožu scenārijus.46 Saskaņā ar pa-
matvariantu starpvalstu migrācijas bilance būs negatīva vismaz līdz 2020. gadam un, 
tikai sākot ar trešo desmitgadi, imigrācija, visticamāk, pārsniegs emigrāciju. Tomēr 
sagaidāmais migrācijas pozitīvais saldo nebūs pietiekams, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
skaita stabilizēšanos. Toreiz eksperti nemaz neparedzēja tik plašus emigrācijas apmē-
rus, tāpēc arī tagad nav pamata būt optimistiskākiem kā minēto prognožu izstrādes 
laikā. Tāpēc mērķtiecīgas migrācijas politikas īstenošanai jākļūst par valsts ilgtspējīgas 
attīstības prioritāti. Turklāt būtiski risināt ne tikai emigrācijas, bet arī imigrācijas jau-
tājumus. Pagaidām imigrācijas politika ir vērsta uz darba tirgus aizsardzību. Nākotnē 
lielāka nozīme būs viesstrādnieku piesaistīšanai Latvijas eksportspējīgākām nozarēm 
un uzņēmumiem.

Secinājumi un priekšlikumi

Latvija atrodas ļoti dziļas depopulācijas situācijā. Demogrāfisko procesu norises 
raksturīga iezīme ir iedzīvotāju, tostarp latviešu skaita sistemātiska samazināšanās. Tas 
noticis visos neatkarības gados gan dabiskā ceļā, mirstībai pārsniedzot dzimstību, gan 
arī starptautiskās migrācijas dēļ. Pēdējos gados prevalē emigrācijas radītie dzīvā spēka 
zaudējumi.

Valstiskās neatkarības divos gadu desmitos zaudēta ceturtdaļa no iedzīvotāju 
kopskaita. Tieši mūsu valstī iedzīvotāju skaita zaudējumi bijuši vieni no lielākajiem 
pasaulē, it īpaši laikposmā pēc ES brīvā darbaspēka tirgus atvēršanas. Jau 2014. gada 
sākumā iedzīvotāju skaits noslīdēs zem diviem miljoniem. Ekonomiskās krīzes apstāk-
ļos strauji palielinājās bezdarbs, kas izraisīja agrāk nepieredzētas emigrācijas plūsmas. 
Lielākā daļa izceļotāju nedeklarēja emigrēšanu. Mūsu gadsimtā reģistrēto emigrantu ir 
apmēram sešas reizes mazāk nekā faktiski izceļojušo, ko spilgtāk izgaismoja 2011. gada 
tautas skaitīšana.

Viens no galvenajiem depopulācijas cēloņiem ir ļoti lēnā ekonomiskā (labklājības) 
izaugsme. Iekšzemes kopprodukta apjoms neatkarības gados faktiski tā arī nav pie-
audzis, turklāt palielinājusies iedzīvotāju noslāņošanās pēc ienākumiem. Tā rezultātā 
Latvija ir starp nabadzīgākajām valstīm ES, atpaliekot arī no kaimiņvalstīm Igaunijas 
un Lietuvas. Savukārt jūtami pieaudzis iedzīvotāju izglītības līmenis, attiecīgi arī viņu 
materiālās un nemateriālās vajadzības. Pasīvas demogrāfiskās politikas apstākļos 

45 Hazans M. Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010./2011. 
Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Red. B. Zepa, E. Kļave. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 
75. lpp.

46 Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gad
simta sākumā. Rīga: Zinātne, 2006, 164.–187. lpp.; Demogrāfija 2009. Rīga: CSP, 2009, 119. lpp.
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jaunāko paaudžu iedzīvotāji reaģēja ar vēlāku laulību slēgšanu vai pat to neslēgšanu, 
dzīvojot nereģistrētās partnerattiecībās, ar bērnu skaita krasu samazinājumu ģimenē. 
Nelabvēlīgs stāvoklis izveidojās arī tautas veselības un cilvēku (izteiktāk vīriešu) dzī-
votspējas ziņā. 

Pētījums parāda, ka tālu no optimālā stāvokļa ir pašreizējais iedzīvotāju un darba-
spēka izvietojums. Apmēram puse iedzīvotāju mīt un strādā valsts centrālajā daļā Rīgas 
aglomerācijā un galvaspilsētas tuvumā. Savukārt Latgale, kuru starpkaru periodā un 
padomju okupācijas perioda pašā sākumā raksturoja demogrāfiskais bums, nonākusi 
situācijā, kad dzimstība ir viszemākā un depopulācijas tempi vislielākie.

Prognozes nepārprotami liecina, ka valsts iedzīvotāju skaits tuvākajos gados turpi-
nās samazināties, tomēr vidēji tālā perspektīvā depopulāciju varētu apturēt, neatliekami 
īstenojot kompleksu ilgtermiņa programmu. Tādas atveseļošanās programmas izstrādi 
paredz deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību, taču reāli īstenoti tikai atse-
višķi pasākumi. 

Ņemot vērā Latvijas iztukšošanos un demogrāfisko novecošanos, kā arī latviešu 
izmiršanas tempus, mūsuprāt, neatliekami jārisina valsts un latviešu tautas prioritārie 
demogrāfiskie uzdevumi. Svarīgāko uzdevumu vidū vispirms jāmin nepieciešamība pa-
nākt laulātības un dzimstības krituma apturēšanu un sekojošu dzimstības pieaugumu, 
iedzīvotāju dzīvotspējas sistemātisku pieaugumu (īpaši vīriešiem), emigrācijas tempu 
mazināšanos un kaut vai daļēju Latvijas izcelsmes darbaspēka atgriešanos. Apsverams 
jautājums par imigrācijas politikas pasākumiem, kuri atbilst nacionālajām interesēm.

Demogrāfisko procesu precīzākam atspoguļojumam nepieciešams uzlabot demo-
grāfiskās statistikas kvalitāti, it īpaši migrācijas statistiku. Šajā gadsimtā valsts institū-
ciju, pirmām kārtām LR CSP publiskotie dati bieži vien neatspoguļoja faktisko stāvokli, 
maldinot sabiedrību par notiekošajiem demogrāfiskajiem procesiem un tādējādi kai-
tējot sociālo zinātņu prestižam. Aplūkoto jautājumu aktualitāte valsts un sabiedrības 
attīstībā ir tik nozīmīga, ka no jauna (tāpat kā pirms 30 gadiem) izvirzās nepiecieša-
mība atjaunot demogrāfisko pētījumu centru vai arī finansēt valsts pasūtītos projektus 
(programmu).
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Raita Karnīte

LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBA  
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Rakstā analizēta Latvijas tautsaimniecības attīstība pirms un pēc 1990. gada. Raksta mērķis ir atklāt 
pašreizējās Latvijas tautsaimniecības izcelsmes pamatus, sociāli ekonomiskās sistēmas maiņas un 
to ietekmi uz tautsaimniecības struktūrpolitiku un attīstību, saprast pēc 1990. gada notiekošo pār-
veidojumu atbilstību formulētā mērķa – iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas – sasniegšanai. 
Raksta pamatā ir padziļināts daudzpusīgs pētījums, kurā noskaidrots: lai gan dzīves kvalitāte ir šķie-
tami paaugstinājusies, Latvijas tautsaimniecības veiktspēja1 pārveidojumu rezultātā kopš 1990. gada 
ir samazinājusies.  

The subject of this paper is development of Latvia’s national economy before and after 1990. The 
paper seeks to reveal the fundamentals of the current economic system, changes in the socio-eco-
nomic system and how these changes have impacted the structural policy and development of the 
national economy, to understand, how changes have contributed to the achievement of the stated 
goal – improvement of people’s life quality. The paper is based on a deeper study concluding that 
despite seeming improvement of the quality of people life, the overall potential of Latvia’s national 
economy has decreased as a result of transformations made since 1990. 

Atslēgvārdi: tautsaimniecība, attīstība, tautsaimniecības struktūra, rūpniecība, lauksaimniecība.

Keywords: national economy, development, industrial structure, manufacturing, agriculture. 

Tikai nedaudzu pasaules valstu tautsaimniecības ir pārdzīvojušas atpakaļejošas 
pārvērtības no vienas sabiedriski ekonomiskās formācijas citā. Neiedziļinoties jēdziena 
sabiedriski ekonomiskā formācija ideoloģiskajā būtībā2, tas lietots, lai akcentētu pagā-
jušā gadsimta beigās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs notikušo lielo reformu 
unikalitāti. Sabiedriski ekonomiskās formācijas, ko, izvairoties no marksisma termi-
noloģijas, varētu dēvēt par tipiskām sociāli ekonomiskām sistēmām vai sabiedriskām 

1 Ar tautsaimniecības veiktspēju šajā rakstā saprasta iespēja, ka ekonomiskā attīstība notiks kādā noteiktā veidā 
vai vēlamais tautsaimniecības mērķis tiks sasniegts kādā noteiktā pakāpē. 

2 Sabiedriski ekonomiskā formācija – marksisma vēstures teorijā sabiedrības vēsturisks tips, kam rakstu-
rīgs noteikts ražošanas veids un kas nošķirams kā posms cilvēces vēsturiskajā attīstībā no pirmatnējās 
kopienas iekārtas cauri verdzības iekārtai, feodālismam, kapitālismam un sociālismam uz komunismu. 
Katrai sabiedriski ekonomiskai formācijai ir savi īpašie rašanās un attīstības likumi, taču katrā formācijā 
darbojas arī kopējie likumi, kas tās saista vienotā pasaules vēstures procesā. Sk.: http://vesture.eu/index.php/ 
Sabiedriski_ekonomisk%C4%81_form%C4%81cija (skatīts 25.08.2011.).
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iekārtām, izaug cita no citas progresīvā virzībā, kad kvalitatīvas pārvērtības noved pie 
esošās pārveidošanās par “labāku” sociāli ekonomisko sistēmu. “Labāka” vai “sliktāka” 
nodalīšanas galvenais kritērijs ir iespēja ražot vairāk un labāk, lai uzlabotos cilvēku 
dzīves kvalitāte. Galveno kritēriju var detalizēt bezgalīgā daudzumā sistēmiski saistītu 
no galvenā atvasinātu kritēriju, bet tas nav šā raksta temats. 

Nevar noliegt, ka atbilstoši galvenajam kritērijam kapitālisms ir “labāka” sociāli 
ekonomiska sistēma nekā feodālisms, tāpat kā kapitālisma dzīlēs sociālisms joprojām 
tiek uzskatīts par “labāku” sociāli ekonomisko sistēmu nekā kapitālisms.3 Mūsdienās, 
kad līdzās teorētiskiem paredzējumiem ir bijusi pieejama arī sociālisma prakse, var 
jautāt, vai sociālisms tik būtiski atšķiras no kapitālisma, ka to var uzskatīt par tipisku 
sociāli ekonomisku sistēmu vai patstāvīgu sabiedriski ekonomisko formāciju. Gan so-
ciālismā, gan kapitālismā darbojas tirgus ekonomikas elementi, un ekonomiskie likumi, 
ja to darbību neietekmētu administratīvi, izpaustos identiski. 

Tirgus ekonomika pati par sevi nenodrošina vienlīdzīgu ienākumu sadali. Šo ne-
pilnību labo, administratīvi regulējot ienākumu sadali starp darbu un kapitālu un starp 
dažādiem sabiedrības slāņiem. Sociālisma mērķis ir iespējami vienlīdzīga ienākumu 
sadale, un to var sasniegt, tikai pilnībā kontrolējot tirgus spēkus, citiem vārdiem, kon-
centrējot vienās rokās īpašumtiesības un lēmumus par darbu un kapitālu ražošanas, 
maiņas un sadales procesā. Saimnieciskās varas koncentrācijas pakāpe valsts rokās 
ir galvenā sociālisma un kapitālisma atšķirība, tāpēc šaubas par to, vai sociālisms un  
kapitālisms ir divas dažādas sociāli ekonomiskās sistēmas vai arī vienas sistēmas da-
žādas (dažkārt galējas) izpausmes, nav gluži bez pamata. Tomēr nav noliedzams, ka 
sociālisms izaug kapitālismā, nevis otrādi.

20. gs. 90. gadu lielie pārveidojumi daļu Eiropas valstu atšķēla no sociālisma un at-
grieza kapitālismā. Latvija ir viena no tolaik divdesmit vienas valsts, kas pārcietusi šādu 
atpakaļejošu pārvērtību, viena no piecpadsmit valstīm, kas no dziļas integrācijas lielā 
sociālistiskā valstī (PSRS) pārgājusi uz neatkarīgu tirgus ekonomikas valsti. Trīs Baltijas 
valstis turklāt mainīja orientāciju no bijušās padomju lielvalsts uz attīstīto rietumvalstu 
ekonomisko un politisko telpu. 

Latvijas ekonomika pirms Otrā pasaules kara

Latvijas vēsture ir veidojusies sarežģītā vietējo un ārējo apstākļu mijiedarbībā. 
Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, teritorija, kur tagad atrodas Latvijas 
valsts, vienmēr ir saistījusi ārvalstu interesi. Ārvalstu ietekme, īstenota karu un pakļau-
tības periodos, ir bijusi kā graujoša, tā radoša. Statistiskie dati uzrāda gan karu postīju-
mus, gan teritorijas uzplaukumu, ko sekmēja iekarotāju vēlme izmantot satiksmes ceļus 
caur Latvijas ostām.

3 Angļu izcelsmes vēsturnieks profesors Tonijs Džads plašā publikācijā Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada 
(Rīga: Dienas grāmata, 2007) centās pierādīt, ka 20. gadsimta 70. gados ir atklājies, ka marksisms un sociā-
lisms nav izskaidrojams kā dialektiska nepieciešamība, “pareizais” attīstības ceļš, un līdz ar to desmitgadēm 
ilgās debates par šo jautājumu ir izbeigtas, tomēr 2008. gada krīze pierādīja, ka sociālisma ideja nav mirusi.
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Pirms Pirmā pasaules kara, īstenojot Krievijas ekonomiskos mērķus, pastiprinājās 
tagadējās Latvijas teritorijas industrializācija. Lieli krievu uzņēmēju dibināti rūpnie-
cības uzņēmumi tika izvietoti ostas pilsētās un Rīgā līdzās zviedru, vācu un latviešu 
uzņēmumiem. Cariskās Krievijas pirmā mašīnbūves rūpnīca RussoBalt (1874), kura 
ražoja pirmās vieglās automašīnas valstī, Bekera un Co Pudlingošanas, dzelzsvelmēša-
nas, stiepļu un naglu rūpnīca (tagad Liepājas metalurgs, 1882), AS Fenikss (tagad Rīgas 
vagonbūves rūpnīca, 1895), Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika (1841)4, gumijas 
ražošanas fabrika Provodņik (1888)5 ir tikai daži piemēri. 1910. gadā rūpniecības uzņē-
mumi Latvijā ražoja preces apmēram 521 miljona tālaika latu vērtībā.6

Pēc neatkarīgas valsts statusa iegūšanas 1918. gada 18. novembrī Latvijā sāka veidot 
neatkarīgas kapitālistiskās sistēmas valsts tautsaimniecību, kaut gan tā nebija vienīgā 
valsts attīstības vīzija. Mūsdienās par izcilu atzītais profesors Kārlis Balodis apjomīgajā 
priekšlasījumā Rīgas pilsētas teātrī 1918. gada 22. decembrī iezīmēja brīvas un neatka-
rīgas sociālas Latvijas tēlu: “Tātad visu sacīto kopā saņemot, ja vien rīkojas plānveidīgi 
un bez jebkādiem aizspriedumiem pie Latvijas izveidošanas aicina vislabākos un spējī-
gākos dzimtenes dēlus, ir iespējams uzturēt, apvienot neatkarīgu Latvijas demokrātisko, 
ar sociālo eļļu svaidīto republiku. [..] Latvija mūžam nedrīkst ielaisties ne politiskā, ne 
finansiālā, ne ekonomiskā atkarībā no citām spēcīgākām valstīm.”7 

1914. gadā Latvijā bija 2552 tūkstoši iedzīvotāju, taču Pirmā pasaules kara laikā 
valsts zaudēja vairāk nekā 700 tūkstošus iedzīvotāju.8 Pēc valstiskās neatkarības iegūša-
nas dzīves apstākļi kara izpostītajā Latvijā bija skarbi, un tas atspoguļojās demogrāfis-
kajos rādītājos. 1919. gadā Rīgā bija dzimuši 2,2 tūkstoši bērnu, bet miruši 13 tūkstoši 
iedzīvotāju. Dažu gadu laikā situācija uzlabojās, un kopš 1921. gada Latvijā dzimušo 
skaits pārsniedza mirušo skaitu un iedzīvotāju skaits palielinājās.9 1920. gadā Latvijā 
bija 1596 tūkstoši iedzīvotāju.10 

30. gadu sākumā pēc ilgstoša un sarežģīta robežu noteikšanas procesa Latvijas pla-
tība bija 65 791 kvadrātkilometrs.11 Iedzīvotāju skaits līdz 1930. gadam bija palielinājies 
līdz 1,9 miljoniem iedzīvotāju.12 Platības ziņā Eiropā par Latviju mazākas bija septi-
ņas valstis (Lietuva, Igaunija, Dānija, Šveice, Holande, Beļģija un Albānija), neskaitot 
pundurvalstis Luksemburgu, Andoru, Lihtenšteinu. Iedzīvotāju skaita ziņā mazāka par 
Latviju Eiropā bija tikai Igaunija.13

1930. gadā 4,7% valsts iedzīvotāju bija īpašnieki ar algotu darbaspēku, 18,6% – 
īpašnieki bez algota darbaspēka, 34,6% – īpašnieku ģimenes locekļi, kas nodarbināti 

  4 Latvijas industriālā mantojuma fonds (LIMF). Sk.: http://www.i-mantojums.lv/frames/objekti.htm (skatīts 
30.08.2011.).

  5 Caune A. Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009.    
  6 Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP). 20.–30. gadu statistika. Rūpniecība. Sk.: http://www.csb.gov.

lv/statistikas-temas/rupnieciba-tema-32521.html (skatīts 26.08.2011.).  
  7 Balodis K. Latvijas izveidošana (Individuālā un sociālā Latvija). Rīga: Jānis Freimanis, 1919. 
  8 Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1933–1934, 20 425. sl.
  9 Turpat, 20 456. sl.
10 Turpat, 20 425. sl. 
11 Turpat, 20 354. sl.
12 Turpat, 20 425. sl.
13 Turpat, 20 354.–20 355. sl.
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viņu saimniecībās. 2,6% bija uzņēmēji un brīvās profesijas ļaudis, 5,5% – ierēdņi, 1,6% 
bija saistīti ar armiju, floti un robežsardzi. 32,1% – algoti strādnieki. Kopumā 64% 
iedzī votāju patstāvīgi pelnīja sev līdzekļus uzturam, un viena trešdaļa iedzīvotāju bija 
uzturēti ģimenes locekļi. 58% no visiem valsts iedzīvotājiem bija īpašnieki un viņu ģi-
menes locekļi.14 

Pirms pirmā neatkarības perioda gan pilsētās, gan laukos sabiedrībā pārsvarā bija 
algotie strādnieki. Agrārās reformas rezultātā pēc 1918. gada laukos daļa algoto strād-
nieku kļuva par zemes īpašniekiem. 1905. gadā 5157 tūkst. ha zemes apsaimniekoja 
83,1 tūkst. īpašnieku un lielākā zemes īpašnieku grupa (28,3%) apsaimniekoja 30–50 ha 
lielus zemes īpašumus. 24,1% īpašnieku apsaimniekoja 10–20 ha lielus īpašumus. 
1929. gadā 4194 tūkst. ha zemes apsaimniekoja 216,3 tūkst. īpašnieku, un īpašumu 
struktūra pēc lieluma bija būtiski mainījusies – 36,7% apsaimniekoja zemes platības 
līdz 10 ha, 31,7% – 10 līdz 20 ha, un tikai 9,8% īpašnieku zemes platības bija 30–50 ha. 
1905. gadā vienam procentam īpašnieku piederēja zemes īpašumi, kas lielāki par 500 ha, 
1929. gadā statistika neuzrāda nevienu šādu īpašnieku.15

Pēc neatkarības iegūšanas tautsaimniecības struktūra pakāpeniski mainījās – sama-
zinājās lauksaimniecības daļa un pieauga rūpniecības un tirdzniecības daļa. 1920. gadā 
79,5% strādājošo bija nodarbināti lauksaimniecībā, 6,6% – rūpniecībā un amatniecībā, 
bet 2,3% – tirdzniecībā. 1925. gadā atbilstošie rādītāji bija 69,3%, 11,1% un 4,8%, savu-
kārt 1930. gadā – 66,2%, 13,5% un 5,2%.16 Latvija joprojām bija agrāra valsts. 

1937. gadā rūpniecībā un amatniecībā bija nodarbināti 205 tūkst. strādājošo. Pir-
majos pēckara gados Latvijas rūpniecības ražojumu vērtība bija četras reizes mazāka 
nekā 1910. gadā. Līdz 1929. gadam rūpnieciskā ražošana pieauga. 1930. gadā sākās 
saimnieciskā krīze, kas sasniedza kulmināciju 1932. gadā, tai sekoja uzplaukums. Tikai 
1937.–1938. gadā, divdesmit gadus pēc kara, ražoto preču vērtība bija apmēram tāda 
kā pirms kara.17 

Rūpniecības struktūra mainījās gan uzņēmumu lieluma, gan nodarbju aspektā, jo 
bija mainījušies izejvielu iegūšanas un tirgus apstākļi. Valdības politika, sevišķi saim-
nieciskās krīzes laikā, sekmēja to, ka Latvijas rūpniecība bija orientēta galvenokārt uz 
vietējo tirgu un apstrādāja vietējās izejvielas. Smago lielrūpniecību daļēji nomainīja 
lauksaimniecības produktu pārstrāde (pārtikas rūpniecība) un apstrāde (ādas, vilnu un 
linu apstrāde) vai nodarbes, kurās izmantoja dabas bagātības – kokus un vietējos iz-
rakteņus. Metālrūpniecībā pieauga vidēju un mazāku lauksaimniecības mašīnu, darba - 
rīku un mājturības piederumu remontdarbu nozīme. Svarīgākās rūpniecības nozares 
bija metālrūpniecība, kokrūpniecība, tekstilrūpniecība, kā arī pārtikas un baudvielu 
rūpniecība. Katra no šīm nozarēm nodarbināja vairāk nekā 17 tūkst. personu.18 

14 Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj., 20 445.–20 446. sl. Latviešu konversācijas vārdnīcā publicētie dati 
iegūti no Latvijas Trešās tautas skaitīšanas 1930. gadā. 

15 CSP. 20.–30. gadu statistika: Agrārreforma. Sk.: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/agrarreforma-32512.
html (skatīts 25.08.2011.).

16 Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj., 20 445.–20446. sl.
17 CSP. 20.–30. gadu statistika: Rūpniecība. 
18 Turpat. Cit. no: Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938. Sk.: http://

www.csb.gov.lv/statistikas-temas/rupnieciba-tema-32521.htm (skatīts 25.08.2011.).
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Skaitliski pārsvarā bija sīkie uzņēmumi (1. tabula). 27 lielrūpniecības uzņēmumi 
(ar 500 un vairāk nodarbinātām personām) nodarbināja 24,6 tūkst. darbinieku (gan-
drīz 22 tūkst. bija strādnieki) jeb 23% visu strādnieku. 1910. gadā šāda lieluma fabrikās 
bija nodarbināti 42% visu strādnieku. 1937. gadā vairāk nekā 1000 personas nodarbi-
nāja tikai deviņās fabrikās, no tām lielākās bija: Valsts elektrotehniskā fabrika (VEF; 
2260 nodarbinātās personas), Hofa linu vērptuve Jelgavā (1637), Liepājas drāšu fabrika 
(1197), Kara ostas darbnīca (1123) un tekstilfabrikas Rīgā.19

1. tabula
Rūpniecības uzņēmumu grupas 1937. gadā

 
Uzņēmumi ar mazāk 

par 20 algotiem  
strādniekiem

Uzņēmumi  
ar 20–49 algotiem 

strādniekiem

Uzņēmumi ar 50 
un vairāk al gotiem  

strādniekiem

Uzņēmumu skaits 4971 397 349

% no kopskaita 87 7 6

Nodarbināto personu skaits 26 633 14 077 71 207

% no kopskaita 24 12 64

tajā skaitā strādnieki 19 318 12 059 62 809

Ražojumu vērtība, milj. latu 141,7 69,6 425,5

% no kopskaita 22 11 67

Avots: CSP. 20.–30. gadu statistika: Rūpniecība. Sk.: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/rupnieciba-tema-
32521.html (skatīts 26.08.2011.)

Arī tirdzniecībā pārsvarā bija sīki uzņēmumi. 1935. gada 26. jūnijā 44 tūkst. tirdz-
niecības uzņēmumu (96,2%) nodarbināja ne vairāk kā piecas personas, un tikai 67 uz-
ņēmumos (0,1%) bija nodarbināta vairāk nekā 51 persona. Tirdzniecības uzņēmumu 
apgrozījums pirms Otrā pasaules kara strauji auga – trīs gadu laikā tas palielinājās par 
43% (no 862 milj. latu 1933. gadā līdz 1233 milj. latu 1936. gadā).20

1928. gadā, desmit gadus pēc neatkarības iegūšanas, Kārlis Balodis secināja, ka Lat-
vijas ekonomiskā patstāvība samazinās. Rūpīgi izanalizējis dažādu nozaru attīstību, viņš 
secināja, ka ir vainojama neprasmīga valsts vadība. Nozīmīgākajā Latvijas tautsaimnie-
cības attīstības analīzei veltītajā publikācijā “Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie 
nespējīgas valdības”21 viņš raksta: “Latvija var pastāvēt. Bez kādiem pabalstiem un bez 
kādas piesliešanās lielajām valstīm.” Turpinot domu, viņš atzīst: “Latvija nevar pastāvēt 
pie nespējīgas, pie sliktas valdības, kas atdod tās dabiskās bagātības sveštautiešu spe-
kulantiem. [..] Tā var pastāvēt tikai pie tā ideju un ideālu uzplūduma, kāds valdīja tās 

19 CSP. 20.–30. gadu statistika: Rūpniecība. 
20 CSP. 20.–30. gadu statistika: Tirdzniecība. Sk.: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/tirdznieciba-tema-

32519.html (skatīts 25.08.2011.). 
21 Balodis K. Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības. 2. izd. Rīga: P. Zālītes izdevumā, 1931.
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nodibināšanas laikā,” – taču pats uzdod arī jautājumu: “.. vai ir cerība, ka radīsies tāda 
sajūsma tautā, ka tā atcerēsies savus brīvības cīņu laikus, kad tās labākie dēli ziedoja dzī-
vību un veselību tēvu zemei?” Kārlis Balodis nebija vienīgais neapmierinātais. 30. gadu 
sākumā pastāvošā parlamentārā demokrātija, ko uzskatīja par ekonomiskās attīstības 
kavēkli, tika īpaši skarbi kritizēta. Tomēr 1934. gada apvērsums tautsaimniecības jomā 
nekādas lielās pārmaiņas neienesa. 

Var secināt, ka atšķelšanās no lielvalstu tautsaimniecībām pirmajā neatkarīgas 
valsts periodā sekmēja tautsaimniecības sadrumstalošanu un mēroga samazināšanos, 
kas tomēr nekavēja valsts sociāli ekonomisko attīstību. Tautsaimniecības struktūrā 
nostiprinājās rūpniecība un tirdzniecība, bet Latvija joprojām bija agrāra valsts.22 Kara 
nodarītais postījums iedzīvotāju sastāvā tika ātri kompensēts. Pirmskara gados bija 
vērojams nedabisks tirdzniecības apgrozījuma kāpums, kas liecināja par krīzes tuvumu.

Vēlāk ekonomisti pirmskara Latvijas ekonomisko attīstību vērtēs atzinīgāk. Oļģerts 
Krastiņš, rakstot par Latvijas tautsaimniecību 1918.–1940. gadā,23 citē profesora Džona 
Rouča Latvijai veltīto apzīmējumu “Latvijas brīnums” un angļu žurnālista Bernharda 
Ņūmena vairākos avotos citēto secinājumu: “Kas Latvijai bija visvairāk vajadzīgs, bija 
tas, kas bija liegts, – vēl 20 miera gadu.” 

Latvijas tautsaimniecība pēc Otrā pasaules kara

Otrais pasaules karš pārtrauca ne tikai jaunradi, bet arī valstiskās neatkarības un 
pilsoniskās brīvības periodu. Latvija tika iekļauta Padomju Savienības (PSRS) tautsaim-
niecības kompleksā kā neatkarīga padomju sociālistiska republika ar savu valdību un 
valsts atribūtiku. Latvijas tautsaimniecība bija nošķirta, taču pakļauta vienotai darba 
dalīšanai un resursu sadalei PSRS ietvaros. 

Arī laikposms pēc Otrā pasaules kara Latvijas tautsaimniecībai nesis gan zaudē-
jumus, gan ieguvumus. Nacionalizācija un kolektivizācija iznīcināja privātīpašumu kā 
sociāli ekonomiskās sistēmas pamatu, taču tirgus ekonomikas elementi nekad pilnībā 
netika iznīdēti – kolhozi un kooperatīvie uzņēmumi, kaut arī kopīpašums, bija privāti. 
Darba dalīšanas ietvaros Baltijas valstis tika industrializētas. 

1935. gada tautas skaitīšanas laikā Latvijā bija klātesoši 1905,9 tūkst. iedzīvotāju. 
Statistika neuzrāda kara un staļinisko represiju radīto iedzīvotāju zaudējumu, taču to 
ātri kompensēja iedzīvotāju pieplūdums no citām padomju republikām tūlīt pēc kara. 
1959. gada tautas skaitīšanas laikā Latvijā jau dzīvoja 2079,9 tūkstoši cilvēku. 1979. gadā 
iedzīvotāju skaits Latvijā pārsniedza 2,5 miljonus (kā 1914. gadā). 1990. gadā Latvijā 
dzīvoja 2668,1 tūkst. cilvēku – visvairāk kopš 1800. gada, kad iegūtas pirmās ziņas par 
iedzīvotāju skaitu.24 Bija sākusies apdzīvojuma urbanizācija. Kopš 1960. gada 54–65% 
iedzīvotāju skaita pieauguma deva migrācija. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju struktūrā 

22 Skujenieks M. Latvija: zeme un iedzīvotāji. 3. pārstr. un papild. izd. Rīga: A. Gulbis, 1927. 751 lpp. 
23 Krastiņš O. Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze, 1918–1940. 2., papild. izd. Rīga: Latvijas Valsts agrārās 

ekonomikas institūts, 2001, 223 lpp. (citējumi 221. lpp). 
24 Demogrāfija, 2009. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2009, 18. lpp.
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samazinājās. Tikai 1989. gadā samazinājās gan iedzīvotāju skaita pieaugums, gan mi-
grācijas pieauguma daļa (24%).25 

Latvijā bija otrs viszemākais demogrāfiskās slodzes (bērnu, pusaudžu un pensijas 
vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem) līmenis PSRS (aiz Krie-
vijas Federācijas), bet arī viszemākais bērnu un pusaudžu skaits uz 1000 darbspējīgiem 
iedzīvotājiem, jo Latvijā līdz pat 1987. gadam bija viszemākā dzimstība.26 Darbspējīgo 
iedzīvotāju īpatsvars bija augsts – 1989. gadā 56,6% no iedzīvotāju kopskaita, bet tas 
sāka samazināties. No tiem nestrādāja vien 1,4%. Kopējais tautsaimniecībā nodarbi-
nāto skaits 1988. gadā bija 1,42 milj., no tiem vairāk nekā 1 milj. strādāja “materiālās 
ražošanas” nozarēs. Līdz pat 1990. gadam tautas saimniecībā nodarbināto skaits katru 
gadu palielinājās.27 

Pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars arī bija augsts – nedaudz vairāk kā 20% no 
kopējā iedzīvotāju skaita, un tas palielinājās (498 tūkst. iedzīvotāju 1979. gadā, gandrīz 
554 tūkst. iedzīvotāju 1990. gada sākumā, 552,5 tūkst. 1991. gada sākumā).28 Pensionē-
šanās vecums bija zems – 60 gadi vīriešiem un 55 gadi sievietēm. 

Pirms un vairākus gadus pēc 1990. gada publicētie demogrāfiskās statistikas dati 
atšķiras no mūsdienās publicētiem. Piemēram, PSRS valsts statistikas gadagrāmatā 
1991. gadā publicēti dati, ka Latvijā 1990. gada sākumā dzīvojuši 2687 tūkst. iedzīvo-
tāju – par 19 tūkst. vairāk, nekā norādīts vēlākajās publikācijās. 1094 tūkst. personu 
bijuši strādājošie, no tiem 745 tūkst. (68%) bijuši strādnieki. 1991. gada sākumā Latvijā 
bijuši 635 tūkst. pensionāru (238 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem).29

Savukārt 1994. gadā publicētajā “Latvijas demogrāfijas gadagrāmatā, 1993” minēti 
šādi skaitļi: 2673,5 tūkst. iedzīvotāju (par 5,4 tūkst. iedzīvotāju vairāk nekā mūsdienu 
avotos). 1991. gada sākumā 560,6 tūkst. iedzīvotāju bijuši virs darbspējas vecuma 
(210 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem).30 

Šīs atšķirības rosina domāt, ka arī citi statistikas dati par laikposmu līdz vismaz 
1993. gadam varētu būt sagrozīti. Diemžēl precizēti ir tikai demogrāfiskie dati. Pārējiem 
statistikas datiem iepriekšējo gadu publikācijas ir vienīgais avots. 

Latvijas nacionālā bagātība 1988. gada beigās, neskaitot zemes un mežu vērtību, 
bija 43,3 miljardus padomju rubļu vērta: 29,6 miljardus rubļu vērti bija pamatfondi 
(ieskai tot pasažieru transportu un ceļus), 6,7 miljardus rubļu vērti – materiālie apgro-
zāmie līdzekļi un 7 miljardus rubļu vērti – iedzīves priekšmeti.31 Katrs pamatfondu 
rublis deva 97 rubļus nacionālā ienākuma.32

25 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums. Rīga: Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja, 1990, 5., 7., 
31. lpp.; Demogrāfija, 2009, 22. lpp.

26 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 11., 20. lpp.
27 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 34.–35. lpp.; Demogrāfija, 2009, 25. lpp.; Latvijas statisti

kas gadagrāmata, 1995. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 1995, 83. lpp. 
28 Demogrāfija, 2009, 25. lpp.
29 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник. Москва: Финансы и статистика, 

1991, c. 67, 76, 102, 103. 
30 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 25., 39. lpp. 
31 Turpat, 43. lpp. Novērtējumu nevar izteikt latos attiecībā 1 : 200, jo pēc 1988. gada līdz latu ieviešanai bija 

augsta inflācija. 
32 Turpat, 44. lpp. 
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Lauksaimnieciskajā ražošanā 1988. gadā izmantoja 2570 tūkst. ha zemes. Meži 
klāja 43% Latvijas teritorijas.33 

1990. gadā Latvijas ražošanas pamatfondu vērtība bija samazinājusies līdz 20 mil-
jardiem rubļu. 40% no kopējā saražotās produkcijas apjoma tika saražots vissavienības 
pakļautības uzņēmumos. Šajos uzņēmumos strādāja 43% rūpniecības personāla un bija 
izvietots 61% rūpnieciskās ražošanas pamatfondu.34 

Nacionālā ienākuma35 ražošanā 44,1% deva rūpniecība, 25,7% – lauksaimniecība, 
9,1% – būvniecība, 7,5% – transports un sakari, 9,2% – apgrozības sfēra (tirdzniecība) 
un 4,4% – pārējās nozares (bez neražojošās sfēras)36. Rūpniecības struktūra mainījās, 
un 1988. gadā lielākās nozares bija mašīnbūve un metālapstrāde (27,7% no rūpniecības 
preču produkcijas 1982. gada 1. janvāra salīdzināmās cenās 1988. gadā salīdzinājumā 
ar 10% 1960. gadā), pārtikas rūpniecība (attiecīgi 26% un 34,6%) un vieglā rūpniecība 
(19,3% un 33,8%). Šajās nozarēs bija visvairāk strādājošo, un tās saņēma visvairāk ka-
pitālieguldījumu.37 

Daļa Latvijas rūpniecības bija PSRS militārā kompleksa sastāvdaļa. Valda uzskats, 
ka šo tautsaimniecības daļu statistika atspoguļo nepilnīgi vai sagrozīti un militāro pa-
sūtījumu zudums ir svarīgākais ekonomiskā sabrukuma iemesls 90. gadu sākumā. Šo 
uzskatu apstiprināšanai vai noliegšanai, tāpat kā militārā pasūtījuma patiesās nozīmes 
noskaidrošanai Latvijas attīstībā pēc 1990. gada, nepieciešams dziļāks pētījums, taču 
pat neliels ieskats militārajās darbībās liecina, ka ietekme varētu būt plaša un daudz-
šķautņaina.38

Tautsaimniecības pieaugums bija vidēji 3–7% gadā, galvenokārt uz iedzīvotāju 
mehāniskā pieauguma rēķina, pakāpeniski atgūstot kara radītos zaudējumus. Pirmajā 
pēckara gadā rūpniecības produkcija sasniedza tikai 47% no pēckara līmeņa (PSRS – 
91%), lauksaimniecības – 42% (PSRS – 60%). 1988. gadā Latvijas nacionālais ienākums 
bija 7,02 miljardi padomju rubļu. 35% no ražotās rūpniecības produkcijas (ieskaitot 
enerģētiku) izveda, bet 38% no patērētās produkcijas ieveda. Naudas izteiksmē gan 
starprepublikāniskā apmaiņā, gan sakaros ar ārvalstīm saldo bija negatīvs, kaut gan 
šajā aprēķinā nav ņemts vērā produkcijas daudzums, ko no Latvijas izveda iedzīvotāji –  
iebraucēji no citām PSRS republikām.39 

Ražošanas līmeņa ziņā Latvija bija pirmajās vietās PSRS un pārsniedza Savienī-
bas vidējos rādītājus par 20–50%, taču atpalika no Eiropas mazajām valstīm. Veicot  

33 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 45.–46. lpp. 
34 Народное хозяйство СССР в 1990 г., c. 290, 351. 
35 Nacionālais ienākums ir materiālās ražošanas nozaru tīrās produkcijas apjoms, kam pieskaitīta apgrozījuma 

nodokļa summa un atskaitīta valsts budžeta dotāciju summa. Atšķirībā no nacionālā kopprodukta nacionālais 
ienākums neietver ražošanas un neražošanas pamatfondu amortizāciju un ieņēmumus, kas iegūti neražojošā 
sfērā un no ārējās ekonomiskās darbības (sk.: Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 47. lpp.).

36 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 49. lpp.
37 Turpat, 65., 74., 75. lpp. Šie skaitļi nav tieši salīdzināmi ar novērtējumu pēc pašreizējās nozaru klasifikācijas, 

jo ražošanas uzņēmumiem dažkārt piederēja pakalpojumu jomas objekti (bērnudārzi, atpūtas bāzes), kas 
mūsdienās ir patstāvīgi uzņēmumi un ietilpst pakalpojumu nozarē. 

38 Riekstiņš J. Kā Latvijā mūžīgi gatavojās īpašajam periodam jeb karam. Latvijas Vēstnesis, Nr. 263/265, 2000, 
19. jūl., 20. lpp.

39 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 50.–53. lpp.
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salīdzinošus aprēķinus pēc ANO metodoloģijas un ievērojot nacionālo cenu līmeņu 
attiecības, var aprēķināt, ka 1985. gadā Latvijas PSR nacionālais kopprodukts uz vienu 
iedzīvotāju bija 76% no Somijas līmeņa, 69% no Zviedrijas līmeņa un 63% no Norvēģi-
jas līmeņa.40 Laikposmā līdz 1990. gadam līmeņu atšķirība varēja būt vēl lielāka. 

Latvija bija energoatkarīga – ieveda 88% no valstī patērētā kurināmā un enerģijas 
resursiem, tostarp apmēram pusi no elektroenerģijas apjoma.41 Tomēr, pēc maksājumu 
bilances, Latvija pārskaitīja Savienībai vairāk nekā saņēma (piemēram, 1988. gadā star-
pība bija 1,9 miljardi padomju rubļu42).

Zemes izmantošana salīdzinājumā ar pirmskara periodu mainījās. 1940. gadā no 
3713,6 tūkst. ha zemes 58,5% bija tīrumi, turpretī 1989. gadā lauksaimnieciskās zemes 
platība bija samazinājusies līdz 2568,7 tūkst. ha – no tās 66% bija tīrumi (kaut gan  
tīrumu platība bija samazinājusies par 486 tūkst. ha). Līdz 1989. gada 1. novembrim Lat-
vijā bija nosusināti 32% kopējās zemes platības. 1989. gadā salīdzinājumā ar 1940. gadu 
sējumu kopplatība bija samazinājusies par 17%, graudaugu kultūru sējumu platības – 
par 40%, tehnisko kultūru platības – par 60%, kartupeļu un dārzeņu platības – par 35%, 
bet lopbarības kultūru platības pieaugušas par 34%. Graudu kultūru sējumu platību 
samazinājumu kompensēja ražības pieaugums, bet kartupeļu un arī linšķiedru kopraža 
samazinājās.43 Graudu un kartupeļu ražošanas apjoms, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, 
samazinājās.44 

Lauksaimniecības produkciju dotēja. 1988. gadā 25% no budžeta piemaksām taut-
saimniecībai novirzīja piena ražošanai, 41% – gaļas ražošanai. 1989. gadā Latvijā ieguva 
2,1 reizi vairāk gaļas, 1,15 reizes vairāk piena un 4,8 reizes vairāk olu nekā 1938. gadā. 
Pārtikas produktu individuālais patēriņš tomēr nepieauga, jo palielinājās iedzīvotāju 
skaits un vissavienības piegādes. 1989. gadā vissavienības fondā nodeva 22,5% no gaļas 
un 33,2% no piena valsts iepirkuma kopapjoma.45

1989. gadā salīdzinājumā ar 1960. gadu kravu apgrozība visos transporta veidos 
bija pieaugusi 9,3 reizes. Visi transporta veidi strauji attīstījās. Kravu apgrozījuma 
straujo pieaugumu nodrošināja jūras transporta intensīva attīstība. Kravas transports 
nesa peļņu, no kuras vairāk nekā pusi ieskaitīja vissavienības budžetā. Pasažieru trans-
portā bija zemas biļešu cenas, un tas cieta zaudējumus.46 

Visās nozarēs, arī transportā, materiālā bāze bija atpalikusi un tās izmantošana – 
neefektīva. Piemēram, autoparka izmantošanas koeficients 1989. gadā bija 49,5%.47 
Inovācija bija lēna un neefektīva, kaut gan inovāciju saite (augstskola – zinātne un 
pētniecība – ražošana) bija stingra un labi izplānota. No jaunu iekārtu un izstrādājumu 
paraugiem, kas tika radīti 1984.–1987. gadā, tikai katrs septītais atzīts par atbilstošu 
pasaules standartam. 1988. gadā rūpniecības pamatfondu nodilums bija 48,5% (ma-

40 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 47. lpp.
41 Turpat, 56.–57. lpp.
42 Turpat, 63. lpp.
43 Turpat, 105–107. lpp.
44 Turpat, 109. lpp.
45 Turpat, 51., 112., 119. lpp. 
46 Turpat, 136., 146. lpp. 
47 Turpat, 145. lpp.
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šīnbūvē un metālapstrādē – 50,2%, būvmateriālu rūpniecībā – 47,5%, kokapstrādē – 
52,4%, vieglajā rūpniecībā – 48,9%, pārtikas rūpniecībā – 49,1%).48

PSRS ietvaros Latvija bija viena no vislabāk attīstītajām valstīm. 1988. gadā reālo 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija par 23% augstāks nekā vidēji PSRS 
(Igaunijā – par 31%, Lietuvā – par 10%).49 1990. gadā Latvijā bija trešā augstākā strādājošo 
darba alga (aiz Igaunijas un Krievijas Federācijas) – par 6% augstāka nekā vidēji PSRS. 
Valsts lauksaimniecības uzņēmumos (sovhozos) strādājošo darba alga bija nedaudz 
zemāka nekā vidēji PSRS, turpretī kolhoznieku – par 25% augstāka nekā PSRS vidēji.50 

Sociālisma mērķis bija nodrošināt labu sociālo attīstību. Sociālo uzdevumu risinā-
šanai izmantoja sabiedriskos patēriņa fondus. 1988. gadā no sabiedriskajiem patēriņa 
fondiem Latvijas iedzīvotājiem segtas izmaksas un atvieglojumi 1990 milj. rubļu ap-
mērā, no tiem 933 milj. rubļu izlietoti bezmaksas pakalpojumu sniegšanai.51 Piemaksas 
no sabiedriskajiem patēriņa fondiem (neskaitot atvaļinājumu) papildināja iedzīvotāju 
ieņēmumus par gandrīz trešdaļu no darba algas.52 

Lai gan Latvijas rādītāji PSRS ietvaros bija salīdzinoši augstāki, dzīves kvalitāte 
Latvijā bija daudz zemāka nekā attīstītajās Rietumeiropas valstīs, Ziemeļvalstīs un Cen-
trāleiropas sociālisma valstīs – Polijā un Ungārijā. Mājokļi bija mazi, un to nepietika, 
mājokļu kvalitāte bija slikta. 1989. gada beigās liela daļa iedzīvotāju joprojām dzīvoja 
kopmītnēs, viena pilsētnieka vidējā dzīvokļa platība nebija sasniegusi pirmskara līmeni. 

Tādējādi pēckara periodu Latvijas ekonomikā var raksturot kā intensīvas indus-
trializācijas un ražošanas koncentrācijas periodu. Vairāki Latvijas uzņēmumi bija 
monopoluzņēmumi PSRS mērogā, dažās nozarēs Latvijas uzņēmumi piegādāja vairāk 
nekā pusi no PSRS pieprasījuma.53 Apkalpojot PSRS eksportdarbību, attīstījās kravas 
transporta nozare un uz tās uzturētās infrastruktūras – arī pasažieru transports. Lauk-
saimniecības pamats bija subsidēta gaļas un piena ražošana. Industrializācija palielināja 
valsts energoatkarību un atkarību no tirgus un izejvielām. Augstās sociālās garantijas 
un bagātīgais sociālais pakalpojums veicināja patērētāju sabiedrību. Nabadzīgi un 
nebrīvi starptautiskā salīdzinājumā, cilvēki bija nodrošināti ar eksistences līdzekļiem. 
Bezmaksas izglītība un veselības aprūpe, pieticīgi, bet bezmaksas mājokļi lielākajai 
daļai iedzīvotāju, konstitucionālas tiesības uz darbu un darba samaksu – tāds bija sociā-
lisms no sociālo labumu puses. Turklāt plānotā ekonomika un ienākumu izlīdzināšana 
padarīja indivīda iniciatīvu bezjēdzīgu, un pasivitāte kļuva par normu.

80. gadu vidū pieņemtais lēmums par tirgus ekonomikas elementu atjaunošanu 
sociālistiskās sistēmas valstīs nozīmēja, ka sociālisma ideologi ir atzinuši sociālisma sis-
tēmu par dzīvotnespējīgu, vismaz tādā veidā, kādā to īstenoja PSRS un Centrāl eiropas 
sociālisma valstis. Par to, ka sistēmas produktivitāte nespēja nodrošināt sociālās garan-
tijas, liecina PSRS valsts parāda augsme – no 18,2% 1985. gadā līdz 56,6% 1990. gadā. 
Pakāpeniski mainījās arī peļņas sadales principi.54

48 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 65., 67. lpp.
49 Turpat, 1990, 159. lpp.
50 Народное хозяйство СССР в 1990 г., c. 38–39. 
51 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 157. lpp.
52 Народное хозяйство СССР в 1990 г., c. 38, 46. 
53 Latvija šodien: Sociālekonomisku aprakstu krājums, 81. lpp.
54 Народное хозяйство СССР в 1990 г., c. 19, 21. 
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Centieni aizkavēt sociālisma sistēmas sabrukumu bija nenozīmīgi. Tirgus attiecību 
paplašināšanai izmantoja sociālisma sistēmā palikušās privātā īpašuma formas – koope-
ratīvos uzņēmumus. Latvijā kooperatīvi sāka veidoties 1987. gadā, 1988. gadā darbojās 
246 kooperatīvi un tajos strādāja 5,2 tūkstoši cilvēku, bet 1991. gadā bija 5407 koopera-
tīvi, kuros strādāja 198 tūkstoši cilvēku.55 

Latvija pēc 1990. gada

Latvijā izdevās izmantot perestroikas jeb pārbūves radīto brīvību ekonomiskās un 
valstiskās neatkarības atgūšanai. Ekonomiskās reformas sākās jau 1990. gadā. Tā kā 
Latvija saņēma ārvalstu finansiālo palīdzību un tās stratēģiskais mērķis bija pievienoša-
nās Eiropas Savienībai (ES), reformas notika, cieši sadarbojoties ar ES, Pasaules Banku 
un citām starptautiskām organizācijām un institūcijām. 

Pārveidojumu sākumpunkts bija plaša, fundamentāli veidota, bet tehnoloģiski at-
palikusi un finansiāli maksātnespējīga tautsaimniecība ar izzūdošu tirgu, jo starpvalstu 
attiecības ar bijušajām PSRS valstīm pēc neatkarības atgūšanas pasliktinājās un iepriek-
šējā ekonomiskā sadarbība (tostarp militārie pasūtījumi) nebija iespējama. 

Pārveidojumu rezultātā 2004. gada maijā Latvija kļuva par spēcīga ekonomiskā 
bloka – Eiropas Savienības – dalībvalsti un, īstenojot bloka vienotā tirgus un monetārās 
savienības politiku, integrējās pasaules attīstīto valstu ekonomiskajā telpā. Izturējusi 
2007. gada pasaules finanšu krīzes smagumu, Latvija 2013. gada jūlijā saņēma uz-
aicinājumu kļūt par Eiropas Monetārās savienības (EMS) astoņpadsmito dalībvalsti – 
2014. gada 1. janvārī Latvijā tiek ieviesta EMS vienotā valūta – eiro. 

Pirmās reformas radīja ievērojamu tautsaimniecības lejupslīdi, kam sekoja tikpat 
strauja augšupeja (1. att.). Tautsaimniecības atjaunošanu nedaudz kavēja divas banku 
krīzes 1995. un 1997. gadā, bet 2008. gadā to satricināja pasaules finanšu krīze. 

Ekonomiskos procesus pēc 1990. gada var raksturot šādi:
tirgus ekonomikas institucionālās bāzes veidošanas periods (1990–1993) – sākas •	
privatizācija un denacionalizācija, notiek zemes reforma, fiskālā un monetārā 
reforma (tiek ieviesta nacionālā nauda – Latvijas lats), sociālās jomas reformas, 
tiek veidotas jaunas institūcijas un jauna normatīvā bāze;
tirgus ekonomikas nostiprināšana (1994–2003) – jaunā institucionālā sistēma •	
un normatīvā bāze tiek ieviesta un pilnveidota, privatizācijas process sekmē 
ārvalstu investīcijas, notiek pirmā (1995) un otrā (1997) banku krīze;
tautsaimniecības struktūras maiņas pirmais virziens (1995– 2005) – deindustria-•	
lizācija: privatizētie uzņēmumi izput, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 
2004. gadā ražojošās tautsaimniecības nozarēs uzņēmumus pārpērk un slēdz; 
tautsaimniecības struktūras maiņas otrais virziens (2003–2009) – tautsaimnie-•	
cības finansializācija: finanšu ieplūdums no ārvalstīm patēriņa tirgū, ar finanšu 
darījumiem saistīto nozaru uzplaukums, tautsaimniecības pārkaršana;

55 Народное хозяйство СССР в 1990 г., c. 59. 
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globālā finanšu krīze (2008–2010) – eksporta pieprasījums samazinās, ārējo •	
finanšu plūsmas apsīkst, nekustamā īpašuma tirgus sabrūk, samazinās iekšē-
jais pieprasījums, tautsaimniecības lejupslīde, valsts ieņēmumi samazinās un 
sociālajā sistēmā nepietiek finansējuma, tiek noteiktas valsts garantijas ārvalstu 
bankām un palielinās risks vietējo īpašnieku bankām, taupības programma, lai 
atgūtu makroekonomisko stabilitāti;
pēckrīzes periods (2010. gada beigas līdz mūsdienām) – taupības programma •	
beidzas, atjaunojas augsme, valsts pievienojas EMS un gatavojas eiro ieviešanai. 

2010. gada beigās Latvijā atjaunojās augsme, taču to balstīja galvenokārt eksports. 
2011. gada vidū sākās globālās finanšu krīzes otrais vilnis un situācija ārējos tirgos krasi 
pasliktinājās. 2012.–2013. gadā arī Latvijas ekonomiskie rādītāji sāka pasliktināties – tas 
liecināja, ka krīzes periods nav beidzies. 

1. att. Iekšzemes kopprodukta dinamika Latvijā un atsevišķās valstīs un valstu grupās; izmaiņas 
attiecībā pret iepriekšējo gadu, %
Avots: līdz 2004. gadam – Latvijas statistikas gadagrāmata, atbilstošie gadi. Rīga: LR CSP (LR Valsts statistikas 
komiteja); no 2005. gada Eurostat, sk.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/; CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.
lv/: Ekonomika un finanses: Iekšzemes kopprodukts (skatīts 17.06.2013.).
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2. att. Latvijas iekšzemes kopprodukta struktūra, 1990–2012, %56

Avots: līdz 1994. gadam – Latvijas statistikas gadagrāmata, atbilstošie gadi. Rīga: LR Valsts statistikas komiteja; 
no 1995. gada – CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Ekonomika un finanses: Iekšzemes kopprodukts 
(skatīts 17.06.2013.).

2. attēlā parādīta Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) struktūras pārmaiņas pēc 
1990. gada. Ražojošo (stabilo) tautsaimniecības nozaru daļa valsts IKP samazinājās, 
turpretī pakalpojumu daļa būtiski pieauga (kopš 1995. gada pārsniedz 60% no IKP, 
taču jāņem vērā, ka CSP ir pārrēķinājusi IKP struktūru pēc jaunas klasifikācijas kopš 
1995. gada). 

3. attēlā redzams, ka pakalpojumu sektorā ir samazinājusies radošo un sabiedrisko 
pakalpojumu daļa (izglītība, veselība) un salīdzinājumā ar 1990. gadu – arī ienesīgo 
transporta pakalpojumu daļa. Palielinājusies vienkāršo pakalpojumu daļa (tirdznie-
cība), bet sevišķi izpletusies nozare “operācijas ar nekustamiem īpašumiem”, turklāt tās 
daļa pakalpojumu struktūrā krīzes ietekmē nav mazinājusies. Neskatoties uz straujo 
finansējuma palielinājumu pēc 2003. gada, finanšu sektora daļa IKP ir palielinājusies 
nenozīmīgi un atbilst tādam nozares apjomam, kas nepieciešams infrastruktūras pa-
kalpojumu sniegšanai. Tas liecina, ka finanšu sektorā joprojām ir liels neizmantots po-
tenciāls. Informācijas un komunikācijas sektors, lai gan tam pievērsta liela uzmanība, 
progresu neuzrāda. 

56 Statistiskās uzskaites metodoloģijas maiņas dēļ, pārejot no statistiskās klasifikācijas sistēmas NACE 1. redak-
cijas uz NACE 2. redakciju, šeit un turpmāk dati laika rindās nosacīti salīdzināmi, jo 1990.–1994. gadā izman-
toti CSP vēsturiskie dati, no 1995. gada izmantoti CSP pārrēķinātie dati pēc mainītas nozaru klasifikācijas.
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3. att. Pakalpojumu sektora pievienotās vērtības struktūra, 1995–2012 
Avots: CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Ekonomika un finanses: Iekšzemes kopprodukts (skatīts 17.06.2013.).

4. attēlā uzrādīta rūpniecības attīstība nozaru griezumā 1995. gadā un 2004. gadā 
salīdzinājumā ar 1990. gadu. 

4. att. Rūpniecības produkcijas kopapjoma indeksi pa nozarēm (salīdzināmajās cenās; 1990 = 100)
Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, 2005. Rīga: LR CSP; Latvijas statistikas gadagrāmata,1998. Rīga: LR CSP, 1998. 

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (H) Transports un uzglabāšana
(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības (L) Operācijas ar nekustamo īpašumu
(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (P) Izglītība
(Q) Veselība un sociālā aprūpe (R) Māksla, izklaide un atpūta
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Attēlā uzskatāmi redzama pirmo pārveides gadu ietekme uz Latvijas rūpniecību – 
1995. gadā 1990. gada līmenis bija pārsniegts tikai koksnes un koka izstrādājumu 
ražošanā, kā arī izdevējdarbības un poligrāfijas nozarē. Pārējās nozarēs rūpnieciskās ra-
žošanas izlaide svārstījās no 7,9 līdz 64,7 procentiem no 1990. gada līmeņa. 2004. gadā 
tikai četrās nozarēs bija sasniegts 1990. gada ražošanas līmenis un rūpniecības nozaru 
struktūra bija mainījusies. 

Pārejot no statistiskās klasifikācijas sistēmas NACE 1. redakcijas uz NACE 2. redak-
ciju, vēlāku gadu salīdzinājumi ar 1990. gadu nav iespējami, bet ir iespējams salīdzināt 
ar 2005. gadu. Šāds salīdzinājums uzrādīts 5. attēlā. Apakšējā līnija parāda nosacīti 
salīdzināmu57 rādītāju – produkcijas izlaidi 2004. gadā salīdzinājumā ar 1990. gadu. 

57 Nosacīti salīdzināms, jo nozaru iekļāvums NACE redakcijās nedaudz atšķiras. 

5. att. Rūpniecības produkcijas kopapjoma indeksi pa nozarēm (salīdzināmajās cenās; 1990 = 100, 2005 = 100)
Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, 2005. Rīga: LR CSP, 2005; Latvijas statistikas gadagrāmata, 2011. Rīga: LR CSP.

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
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Ir zināms, ka 2011. gadā kopējais rūpniecības apjoms pārsniedza 2005. gada ap-
jomu par 6,8% (21,1% ieguves rūpniecībā un 6,9% apstrādes rūpniecībā) un palielinā-
jums bija sasniegts 13 nozarēs no 21, turklāt 12 no tām par vairāk nekā 10%, bet 6 no 
tām – par vairāk nekā 30%.58 

Valsts ekonomiskā politika, kas bija vērsta uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, 
sekmēja tautsaimniecības sadrumstalošanu (2. tabula). 2011. gadā 88% ekonomiski 
aktīvo tirgus vienību bija mikrouzņēmumi (93%) un mazi uzņēmumi (7%). 

2. tabula
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā  

pa lieluma grupām*

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pavisam, skaits tūkst. 115,54 126,72 134,88 13600 137,62 145,30 151,91
  Tirgus sektors, tūkst. 109,19 119,53 128,98 128,44 128,61 135,97 141,78
    mikrovienības, tūkst. 95,88 105,60 113,29 113,01 115,94 123,92 129,39
 % no tirgus sektora 87,81 88,35 87,83 87,99 90,15 91,14 91,27
    mazās vienības, tūkst. 10,83 11,19 12,75 12,48 10,25 9,73 9.97
 % no tirgus sektora 9,92 9,36 9,88 9,72 7,97 7,16 7,03
    vidējās vienības, tūkst. 2,12 2,36 2,55 2,55 2,06 1,96 2,03
 % no tirgus sektora 1,95 1,98 1,97 1,98 1,61 1,44 1,43
    lielās vienības, tūkst. 0,36 0,37 0,41 0,40 0,35 0,35 0,38
 % no tirgus sektora 0,33 0,31 0,31 0,31 0,27 0,26 0,27
  Ārpustirgus sektors, tūkst. 6,35 7,20 5,90 7,57 9,02 9,34 10,13

* Tirgus sektora statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, 
zemnieku un zvejnieku saimniecības. Ārpustirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un biedrī-
bas, valsts budžeta iestādes, pašvaldību budžeta iestādes.

Avots: CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Statistikas uzņēmumu reģistrs: Uzņēmumu skaits (skatīts 
17.06.2013.).

Visās nozarēs, tostarp tādās, kurās uzņēmuma lielums nosaka konkurētspēju (pie-
mēram, mašīnbūve, zāļu ražošana) un pirms 1990. gada darbojās daži lieli uzņēmumi, 
līdz 2013. gadam bija izveidots daudz mikrouzņēmumu un mazu uzņēmumu. Mazie 
uzņēmumi tika uzskatīti par efektīvu tautsaimniecības balstu. 

Politisko integrāciju sekmēja un pavadīja dziļa ekonomiskā integrācija ES valstu 
kopā un jaunu tirgu iegūšana, vienlaikus atverot savu tirgu pasaules valstīm. Ekono-
miskās integrācijas procesu labi raksturo ārējās tirdzniecības virziena maiņa (6. un 
7. attēls). 

58 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2012. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2013, 287. lpp. 
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Attēlos redzams, ka gan eksporta, gan importa apjomi uz ES valstīm ir strauji 
auguši, turklāt (ar izņēmumiem krīzes gados) imports ir audzis straujāk un kopš 
1995. gada pārsniedzis eksporta apjomu. Kopš 1990. gada Neatkarīgo Valstu Savienības 
(NVS) valstu daļa Latvijas ārējā tirdzniecībā ir mazinājusies, tomēr kopš 2005. gada 
tirdzniecības apjoms nedaudz pieaug. ES valstu daļa eksporta un importa apjomā 
laikposmā līdz 2000. gadam strauji palielinājās, bet pēc 2001. gada stabilizējās 70–80% 
apmērā no kopapjoma (7. attēls).

Pārveidotās tautsaimniecības konkurētspēja brīvā atvērtā tirgū izrādījās nepie-
tiekama, un Latvijas preču tirdzniecības bilance, kas līdz 1994. gadam bija pozitīva, 
pasliktinājās (sk. 6. attēlu). 2006. gadā ārējās tirdzniecības saldo bija gandrīz sasniedzis 
Latvijas eksporta apjomu. Ārējās tirdzniecības saldo lielāko daļu veidoja importa pār-
sniegums pār eksportu tirdzniecībā ar ES valstīm. ES valstu daļa Latvijas ārējās tirdz-
niecības negatīvajā saldo pārsniedza to daļu Latvijas eksporta un importa apjomos (sk. 
7. attēlu). Negatīvo tirdzniecības bilanci ar ES valstīm daļēji kompensēja saņēmumi no 
ES pirmsiestāšanās fondiem, tehniskās palīdzības programmām, pētniecības program-
mām, bet pēc iestāšanās ES – no struktūrfondiem. 

6. att. Latvijas eksports, imports un tirdzniecības saldo ar ES valstīm un NVS valstīm, milj. latu un ārējās 
tirdzniecības saldo attiecība pret Latvijas eksportu, %
Avots: CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Ārējā tirdzniecība (skatīts 17.06.2013.).
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7. att. Eiropas Savienības valstu daļa Latvijas ārējā tirdzniecībā ar ES valstīm un NVS59

Avots: CSP datubāze: http://data.csb.gov.lv/: Ārējā tirdzniecība (skatīts 17.06.2013.).

Latvijas maksājumu bilances tekošā konta saldo līdz 1994. gadam bija pozitīvs60 – 
to nodrošināja pozitīva maksājumu bilance pakalpojumu jomā. Pēc 1994. gada mak-
sājumu bilances tekošā konta negatīvo saldo kompensēja pozitīva ārvalstu investīciju 
bilance, tomēr kopš 2009. gada finanšu konta saldo ir negatīvs un maksājumu bilances 
negatīvā saldo kompensācijas mehānisms ir kļuvis nestabils (8. attēls).61 8. attēls rak-
sturo 2008. gada krīzes faktoru veidošanos un krīzes iestāšanos. 

59 1994. gadā negatīvais saldo tirdzniecībā ar ES valstīm trīskārtīgi pārsniedza ārējās tirdzniecības kopējo (pozi-
tīvo) saldo. 

60 Latvijas makroekonomiskie rādītāji: Statistikas biļetens. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 
1996, 54. lpp.

61 Bērziņš J. Latvia and the knowledge society: development, underdevelopment and macroeconomic perfor-
mance. Humanities and Social Sciences: Latvia, No. 1, 2009, pp. 42–68; Bērziņš J. Political aspects of the 
knowledge society in Latvia: neoliberalism, Schumpeterian democracy and populism. Humanities and Social 
Sciences: Latvia, Vol. 17, Issue 4, Winter 2009, pp. 529–539. 
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8. att. Latvijas maksājumu bilance – tekošais konts, tekošā konta sastāvdaļas un negatīvā saldo 
kompensācija62 
Avots: Latvijas Banka: Statistika: http://www.bank.lv/statistika/latvijas-bankas-darbiba-statistikas-joma/ 
(skatīts 17.06.2013.).

1. attēlā, kur atspoguļota Latvijas un vairāku pasaules valstu iekšzemes kopprodukta 
dinamika kopš 1991. gada, Latviju raksturo straujas un būtiskas pārmaiņas – visdziļā-
kais kritums un vislielākais kāpums. Tas liecina par augstu tautsaimniecības jutīgumu 
pret ārējiem un iekšējiem faktoriem, ko rada pakalpojumu nozaru noteicošā loma.

Neraugoties uz dinamisko attīstību un neatlīdzināmo finanšu palīdzību, ko Latvija 
saņēma gan pirms, gan pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, tikai 2005. gadā, īsi pirms 
krīzes, izdevās sasniegt 1990. gada IKP līmeni un 2011. gadā atgūt pasaules finanšu 
krīzes radīto zaudējumu (9. attēls). 

Var teikt, ka līdz 2010. gadam vidēji valstī iedzīvotāju labklājība nebija paaugstinā-
jusies, kaut gan darba algas un vecuma pensijas bija palielinājušās (10. attēls). Tomēr 
dzīves kvalitātes uzlabojums bija panākts tiešā un netiešā veidā. Netiešais uzlabojums 
bija iedzīvotāju politiskā un ekonomiskā brīvība, kā arī augstāka infrastruktūras 
kvalitāte, un tas skāra visus iedzīvotājus. Tiešais uzlabojums bija iespēja patstāvīgi 
veidot savas dzīves materiālo pamatu, strādājot vai gūstot ieņēmumus no uzņēmēj-
darbības. Šī iespēja netika vienmērīgi izmantota. Kā uzrāda Džini koeficients (sk. 80. 
piezīmi), Latvijā palielinājās noslāņošanās pēc ienākumiem (sk. 10. attēlu). Atšķirībā 
no vispārējas nabadzības pirms 1990. gada, kas tomēr nodrošināja pamatvajadzības 

62 Gadu griezumā dati pieejami tikai līdz 2010. gadam. 
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9. att. Latvijas IKP salīdzinājums ar 1990. gada līmeni63 
Avots: līdz 1994. gadam – Latvijas statistikas gadagrāmata, atbilstošie gadi. Rīga: LR Valsts statistikas komiteja; 
no 1995. gada – CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Ekonomika un finanses: Iekšzemes kopprodukts 
(skatīts 17.06.2013.).

63 Salīdzinājuma aprēķins veikts, pamatojoties uz oficiāli pasludinātiem IKP pieauguma rādītājiem. 

10. att. Iedzīvotāju ienākumi un ienākumu atšķirība (Džini koeficients)
Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, atbilstošie gadi. Rīga: LR CSP (LR Valsts statistikas komiteja)
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(mājokli, veselības aprūpi, izglītību, darbu), 22 gadus vēlāk Latvijā daļa sabiedrības bija 
nonākusi patiesā nabadzībā, un izgaismojās nabadzību pavadošās negatīvās parādības – 
analfabētisms, alkoholisms, narkotiku lietošana, smagas hroniskas slimības, prostitūcija 
un noziedzība, bezpajumtnieki.

Latvijas salīdzinošo sasniegumu ļauj novērtēt 11. attēlā apkopotā informācija. 
Ilgtermiņā IKP augsmes temps Latvijā bija straujāks nekā ES vidēji un vidēji eiro-

zonā, arī iedzīvotāju skaits samazinājās straujāk nekā citās ES valstīs, tāpēc Latvijas IKP, 
rēķināts uz vienu iedzīvotāju, tuvojās ES vidējam rādītājam. Tomēr līdz pat 2013. gada 
sākumam Latvija bija starp nabadzīgākajām ES dalībvalstīm un atpalika arī no pārējām 
Baltijas valstīm. 

Atšķirībā no iepriekšējiem Latvijas attīstības vēsturiskajiem periodiem, kad karu 
un izsūtījumu radītie demogrāfiskie zaudējumi tika ātri kompensēti, pēc 1990. gada 
demogrāfiskā situācija nepārtraukti pasliktinājās. To veicināja gan zema dzimstība, gan 
emigrācija. Abu demogrāfisko procesu iemesls bija vāja salīdzinošā sociāli ekonomiskā 
konkurētspēja (salīdzinoši zemi iedzīvotāju ieņēmumi, neskaidras sociālās garantijas, 
salīdzinoši slikta sociālā pakalpojuma pieejamība) un personiski apstākļi (izglītības un 
karjeras mērķi, pieredzes meklējumi citā valstī).

11. att. Iekšzemes kopprodukts pēc pirktspējas paritātes standarta (PPS) uz vienu iedzīvotāju Latvijā, Eiropas 
Savienībā un atsevišķās pasaules valstīs (ES-15/27/28 = 100)
Avots: Eurostat, sk.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= 
tec00114 (skatīts 17.06.2013.).
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12. att. Latvijas iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra64

Avots: CSP datubāze, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas (skatīts 23.08.2013.). 

Latvijas tautsaimniecības ekspansīvās attīstības modelī, kāds bija izveidojies 
līdz 2013. gadam, darbaspēka pieejamība bija nozīmīgs attīstības faktors. Ja piepil-
dītos Eurostat prognoze par Latvijas iedzīvotāju skaitu un struktūru 2060. gadā65, 
kas izriet no pagātnes demogrāfiskās situācijas, jārēķinās, ka darbaspēka pieeja-
mība nākotnē pasliktināsies un būs jāspēj pāriet uz intensīvas tautsaimniecības  
modeli.  

Tautsaimniecības pārveidojumu mācība

22 gadus pēc neatkarības atjaunošanas un jaunās ekonomiskās politikas uzsākša-
nas ir iespējams novērtēt pārmaiņu rezultāta atbilstību vēlamajam un meklēt cēloņus, 
kāpēc vēlamais rezultāts nav sasniegts. Neatkarības atgūšanas un tirgus ekonomikas 
nostiprināšanas mērķis bija dzīves kvalitātes uzlabošana visiem Latvijas iedzīvotājiem. 
Sākot reformas, likās, ka šā mērķa sasniegšanai pietiks ar divu uzdevumu izpildi: sociā-
listiskā tautsaimniecības sistēma jāpārveido par tirgus ekonomiku un jāiegūst politiskā  

64 2013. gadā vecumā virs 85 gadiem bija 24 179 sievietes.
65 Pēc Eurostat prognozes, 2040. gadā Latvijā būs nedaudz vairāk kā 1,91 miljons iedzīvotāju, 2045. gadā – 

1,85 miljoni, 2050. gadā – 1,79 miljoni, 2055. gadā – 1,74 miljoni, bet 2060. gadā – tikai 1,67 miljoni  
iedzīvotāju, sk.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 
tps00002&plugin=1 (skatīts 23.08.2013.). Eurostat aprēķini pamatoti ar iedzīvotāju skaitu un struktūru, kas 
bija zināma pirms 2011. gada tautas skaitīšanas. Tā kā tautas skaitīšanas dati uzrāda mazāku iedzīvotāju 
skaitu, jebkuras prognozes ir kļūdainas un nākotnes situācija var būt sliktāka, nekā attēlots 12. attēlā. Turklāt 
Eurostat prognozē ir ņemts vērā samazināts emigrācijas apjoms. 
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drošība, integrējoties starptautiskajās organizācijās. Atbilstoši pārnacionālo organizāciju 
norādēm, lai pārveidojumi būtu sekmīgi, valstī jāuztur makroekonomiskā stabilitāte un 
vēlams īstenot iespējami liberālu ekonomisko politiku. 

Atpalicība no pārējām Baltijas valstīm liek domāt, ka Latvijā netika izmantotas visas 
attīstības iespējas vai bija pieļautas kļūdas. Viena no kļūdām bija makroekonomiskās 
stabilitātes dogmatizācija. Jau 1995. gadā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
(EM) speciālisti vērtēja, ka makroekonomiskās stabilitātes mērķa sasniegšana nav 
sekmējusi ekonomiskās attīstības mērķu realizāciju, tomēr iesāktais kurss netika mai-
nīts.66 Rūpniecības attīstība stagnēja, eksportā galvenās preces bija izejvielas un zemas 
apstrādes produkti, Latvijā maz bija ārvalstu investīciju. Pēc privatizācijas uzsākšanas 
1994. gadā ārvalstu investīciju plūsma nedaudz palielinājās, tomēr ārvalstnieki dibināja 
mazus uzņēmumus vai privatizēja nedaudzos infrastruktūras uzņēmumus. 

Lielāko sagrāvi Latvijas tautsaimniecībā radīja plašās un vienlaicīgās politiskās un 
ekonomiskās reformas. Tautsaimniecības pārveidošana no sociālistiskas plānveida so-
ciāli ekonomiskās sistēmas uz brīvā tirgus sistēmu bez plašām reformām nebija iespē-
jama. Vairākas jomas bija jāizveido pilnīgi no jauna. Latvijā nebija savas finanšu un 
banku sistēmas, nacionālas valūtas, kapitāla un vērtspapīru tirgus, sociālās drošības 
sistēmas, ārējās ekonomiskās darbības. Tomēr Latvijā reformas tika veiktas sevišķi 
nesaudzīgi.

Reformu procesu Latvijā saskaņoja ar starptautiskajām organizācijām – Pasaules 
Banku un Starptautisko Valūtas fondu (Ekonomiskās politikas memorandu izpilde), un 
Eiropas Komisiju (Acquis communautaire pakāpeniska ieviešana). Latvijai vajadzēja 
ievērot saskaņojumus, lai tai atļautu integrēties attīstīto tirgus ekonomikas valstu (pir-
mām kārtām ES valstu) ekonomiskajā telpā, un tas nozīmēja piekļuvi tirgum, finanšu 
un investīciju avotiem. Starptautisko organizāciju atbalsts bija nepieciešams valsts poli-
tiskajai drošībai. Tā kā Latvijā 90. gadu sākumā nebija speciālistu, kas pārzinātu tirgus 
ekonomiku, ārvalstu ekspertu un starptautisko organizāciju ieteikumiem bija izšķiroša 
nozīme jaunā valsts modeļa veidošanā. 

Reformu unikalitāti noteica, pirmkārt, pārveidojumu būtība – atpakaļejoša pāreja 
no vienas sociāli ekonomiskās sistēmas uz citu, un, otrkārt, pārveidojumu mērogs – 
vienlaicīgas visaptverošas reformas Latvijā un ar to ekonomiski saistītajās valstīs (Krie-
vijā, Centrāleiropas un citās Baltijas valstīs). Šādu reformu gadījumus pasaule nebija 
pieredzējusi, tāpēc gan padomdevēji, gan reformu veicēji apguva pieredzi reformu 
gaitā. Līdzās pārkārtojumu eksperimentālajam raksturam kopumā Latvijā atsevišķās 
jomās ieviesa eksperimentālus, praksē nepārbaudītus risinājumus (piemēram, masveida 
privatizācija ar sertifikātiem, sertifikāti kā vērtspapīru tirgus elements, valsts obligātā 
fondētā pensiju sistēma, valsts veselības apdrošināšana). 

Reformas sāka pēkšņi, bez vides un sabiedrības iepriekšējas sagatavošanas. Likum-
došana tika gatavota reformu gaitā, pielāgojoties faktiskajam stāvoklim, tāpēc likumus 
nācās bieži mainīt un tie dažkārt tika apstrīdēti Satversmes tiesā. 

66 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. gada 
novembris, 64. lpp. 
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Galvenās reformas bija 
valsts un pašvaldību īpašumu konversija trīs virzienos: valsts un pašvaldību •	
zemes īpašumtiesību konversija (zemes reforma); uzņēmumu un citu īpašumu 
īpašumtiesību konversija; valsts un pašvaldību dzīvojamā fonda īpašumtiesību 
konversija;
fiskālā reforma, neatkarīga valsts budžeta un nodokļu sistēmas izveidošana;•	
monetārā reforma, banku sistēmas un vērtspapīru tirgus izveidošana; •	
sociālās reformas: sociālās drošības sistēmu izveidošana, tostarp pensiju apdro-•	
šināšanas ieviešana, veselības aprūpes, izglītības un zinātnes reformas; 
pašvaldību reformas, tostarp administratīvi teritoriālā reforma. •	

Reformu mērogs bija grandiozs, un sākuma temps – straujš, tomēr rezultāts tikai 
daļēji atbilda vēlamajam. Lauku zemes reformai bija pieejami 6338,2 tūkst. ha lauku 
apvidos esošo zemju. 1997. gadā zemes īpašumā bija nodoti 1100,7 tūkst. ha, zemes 
lietojumā bija 5041,9 tūkst. ha, brīva valsts zeme bija 316,2 tūkst. ha. 2008. gadā zemes 
īpašumā bija nodoti 4233 tūkst. ha, zemes lietojumā bija 2178,9 tūkst. ha, brīva valsts 
zeme bija 38,5 tūkst. ha. Izpirkšanai bija pieprasītas 111,2 tūkstoši brīvās, valstij piekrī-
tošās (nepieprasītās) lauku zemes vienības 455,6 tūkst. ha platībā.67 

Zemes platības izmantošana pēc reformām nebija kļuvusi efektīvāka. Atbilstoši 
Valsts zemes dienesta datiem 2011. gada 1. janvārī lauksaimnieciski izmantojamā zeme 
(LIZ) bija 2421,5 tūkst. ha (1940. gadā – 3713,6 tūkst. ha, 1989. gadā – 2568,7 tūkst. ha, 
2009. gadā –2429,8 tūkst. ha). 2011. gadā ES vienotajam platības maksājumam bija 
deklarēti 71,6% no visas LIZ platības novados (2009. gadā – 65,8%). No tās tikai 42,2% 
tika izmantoti kultūraugu ražošanai (2009. gadā – 66,4% LIZ izmantoti lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai). Pēc stāvokļa 2009. gada 1. aprīlī, 326 tūkst. ha LIZ 
atbilda mežaudzes un krūmāju zemes lietošanas kategorijai, un, ievērojot normatīvo 
aktu prasības, būtu nepieciešams mainīt šīs zemes lietošanas kategoriju. Lauku atbalsta 
dienesta veiktajā LIZ apsekojumā noskaidrots, ka neapstrādātās LIZ platības 2011. gadā 
bija 312,6 tūkst. ha jeb 13,4% no visas apsekotās LIZ (2335,3 tūkst. ha).

Zemkopības ministrijas 2010. gada ziņojumā atzīts, ka LIZ apsaimniekošana valsts 
līmenī netiek pārraudzīta. Par zemes izmantošanu apmēram 805,3 tūkst. ha platībā 
nebija ziņu. Lai zemes apsaimniekotājus rosinātu neapstrādātu LIZ sakārtot un izman-
tot to atbilstoši zemes lietošanas veidam, likumdevējs to aplika ar nekustamā īpašuma 
nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā.68 Augstāks nodoklis un ES maksājumi lauksaimnie-
kiem sekmēja zemes izmantošanas uzlabošanos.69 

Citu īpašuma konversijas reformu rezultativitāte bija līdzīga. Latvijas Republi-
kas EM, apkopojot valsts un pašvaldības uzņēmumu un citu objektu privatizācijas  

67 Bērziņa M. Zemes reforma. Latvijas Vēstnesis, Nr. 150, 2008, 26. sept., 4.–6. lpp. 
68 Latvijas lauksaimniecība un lauki: LR Zemkopības ministrijas ikgadējais ziņojums 2010. gadā un 2011. gadā, 

11.–13. lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/?sadala=739 (skatīts 26.09.2011.); Zemkopības ministrijas 
2011. gada publiskais pārskats. Rīga: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, 12., 13. lpp. 

69 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2010. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010, 409. lpp. 
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rezultātus 70, ziņoja, ka laikposmā no 1994. gada 17. aprīļa līdz 2010. gada 1. aprīlim 
likumos noteiktajā kārtībā bija apstiprināti 2453 valsts īpašuma objektu (nekustamo 
īpašumu, uzņēmumu, kapitāla daļu, izņemot zemi) privatizācijas noteikumi. Par pub-
liskām akciju sabiedrībām bija pārveidoti 94 uzņēmumi, laižot publiskā apgrozījumā 
439,14 milj. akciju. No valsts īpašuma objektu71 privatizācijas gūti ieņēmumi 1,66 mil-
jardu latu apmērā, to skaitā 394,62 milj. latu un privatizācijas sertifikāti 1,266 miljardu 
latu nominālvērtībā. Jaunie īpašnieki pārņēmuši privatizēto valsts uzņēmumu (uzņē-
mējsabiedrību) saistības par vairāk nekā 187,2 milj. latu. Privatizācijas noteikumos 
noteikto investīciju apjoms bija 146,2 milj. latu, bet faktiski ieguldīto investīciju apjoms 
sasniedza 267,5 milj. latu.

Līdz 2010. gada 1. aprīlim bija privatizēti (noslēgti pirkuma līgumi) 4864 valsts 
zemesgabali ar kopējo platību 7371,86 ha. Privatizēto valsts zemesgabalu kopējā pārdo-
šanas cena bija 196,97 milj. latu, no kuriem 94,31 milj. latu naudā, bet 102,66 milj. latu – 
īpašuma kompensācijas sertifikātos. 2010. gada 1. aprīlī ieņēmumi no šo zemesgabalu 
privatizācijas bija 177,58 milj. latu, no kuriem 82,59 milj. latu naudā un 94,99 milj. 
latu – īpašuma kompensācijas sertifikātos.

2009. gadā Rīgas biržas speciālisti veica pētījumu, kurā pierādīja, ka līdz 
2009. gadam īpašums, kas joprojām piederēja valstij, nebija precīzi apzināts. Pētījumā 
noskaidrots, ka 2009. gadā Latvijas valstij pilnīgi vai daļēji piederēja 140 uzņēmumi. To 
kopējā aktīvu vērtība 2009. gada beigās bija 7,15 miljardi latu, kopējais apgrozījums – 
2,26 miljardi latu. Uzņēmumos strādāja 52 tūkstoši darbinieku. Peļņa pret apgrozījumu 
bija vidēji 5,9%. Pēc ekspertu vērtējuma, valstij piederošā daļa šajos uzņēmumos bija 
apmēram 2,06 miljardi latu. 72 

Izvērtējot visu valsts īpašuma konversijas procesu (zemes reforma, valsts un pašval-
dības īpašuma privatizācija un denacionalizācija) kopš 1995. gada un kopumā, var seci-
nāt, ka privatizācija bija vērienīga un finansiāli ietilpīga reforma, kuru veica strauji, bez 
iepriekšējas personāla un infrastruktūras sagatavošanas, pamatojoties uz primitīvām 
aplēsēm par privatizācijas ieguvumiem un privatizēto uzņēmumu attīstības iespējām. 
Privatizācijas galveno instrumentālo mērķi – pārveidot sabiedrisko īpašumu par pri-
vātu, izdevās sasniegt, taču papildu mērķi – sekmēt vērtspapīru un veselīga nekustamā 
īpašuma tirgus attīstību – faktiski nav sasniegti. Privatizācijas finanšu rezultāti – iegūtie 
līdzekļi un privātā īpašumā nonākušo uzņēmumu sekmīga attīstība – sasniegti daļēji: 
privatizācijas fonda faktiskie ieņēmumi parasti izrādījās mazāki, nekā plānots un bija 
pārsteidzoši nelieli salīdzinājumā ar laikposmā no 1945. līdz 1990. gadam iegūto valsts 
īpašuma papildinājumu un salīdzinoši nelielās daļas īpašuma vērtību, kas palika valsts 
īpašumā. Privatizācijā izmantotos līdzekļus neizmantoja privātās uzņēmējdarbības 
atbalstam. 

Uzņēmējdarbībā skaidri iezīmējās divas īpašnieku kategorijas. Pirmā kategorija 
bija atrodama privatizētajos uzņēmumos, ko raksturoja sadrumstalota īpašuma struk-

70 Sk.: Privatizācijas process. Latvijas Republikas EM ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv/
em/2nd/?cat=30456 (skatīts 25.08.2011.). 

71 Izņemot zemi un parādu kapitalizācijas rezultātā radušos akciju pārdošanu un kapitāla daļu atsavināšanu.
72 Gada pārskats: Latvijas valstij piederošie aktīvi, 2009. Rīga, 3. lpp. Pieejams: http://www.mk.gov.lv/files/2009_

Latvija_Gada_Paarskats_20100916.pdf (skatīts 1.08.2013.).
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tūra ar daudz maziem īpašniekiem, īpašnieka apziņas trūkums, jo īpašums bija iegūts 
negaidot un bez pūlēm (bez personiska ieguldījuma, izņemot ekonomiski izplūdušu 
jēdzienu – “nesamaksātais mūža darbs”). Otra īpašnieku kategorija bija atrodama no 
jauna izveidotajos uzņēmumos, kur īpašums bija iegūts ar pūlēm, nebija sadrum-
stalots, īpašnieka apziņu veidoja gan vēlēšanās īstenot savu uzņēmējdarbības ideju 
un gūt peļņu, gan atbildība par veiktajiem ieguldījumiem. Privatizētie uzņēmumi 
parasti attīstījās lēnāk nekā no jauna izveidotie uzņēmumi. Arī to konkurētspēja bija  
zemāka. 

Tikai nedaudz gadījumos pārdošana ārzemniekiem 90. gadu sākumā vai īsi pirms 
iestāšanās ES 2004. gadā nodrošināja privatizēto uzņēmumu izdzīvošanu – vairākumā 
gadījumu uzņēmumi tika pilnīgi vai daļēji izputināti.73 Privatizēto uzņēmumu turp-
mākā darbība bija atkarīga no vadītāju – vietējo speciālistu – klātbūtnes, prasmes un 
rīcībspējas. 

Privatizācija sekmēja finanšu tirgus darbību tiktāl, ciktāl darījumos bija iesaistītas 
bankas. Tā sekmēja ārvalstu investīciju ieplūšanu (privatizācijai beidzoties, ārvalstu 
investīciju plūsma samazinājās), bet ekonomiskā politika nesekmēja to palikšanu Lat-
vijā. 

Privatizācija maz ietekmēja vērtspapīru tirgu. Laikposmā no 1995. līdz 2010. gadam 
Rīgas Fondu biržas gada apgrozījums bija palielinājies no 80 tūkst. latu līdz 22,67 milj. 
latu. Tirgus kapitalizācija bija pieaugusi no 5,2 milj. latu 1995. gadā līdz 661,7 milj. 
latu 2010. gadā. Tomēr oficiālajā sarakstā iekļauto uzņēmumu skaits bija tikai nedaudz 
palielinājies, un arī otrajā sarakstā iekļauto uzņēmumu skaits nepārsniedza des-
mit.74 Turpretī Tallinas Fondu biržā jau 2004. gadā bija 13 uzņēmumi, Viļņas Fondu 
biržā – 20 uzņēmumi.75 2010. gada NASDAQ OMX Baltic kopējā sarakstā rindojumā 
pēc apgrozījuma Latvijas uzņēmumi starp 36 kotētajiem uzņēmumiem nebija aug-
stu: Olain farm – 20. vietā, Ventspils nafta – 21. vietā, Latvijas kuģniecība – 23. vietā,  
Grindex – 24. vietā, SAF tehnika – 33. vietā.76 

Denacionalizācija savu galveno mērķi – taisnīguma atjaunošanu – sasniedza. To-
mēr denacionalizācijas rezultātā tautsaimniecība ieguva uzņēmumus, kuru īpašniekiem 
nebija ne pieredzes, ne līdzekļu atgūto īpašumu pārvaldībai. Atgūtie uzņēmumi (ar ne-
lieliem izņēmumiem) ilgstošās denacionalizācijas un tās radītās nenoteiktības ietekmē 
bija ekonomiski novājināti. To iepriekšējā vadība formāli bija zaudējusi iniciatīvas un 
lēmumu pieņemšanas tiesības, kā arī ieinteresētību uzņēmuma attīstībā un pat sagla-
bāšanā, bet aizvietojums nebija nodrošināts. Denacionalizēto uzņēmumu izdzīvošanas 
perspektīvas savā ziņā bija pat vājākas nekā privatizēto uzņēmumu perspektīvas – pē-
dējos (vismaz sākumposmā) privatizēja uzņēmuma vadība un darbinieki, savukārt uz-
ņēmumu vadības vadītspēja un atbildība par uzņēmuma saglabāšanu un attīstību nevis 
samazinājās, bet tieši otrādi – palielinājās. 

73 Karnīte R. Origins of a knowledge-based society in Latvia. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 
Issue 2, Summer 2009, pp. 250–287.

74 Sk.: Dati par Latvijas vērtspapīru tirgu, 1995–2010. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com//files/riga/
statist/STATISTIKA_WEB_1995_2010.xls (skatīts 27.08.2011.).

75 Dienas Bizness, 2005, 14. apr. 
76 Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market. Rīga: NASDAQ OMX, 2010, p. 10.
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Privātā īpašuma atjaunošanas pozitīvo ietekmi kavēja reformu procesu savstarpējā 
nesaskaņotība. Piemēram, lēna nekustamā īpašuma un vērtspapīru tirgu attīstība un 
nabadzība neļāva atbrīvoties no īpašumiem tiem īpašniekiem, kuriem nebija iespējas 
attīstīt atgūtos īpašumus, tostarp zemi. Zems īpašuma nodoklis nemudināja atbrīvoties 
no lieka īpašuma. Neizmantotais īpašums nevarēja nonākt spējīgāko uzņēmēju rokās 
un iznīka vai tika pārdots slepus, veidojot nedabiskas juridiskās shēmas (piemēram, 
īres tiesību pārdošana, zemes iznomāšana uz cilvēka dzīves ilgumu pārsniedzošu pe-
riodu), kurām sekojoši piekārtoja likumdošanu. Īpašuma tiesību atjaunošanas procesā 
tika pieļauts fizisks nacionālās bagātības zudums.

Privātā īpašuma atjaunošana netika stiprināta ar tirgus ekonomikai atbilstošu valsts 
kontroles un uzraudzības mehānismu – savstarpēji saistītu reģistru sistēmu, īpašuma 
izmantošanas uzraudzību, spēcīgām un taisnīgām valsts kontroles institūcijām. Gan-
drīz visās tautsaimniecības jomās valstij zuda iespēja ietekmēt (virzīt valsts interesēm 
atbilstošā virzienā) ekonomisko procesu norisi. Makroekonomiskie procesi veidojās, 
no vienas puses, brīvas un iepriekš neizzinātas mikroekonomiskās attīstības ietekmē, 
no otras puses, tos ierobežoja stingra valsts fiskālā un monetārā politika. Šī pretruna ir 
novērota vairākās valstīs, un visur tā ir kavējusi tautsaimniecības attīstību.

Latvijas fiskālās un monetārās politikas galvenais mērķis vienmēr ir bijis makro-
ekonomiskā stabilitāte, kas saprasta kā makroekonomisko rādītāju stabilitāte. Fiskālo 
reformu un fiskālās politikas rezultātus raksturo salīdzinoši zems nodokļu slogs, stabila 
inflācija un nacionālā valūta. Kā vērojams 1. attēlā, šie sasniegumi izrādījās nepietie-
kami makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai ilgtermiņā, kaut gan īstermiņā 
stingra fiskālā politika ne tikai attaisnojās, bet pat bija nepieciešama.

11. attēlā uzrādīta inflācijas, bruto darba algas un vecuma pensijas vidējā lieluma 
dinamika. Augstās inflācijas cēlonis 90. gadu sākumā bija strauja cenu brīvlaišana. In-
flācijas samazināšanos Latvijas Banka panāca, ierobežojot naudas emisiju un ārzemju 
valūtu lietojumu Latvijā un pieprasot zemu valsts budžeta deficītu. Īstenotās monetārās 
politikas ietekme bija pārsteidzoša – piemēram, 1992. gada laikā inflācijas kāpumu pret 
iepriekšējo ceturksni izdevās samazināt no 222,5% 1. ceturksnī līdz 53,8% 4. ceturksnī. 
1993. gada 3. ceturksnī inflācija bija 1,8%, 1994. gada laikā svārstījās no 13,4% 2. ce-
turksnī līdz 4,2% 4. ceturksnī, bet 1995. gada beigās tā bija 2,1%.77 Tādējādi 90. gadu 
sākumā stingra fiskālā politika attaisnojās. 

Tomēr arī tautsaimniecības lejupslīde šajā laikposmā bija iespaidīga – 1993. gadā 
Latvijas iekšzemes kopprodukts bija tikai 49,7% no 1990. gada līmeņa78 (sk. 1. attēlu). 
Speciālisti nešaubās, ka galvenais lejupslīdes iemesls bija tirgus zudums, taču ne mazāk 
svarīgs bija spējš iedzīvotāju ienākumu un iekšējā tirgus pieprasījuma samazinājums, 
ko radīja stingrā pretinflācijas politika. 

Līdzīga attīstības gaita atkārtojās 2009.–2010. gadā, kad Latvijas valdība, īstenojot 
starptautiskā aizdevuma prasības, uzsāka taupības pasākumus, strauji samazinot algas 
un patēriņu, un IKP trīs gadu laikā (2008–2010) samazinājās par 20,6%.79 

77 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. gada 
novembris, 20. lpp. 

78 Latvijas makroekonomiskie rādītāji: ceturkšņa biļetens, Nr. 3, 1996. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas 
komiteja, 1996, 14. lpp. 

79 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2011. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2011, 45. lpp. 
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Abos vēsturiskajos posmos negatīvā ietekme būtu bijusi mazāka, ja pretinflācijas 
pasākumus, ko īstenoja, galvenokārt ierobežojot darba algas un patēriņu, kompensētu 
ar investīcijām ražošanas modernizācijai, kas nerada spiedienu uz inflāciju, bet no-
drošina attīstības bāzi ilgtermiņā. Valda uzskats, ka minētās iespējas īstenošanu kavēja 
naudas trūkums, taču šis apgalvojums nav neapgāžams. 90. gadu sākumā nacionālā ba-
gātība, kas iepriekš bija koncentrēta vienās (valsts) rokās un bija uzskatāma par ievēro-
jamu ekonomisko resursu, tika sašķelta sīkās vienībās, kas zaudēja ekonomiskā resursa 
veiktspēju. Valsts labprātīgi atteicās no iespējas finansēt ekonomisko pārveidojumu 
sākumposmu, atstājot to brīvā tirgus ziņā, taču brīvais tirgus darbojas pēc pēctecības 
principa – tirgus reakcija seko ierosinājumam.

Vairākos sektoros tautsaimniecības liberalizācija ļāva normalizēt cenu līdz tirgus 
noteiktam līmenim, taču tas notika no subsidētu cenu līmeņa bez jebkādiem cenu 
kāpuma kompensācijas mehānismiem. Tādējādi ražotāji nevarēja būtiski palielināt 
summāros ienākumus (tirgus plus valsts investīcijas), jo patērētāju pirktspēja būtiski 
samazinājās. Pretēji gaidītajam, nekompensētās cenu liberalizācijas rezultātā strauji 
samazinājās gan iekšējā tirgus ietilpība, gan vietējo ražotāju ieņēmumi. Iedzīvotāju  

13. att. Inflācijas, bruto darba algas un vecuma pensijas vidējā lieluma dinamika, 1990–2012
Avots: autores aprēķini, izmantojot datus no Latvijas statistikas gadagrāmata, atbilstošie gadi, Rīga: LR CSP (LR 
Valsts statistikas komiteja) un CSP datubāzes, sk.: http://data.csb.gov.lv/: Patēriņa cenas, Sociālā drošība (skatīts 
17.06.2013.).
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apgādē ar dzīvei nepieciešamajām precēm pirktspējas kritumu nedaudz mīkstināja lētas 
ievestās patēriņa preces, kas vēl vairāk samazināja vietējiem ražotājiem pieejamo tirgu. 

Visā periodā līdz 1994. gadam ražotāju cenas pieauga lēnāk nekā patērētāju cenas, 
tādējādi vēl vairāk ierobežojot attīstībai pieejamos līdzekļus. 

Stingra fiskālā politika nav sevi pierādījusi kā vienīgā valsts attīstības garantija. 
Jauno ES dalībvalstu statistisko datu analīze liecina, ka nevienā no valstīm, kuru attīstī-
bas rādītāji ir labāki nekā Latvijā, nebija noteikta tik stingra fiskālā politika kā Latvijā. 
Arī attīstītajās tirgus ekonomikas valstīs ar stabilu tautsaimniecību (labklājības valstīs 
Vācijā, Francijā, Itālijā) fiskālie rādītāji ilgstoši mēdz būt sliktāki nekā Latvijā sarežģīta-
jos reformu periodos. 

Īstermiņā radot iespaidu par tautsaimniecības stabilizāciju, ilgtermiņā Latvijā 
īstenotā fiskālā politika sekmēja 2008. gada krīzes nosacījumu veidošanos vairākos 
aspektos. Zemu algu politika valsts sektorā noteica zemu algu politiku arī privātajā 
sektorā – tas sekmēja ekonomisko emigrāciju, akūtu darbaspēka trūkumu un strauju 
darba algu un darbaspēka izmaksu kāpumu visās nozarēs (sk. 10. attēlu), ieskaitot valsts 
sektoru. Darba algu “sprādziens” radīja raksturīgu makroekonomiskās nestabilitātes 
pazīmi – darba algu kāpums pārsniedza produktivitātes kāpumu un sekmēja pieaugošu 
sabiedrības diferenciāciju pēc ienākumiem (pieaug Džini koeficients 80) (sk. 10. attēlu). 
Sociālo sistēmu nabadzība un zemas darba algas radīja ienākumu nabadzību, tāpēc, tik-
līdz bija pieejami aizdevumi, iedzīvotāji aizņēmās pat elementāru sadzīves priekšmetu 
un apģērba iegādei.81 

Valdības parāds bija zems un atbilda priekšstatam par valsts makroekonomisko 
stabilitāti, tomēr kopējais valsts ārējais parāds bija augsts, tā lielāko daļu veidoja privāto 
subjektu aizņēmumi, kas palielināja aizņēmumu un līdz ar to makroekonomiskās sta-
bilitātes risku. Iedzīvotāju darba ienākuma kāpums un banku finansējuma pieejamība 
pēc 2005. gada sekmēja jaunu inflācijas sprādzienu. Šādos apstākļos nepieciešamā iero-
bežojošā fiskālā politika netika lietota un valstī sākās ekonomiskā krīze. 

Liela nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā ir bijusi bankām. Finanšu sektors 
un bankas ir dinamiskākais un progresīvākais, bet arī riskantākais tautsaimniecības 
sektors. Latvijā banku darbība ir bijusi trīs tautsaimniecības krīžu iemesls. 

Latvijas komercbanku sistēma sāka veidoties pirms 1990. gada, pamatojoties uz 
“perestroikas” gaisotnē īstenoto koncepciju par banku monetārās un komerciālās dar-
bības nodalīšanu.82 Jaunu finanšu institūciju veidošanos sekmēja arī valūtas maiņas 
operāciju liberalizācija.

Pirmās komercbankas Latvijā nodibinātas 1988. gadā – Rīgas Starpreģionālā banka 
Baltija (vēlāk Banka Baltija) un Inovācijas banka (vēlāk Latvijas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka).83 Vēlāk abas šīs bankas tika atzītas par maksātnespējīgām. 

80 Džini koeficients raksturo ienākumu vienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 100. Džini koeficients ir 0, ja pastāv 
absolūta ienākumu vienlīdzība (t.i., visiem iedzīvotājiem ir vienādi ienākumi), bet, jo vairāk tas tuvojas 100, 
jo lielāka ir ienākumu nevienlīdzība.

81 Karnīte R., de Kastro Gonsalvess-Bērziņš I., Popoviča S. Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā. Rīga: 
LZA Ekonomikas institūts, 2007, 128. lpp. 

82 Latvia. The Transition to a Market Economy: A World Bank Country Study. Washington: The World Bank, 
1993, p. 44. 

83 Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. Rīga: LZA Ekonomikas 
institūts, 2003, 56. lpp.
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Banku skaita dinamika atspoguļota 14. attēlā. Banku aktīvu dinamika (15. attēls) 
uzskatāmi iezīmē abas finanšu krīzes (aktīvu samazinājums 1995. un 1998. gadā), taut-
saimniecības finansializāciju (aktīvu kāpums kopš 2004. gada) un šā procesa rezultātu – 
finanšu krīzi un banku sektora stagnāciju pēc 2007.–2008. gada. 

Banku likumdošana tika nepārtraukti pilnveidota, liela uzmanība tika pievērsta 
banku darbības drošībai un nelegālās darbības ierobežošanai banku sektorā. Pētījumi 
radīja pārliecību, ka Latvijā spēkā esošā banku likumdošana un pastāvošā uzraudzī-
bas kārtība nodrošina drošu banku darbību.84 Tāpēc pēc katras krīzes Latvijā ienāca 
ārvalstu bankas, kuras vai nu pārņēma esošās krīzes skartās bankas, vai dibināja savas 
filiāles. Arī pēc 2008. gada krīzes banku skaits pieauga uz ārvalstu banku filiāļu skaita 
palielinājuma rēķina. Banku izkārtojums tirgū laika gaitā maz mainījās. Saglabājās 
daudz mazu banku, ārvalstu bankas ātri ierindojas lielo banku grupā. Ārvalstu banku 
ietekme uz nacionālās finanšu sistēmas stabilitāti netika objektīvi novērtēta.

Valsts attīstības grūtībās vainoja sociālās drošības sistēmas dārdzību, ko radīja nelab-
vēlīga demogrāfiskā situācija. Sociālās drošības sistēmas reformas mērķis bija paaugsti-
nāt sistēmas likviditāti, nošķirot finansējumu un palielinot personu līdzdalību, ieviešot 
apdrošināšanas principus. Latvija bija starp pirmajām valstīm Centrālajā un Austrumu 

84 Turpat, 225. lpp.; Čevers M., Karnīte R. Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās. Rīga: LZA Ekonomikas 
institūts, 2006, 89. lpp. 

14. att. Banku skaita dinamika Latvijā
Avots: Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. Rīga: LZA Ekono-
mikas institūts, 2003, 57. lpp.; Latvijas Komercbanku asociācija.
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Eiropā, kas ieviesa daudzlīmeņu pensiju sistēmu, un pirmā valsts, kas ieviesa uz kapi-
tāla uzkrāšanas principiem balstīto nefondēto paaudžu solidaritātes pensiju sistēmu. 

Eksperiments atmaksājās, tomēr likviditātes risks saglabājās. To uzturēja bieža 
likumu maiņa un sociālās apdrošināšanas budžeta līdzsvara izjaukšana, ko radīja gan 
demogrāfiskās tendences, gan nesasniegtais ekonomiskās attīstības jomā. Sevišķi kai-
tīga bija bieža pensiju likumu maiņa, jo pensiju izdevumi bija un ir lielākā sociālās 
apdrošināšanas budžeta izmaksu kategorija. Nenoteiktība radīja neuzticēšanos valsts 
pensiju politikai un sekmēja izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Turklāt ilgtermiņā 
nepārprotami bija vērojama tendence, ka cilvēki cenšas iegūt pensionāra statusu un 
saņemt valsts garantētus ieņēmumus, tiklīdz tas ir iespējams. Pretrunīgās tendences – 
izvairīšanās no sociāliem maksājumiem un cenšanās iegūt pensiju pabalstu pēc iespējas 
ātrāk – iespaidoja pensiju budžeta līdzsvaru.85 

Veselības aprūpes sistēma līdz pat 2013. gadam, kad tapa šis raksts, atradās reformu 
procesā un darbojās augstas nenoteiktības apstākļos. Veselības aprūpe netika vērtēta 

85 Karnīte R. Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011, 
48. lpp. 

15. att. Latvijas komercbanku aktīvu/pasīvu dinamika
Avots: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati, sk.: http://www.fktk.lv/lv/statistika/jaunumi/ (skatīts 
17.06.2013.).
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kā tautsaimniecības nozare, to pielāgoja sarūkošam iedzīvotāju pieprasījumam pēc  
veselības aprūpes pakalpojumiem, un uzkrātais nozares potenciāls (institūcijas, iekār-
tas, personāls, izglītība) tika nesaudzīgi noplicināts.86 

Arī izglītības un zinātnes sistēmās reformas raksturoja steiga un vāji pārdomāti 
scenāriji. Demogrāfisko tendenču ietekmē kopš 2002. gada izglītojamo skaits samazi-
nājās, tāpēc par galveno izglītības reformas jautājumu kļuva institūciju un finansējuma 
samazinājums. Izglītība netika vērtēta kā tautsaimniecības nozare, kas varētu dot iz-
glītības pakalpojumus eksportā, tāpēc tās resursi tika nesaudzīgi iznīcināti. Izglītības 
rezultāti (lasītprasme, eksakto zinātņu apgūšana) pasliktinājās.87

Zinātnē institucionālās reformas sākās 1991. gadā. Pateicoties zinātnieku un spe-
ciālistu pūlēm un augstajai kvalifikācijai, Latvijas izglītības un zinātnes iestādes labi 
integrējās Eiropas izglītības un zinātnes telpā, tomēr izglītības un zinātnes sistēmas re-
formas nevar uzskatīt par veiksmīgām. Zinātnes darbinieku skaits būtiski samazinājās. 

Arī valsts pārvaldes un pašvaldību reformas līdz 2013. gadam, kad tapa šis raksts, 
nebija pabeigtas. Sevišķi dārga un neveiksmīga bija pašvaldību administratīvi terito-
riālā reforma (ATR). Pēc ilgām diskusijām, vairākiem koncepciju variantiem un teri-
toriju izpētēm, kad vairākās pašvaldībās reformas jau bija notikušas un krietni līdzekļi 
iztērēti iepriekšējo projektu sagatavošanai, tikai 2009. gadā tika panākta vienošanās 
par Latvijas sadalīšanu 109 novados un deviņās republikas pilsētās. Līdz 2013. gadam 
viens no projektā paredzētajiem novadiem pēc apvienošanās bija sadalījies, līdz ar to 
Latvijā darbojās 119 pašvaldības – 110 novadi un deviņas republikas pilsētas. Reģionālā 
reforma joprojām nebija pabeigta. 

Visā reformu gaitā Latvijā izveidojās savdabīga teritoriālās plānošanas un ATR 
mijiedarbība, kad procesi viens otru ierobežoja un kavēja. Teritoriālās plānošanas 
koncepcija bija “plānošana no apakšas”, un šim mērķim pašvaldības mudināja izveidot 
savus teritoriālos plānojumus, piešķirot tām līdzekļus teritoriālo plānu izstrādei. Bija 
paredzēts, ka nacionālais plānojums būs vietējo plānu apkopojums. Tomēr sagatavotie 
vietējo pašvaldību plānojumi nebija pilnvērtīgi, jo bez nacionālā līmeņa plānojuma paš-
valdības nespēja novērtēt nacionālā līmeņa norises. Vietējie un nacionālie plānojumi 
varēja izrādīties konfliktējoši, ja, piemēram, gadītos, ka vietā, kur pašvaldība plānoja 
būvēt rūpnīcu, valsts ir iecerējusi veidot ceļu. Raksturīgs piemērs bija Via Baltica pro-
jekts. Ap to izvietotās pašvaldības nevarēja nerēķināties ar lielas transporta infrastruk-
tūras esamību to teritorijā, tomēr bez nacionālā plāna tās nevarēja šo ietekmi novērtēt. 

Analizējot iespējamo Latvijas attīstības iespēju neizmantošanu, eksperti allaž pie-
min vājo stratēģisko plānošanu. Detalizēta ekonomiskās un sociālās attīstības institucio-
nālās bāzes analīze, kas veikta valsts finansēta pētniecības projekta “Latvijas integrācija 
Eiropas Savienībā” ietvaros, ļauj secināt, ka stratēģisko un rīcībpolitikas dokumentu, 
tāpat kā politikas instrumentu, netrūkst. Gan pirms, gan pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā, valstī ir bijis pieejams finansējums no ES fondiem. 

86 Karnīte R. Veselības aprūpe Latvijā – sāpju bērns vai spēcīga tautsaimniecības nozare? Latvijas Ārsts, Nr. 5, 
2008, 8.–12. lpp.

87 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A. Latvia on its way to a knowledge-based society – opportunities, challenges 
and problems. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, Issue 3, Autumn 2009, pp. 380–412. 
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Tādējādi nav pamata apgalvojumam, ka Latvijā trūktu stratēģisko un ekonomikas 
politikas dokumentu, nebūtu vēlme tos savstarpēji saistīt un trūktu sākuma finansē-
juma. Tomēr plānos paredzēto mērķu un darbību nosacījumi netika harmoniski vei-
doti, tāpēc nospraustos mērķus neizdevās sasniegt, saskaņojums izjuka un sasniegtie 
rezultāti neatbilda vēlamajiem. Izņēmums bija institucionālās reformas, kuras uzrau-
dzīja starptautiskās organizācijas. 

Apstāklis, ka stratēģisko dokumentu un ekonomisko politiku mērķi parasti netika 
sasniegti, ievērojami mazināja to nozīmi. Tāpēc programmas dokumenti nevarēja kal-
pot par pamatu uzņēmējdarbības ilgtermiņa plānošanai un paļāvībai uz valsts politikas 
un valdības rīcības prognozējamību. Kā pierādījies praksē, labākajā gadījumā tos varēja 
izmantot spiediena grupas vai atsevišķi komersanti atsevišķu programmas principu vai 
virzienu īstenošanai.

Noslēgums

Latvijas tautsaimniecību allaž ir ietekmējuši ārēji spēki. Pakļautības periodos, kad 
Latvijas teritorija ietilpa lielākos ekonomiskos formējumos, pastiprinājās valsts indus-
trializācija, turpretī divos neatkarīgas valsts pastāvēšanas periodos rūpniecības loma 
samazinājās. Abos brīvvalsts periodos raksturīga tautsaimniecības sadrumstalošanās, 
mazo ražošanas vienību īpatsvara palielināšanās uzņēmumu skaitā. 

Pirmajā brīvvalsts periodā valstī izdevās atjaunot ekonomisko attīstību un kom-
pensēt Pirmā pasaules kara radītos demogrāfiskos zaudējumus. Arī pēc Otrā pasaules 
kara demogrāfiskie zaudējumi tika atjaunoti, taču tas notika lielā mērā uz imigrācijas 
rēķina. Pēc 1990. gada demogrāfiskā situācija pasliktinājās un Latvijas iedzīvotāju skaits 
pastāvīgi samazinājās. 

90. gadu sākumā Latvija un citas bijušās sociālisma valstis pārdzīvoja unikālu 
pārveidojumu periodu. Perioda unikalitāti nosaka tas, ka notika atpakaļejoša sistēmas 
maiņa (no plānveida tautsaimniecības uz tirgus likumu vadītu tautsaimniecību). 

Lielo pārveidojumu bāze Latvijā bija pēckara periodā radītā plašā fundamentāli 
veidotā, bet tehnoloģiski atpalikusī, uz vienu tirgu orientētā tautsaimniecība, kas ne-
spēja nodrošināt devīgo sociālo sistēmu finansēšanu. 

Tautsaimniecības attīstību pēc 1990. gada iespaidoja vairāki apstākļi. 90. gadu sā-
kumā straujā tempā vienlaikus tika uzsāktas daudzpusīgas reformas, kas skāra finansiāli 
un intelektuāli ietilpīgas jomas, kuras veido tautas bagātību, – valsts īpašumu, zemi, 
tautas labklājību, veselību, izglītību, zinātni. 

Reformu laikā Latvijā un citās postsociālisma valstīs tika modelēti rietumvalstīs 
diskutētie iespējamie reformu scenāriji (masveida privatizācija, valsts fondētā pensiju 
sistēma, veselības apdrošināšana, jauna izglītības paradigma, pašvaldību reforma), kas 
vēl vairāk pastiprināja procesa unikalitāti un plaša mēroga eksperimenta dabu. Dažā-
dus procesus konsultēja dažādu valstu konsultanti, konsultācijas pavadīja konsultantu 
valsts finansējums, kas radīja pieteikumu konsultāciju ieteikumu ieviešanai. Daudzpu-
sējo ietekmju rezultātā Latvijā tika izveidota sistēmu daudzveidība, kuru saderība nav 
pārbaudīta.
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Reformu process bija sasteigts – vienlaikus pieņēma likumus un īstenoja masveida 
procesus, tika apiets izmēģinājumu solis, pilotprojekti, likumu darbība nebija izmode-
lēta, tāpēc ieviestās sistēmas nedarbojās, sistēmu ieviešanu izdevās ātri uzsākt, bet ne 
pabeigt. Reformu rezultātus kropļoja nepietiekams un neefektīvi izmantots finansējums. 

Dažādās metodoloģijās balstītās un dažādās ieviešanas stadijās esošās reformētās 
sistēmas nevis papildināja, bet drīzāk kavēja cita citu, sistēmu sadarbību ietekmēja arī 
neparedzētie reformu rezultāti. Speciālistu sagatavošana notika pēc principa “mācies 
darot”.

Tā rezultātā visu reformu normatīvā bāze bija mainīga, sevišķi daudz pārmaiņu 
notika 90. gadu sākumā un pēdējos trīs četros gados, proti, 2009.–2013. gadā; reformu 
process ir vairojis nenoteiktību un kavējis ilgtermiņa saimniecisko lēmumu pieņem-
šanu, kas traucē pilnvērtīgu tautsaimniecības attīstību. 

Par spīti nepilnībām, reformu rezultātā tika gūti nozīmīgi panākumi: Latvija atguva 
ekonomisko un politisko neatkarību, dziļi integrējās pasaules valstu saimē, būtiski uzla-
bojās dzīves kultūra valstī. Dzīves kvalitāte paaugstinājās tiešā un netiešā veidā, gūstot 
labumu no apkārtējās vides uzlabojuma. 

Reformu ieguvumi nebija izlīdzināti, līdzsvarotai sabiedrības attīstībai netika pie-
vērsta pienācīga uzmanība, un sabiedrības diferenciācija pēc ienākumiem palielinājās. 

Reformu mērķis bija paaugstināt tautsaimniecības efektivitāti, bet to rezultātā, 
līdzās nenoteiktībai un grūtībām ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā tika radīti arī citi 
ap stākļi, kas tautsaimniecības efektivitāti pazemināja. Zemes reformā īpašumu atdo-
šanas kārtība sekmēja pāreju no lielsaimniecībām uz sīksaimniecībām. Rūpniecības 
uz ņēmumu privatizācijas politika (privatizējamos objektus sadalīja) un rūpniecības 
at tīstības politika (mazie un vidējie uzņēmumi kā dominējošais valsts atbalsta objekts) 
sekmēja sīkrūpniecības izplešanos. 

Kaut arī ekonomiskās politikas mērķa formulējumos bija pausta vēlme nodroši-
nāt tautsaimniecības konkurētspēju, tās īstenošanas rezultātā tika iznīcināti vairāki 
salīdzinošās konkurētspējas priekšrocības faktori – mēroga efekts, izglītības kvalitāte. 
Migrācija sekmēja svarīga ražošanas resursa – darbaspēka – pieejamības mazināšanos. 

Lielo pārveidojumu sarežģītību raksturo atšķirīgie ārzemju ekspertu vērtējumi – 
sākot no Maikla Hadsona un Džefrija Sommersa88 kritiskajiem vērtējumiem ārzemju 
presē un publikācijās par Latvijā notiekošo un bažām par Latvijas ekonomiskās politikas 
ilgtermiņa sekām, Paula Krugmana un Edvarda Hjū89 diskusijas par lata devalvācijas  

88 Piemēram: Sommers J., Hudson M. Latvia’s economic disaster as a neoliberal success story: A model for Eu-
rope and the US? 3.01.2013. Pieejams: http://michael-hudson.com/2013/01/latvias-economic-disaster-as-a-
neoliberal-success-story-a-model-for-europe-and-the-us/ (skatīts 1.08.2013.); Sommers J., Hudson M. Latvia 
no austerity success, 25.06.2012. Pieejams: http://michael-hudson.com/2012/06/latvia-no-austerity-success/ 
(skatīts 1.08.2013.); Hudson M., Sommers J. Latvia provides no magic solution for indebted economies. 
Pie ejams: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/20/latvia-debt-economy-europe-austerity 
(skatīts 1.08.2013.).

89 Piemēram, Krugman P. Latvia is the new Argentina (slightly wonkish). 23.12.2008. Pieejams: http://krugman.
blogs.nytimes.com/2008/12/23/latvia-is-the-new-argentina-slightly-wonkish/ (skatīts 1.08.2013.); Hugh E. 
Why the IMF’s decision to agree a Latvian bailout programme without devaluation is a mistake, 22.12.2008. 
Pieejams: http://fistfulofeuros.net/afoe/why-the-imfs-decision-to-agree-a-latvian-bailout-programme- 
without-devaluation-is-a-mistake/ (skatīts 1.08.2013.).
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un taupības pasākumu ietekmi finanšu krīzes degpunktā 2008. gada nogalē un bei-
dzot ar Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda vadītāju un speciālistu, kā arī 
Latvijas politiķu pārliecību par Latviju kā veiksmes stāstu, kas pasaulei pausts Latvijas 
premjerministra Valda Dombrovska un zviedru ekonomista Andersa Oslunda kop-
darbā latviešu un angļu valodā.90 Kā lasāms izdevumā The New York Times 2013. gadā 
1. janvārī publicētajā analītiskajā rakstā,91 arī politiķu un analītiķu vērtējums par Latvi-
jas tautsaimniecības stāvokli 22 gadus pēc lielo pārmaiņu sākuma būtiski atšķiras – ko 
vieni sauc par veiksmes stāstu, citi vērtē kā “mācību, ka tā nav devusi nekādu mācību”. 
Neviens nenoliedz, ka nospraustos mērķus Latvijai izdodas sasniegt, – šaubas rada šo 
sasniegumu cena īstermiņā un ilgtermiņā. 

Domājot par Latviju, der atcerēties franču vēsturnieka Fransuā Furē atziņu, ko 
savā monumentālajā darbā Pēc kara92 skaidrojis Tonijs Džads: “Nav nekādu “parauga 
naratīvu”, kas vada cilvēku rīcības gaitu, un līdz ar to nav iespējams attaisnot valsts 
politiku vai darbības, kas spekulatīva nākotnes labuma vārdā rada patiesas ciešanas 
šodien. Sasitot olas, var pagatavot labu omleti. Taču ar salauztiem cilvēkiem nevar radīt 
labāku sabiedrību.”

Par spīti pagātnes vērtējumu dažādībai, Latvijas attīstības iespējas nākotnē jopro-
jām tiek vērtētas augstu un sabiedrība nav zaudējusi ticību privātīpašuma un tirgus 
spēku varai tautas labklājības celšanā. 

90 Dombrovskis V., Åslund A. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi = How Latvia Came through the Financial 
Crisis. 2011, 200. lpp. 

91 Higgins A. Used to hardship Latvia accepts austerity and its pain eases. 1.01.2013. Pieejams: http://www.
nytimes.com/2013/01/02/world/europe/used-to-hardship-latvia-accepts-austerity-and-its-pain-eases.
html?hp&_r=1& (skatīts 01.08.2013.).

92 Džads T. Pēc kara: Eiropas vēsture pēc 1945. gada, 628.–629. lpp. 
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centrs), kur veic pētījumus ekonomikā pēc ES un Latvijas institūciju pasūtījuma 
plašā tematiskā lokā: makroekonomiskā attīstība, tautsaimniecības struktūr-
politika, atsevišķu nozaru attīstība, sociālā attīstība, nodarbinātība un darba 
apstākļi. Kopš 1998. gada vadījusi un īstenojusi 98 pētījumus, no tiem 29 ir veikti 
starptautiskas sadarbības projektos vai sadarbojoties ar starptautiskām pārna-
cionālām vai ārvalstu organizācijām.  Jau 10 gadus vada Latvijas pētnieku grupu 
Eiropas Komisijas dibinātā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 
pētniecības organizāciju tīklā un veic pētījumus pēc fonda pasūtījuma, rezultāti 
tiek publicēti fonda plašpieejas vietnē. 



Ainārs Lerhis

LATVIJAS ĀRPOLITIKA UN DIPLOMĀTISKAIS 
DIENESTS

Rakstā atainoti un iztirzāti Latvijas Republikas ārpolitikas pamatvirzieni un galvenās iezīmes, kā 
arī ārlietu dienesta attīstība: pirmkārt, Latvijas valsts pirmajā neatkarības periodā (1918–1940), otr-
kārt, okupācijas un aneksijas periodā, kad Latvijas valstiskā neatkarība bija iznīcināta, bet Latvijas 
Republika turpināja pastāvēt de jure (1940–1991), un, treškārt, sniegts īss ieskats Latvijas ārpolitikā 
kopš neatkarības atjaunošanas (1991–2013). Rakstā netiek plašāk iztirzāta citu valstu ārpolitiskā no-
stāja attiecībā pret Latviju (Baltijas valstīm). Vispārējais starptautiskais stāvoklis tiek atainots tiktāl, 
ciktāl tas ietekmēja situāciju Latvijā (Baltijā). Latvijas okupācijas laikmetā Latvijas ārlietu dienests 
bija Latvijas valsts vienīgā varas iestāde, kas ierobežotā veidā turpināja pildīt Latvijas Republikas 
ārpolitiskās funkcijas.

The main directions and features of foreign policy and the development of foreign service of the 
Republic of Latvia are presented in this article, along with an analysis of the principal events: first, 
covering the initial period of independence (1918–1940); second, the time (1940–1991) when 
Latvia was occupied and independence was destroyed de facto, yet the Republic of Latvia continued 
to exist de jure; and, third, a short review of Latvian foreign policy events since the restoration 
of independence, covering the period 1991–2013. Foreign policy positions and actions by other 
countries towards Latvia (Baltic States) are not examined in detail. The international context of 
developments as regards Latvia as a sovereign state is examined briefly. Between 1940 and 1991, the 
Foreign Service of Latvia was the only institution of the State of Latvia, which, to a limited extent, 
continued to carry out foreign policy functions of the Republic of Latvia.

Atslēgvārdi: Latvija, Baltijas valstis, ārpolitika, diplomātija, ārlietu dienests (diplomātiskais un kon-
sulārais dienests), starpvalstu attiecības, Krievija (PSRS), Vācija, ASV, Lielbritānija, starptautiskās 
organizācijas, okupācijas neatzīšana, neatkarības atjaunošana.

Keywords: Latvia, Baltic States, foreign policy, diplomacy, foreign service (diplomatic and consular 
service), interstate relations, Russia (USSR), Germany, USA, Great Britain, international organiza-
tions, non-recognition policy of occupation, restoration of independence.
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Latvijas Republikas starptautiskā atzīšana

Pirmā pasaules kara laikā pasaules politikā izvirzījās tautu pašnoteikšanās princips.1 
Arī latvieši atsaucās uz tautu pašnoteikšanās tiesībām. Kara beigās impēriju sabrukuma 
posmā Eiropas politikā ienāca agrāk maz zināmas tautas, kuras īstenoja kursu uz savu 
neatkarīgu valstu izveidi, darbojoties politiski, militāri un diplomātiski. Svarīgs bija 
jautājums par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu starptautisko atzīšanu un to 
iekļaušanos pasaules politikā. Attīstījās arī Latvijas pārstāvju iesaistīšanās un klātbūtne 
šajos diplomātiskajos procesos.

Līdz ar Latvijas neatkarības idejas izvirzīšanos bija jārada institūcija, kas būtu tie-
sīga uzstāties latviešu tautas vārdā un izteikt tās galvenās intereses un prasības. Par tādu 
kļuva 1917. gada rudenī izveidotā Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP), kas 
apvienoja gandrīz visas ietekmīgākās latviešu sabiedriskās organizācijas un politiskās 
partijas.2

Latvijas ārpolitikas un diplomātiskā dienesta veidošanās sākās vienlaikus ar cīņu 
par Latvijas neatkarību. Ārlietu dienesta aizsākums bija 1917. gada 2. decembrī nodi-
binātā LPNP Ārlietu nodaļa Petrogradā.3 Tās uzdevumi bija: informēt Antantes valstu 
pārstāvjus par latviešu tautas kultūru, saimniecisko stāvokli un politiskajiem mērķiem; 
atspēkot latviešiem naidīgo varu propagandu; izdot informācijas materiālus par Latviju; 
gatavot sabiedroto lielvalstu domu Latvijas valsts neatkarības atzīšanai u.c.4

LPNP 1917. gada 2. decembrī 1. sesijā bija pieņēmusi deklarāciju ārvalstīm un tau-
tām, kurā faktiski bija izteikta politiskas autonomijas prasība Latvijai. Ārlietu nodaļas 
pārstāvji uzsāka diplomātisku darbību. Uz ārvalstu pārstāvniecībām Petrogradā iesnieg-
tiem LPNP lēmumiem par latviešu tautas patstāvības prasībām attiecīgi 1917. gada 
30. decembrī un 1918. gada 22. janvārī atbildēja Lielbritānijas lietvedis Frensiss Lindlejs 
un Francijas vēstnieks Žozefs Nulenss. Tie bija pirmie oficiālie raksti, ar kādiem abas 
lielvalstis vērsās pie topošās Latvijas pārstāvjiem.5

LPNP Ārlietu nodaļa pirmos sakarus ar Rietumvalstu diplomātiskajiem pārstāv-
jiem nodibināja 1918. gada 10. janvārī, bet 12. jūlijā izsniedza pilnvaru Zigfrīdam  
Meierovicam kā pirmajam latviešu diplomātiskajam pārstāvim ārzemēs,6 kurš devās 
turp Latvijas neatkarības atzīšanas nolūkā.

Sākās latviešu “tautas diplomātu” cīņas ar veco impēriju – Vācijas un Krievijas – 
karjeras diplomātiem. Politiski apsvērumi mudināja arī Rietumvalstu pārstāvjus izrādīt 
zināmu interesi par Latviju, kas izpaudās viņu kontaktos ar latviešu nevalstisko orga-
nizāciju.

1 Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē: atmiņas un apcerējumi (1914–1921). Rīga: 
Balta, 1991, 145. lpp.

2 Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana un ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–
1940). Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem 
sakariem, 1918–1998. Rīga: Nordik, 1999, 19. lpp.

3 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj. Stokholma: Daugava, 1982, 254.–255. lpp.
4 LVVA, 1313. f., 2. apr., 29. l., 8. lp.; Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē, 

56.–57. lpp.
5 Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē, 71., 73. lpp.
6 LVVA, 1313. f., 1. apr., 22. l., 6., 8. lp.
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Kopš 1918. gada jūlija beigām ārlietu struk-
tūra sāka iegūt diplomātisku kvalitāti. Z. Meiero-
vics 4. augustā Stokholmā nodibināja pirmo 
LPNP Informācijas biroju. Lielbritānijas valdība, 
uzņemot Z. Meierovicu kā neoficiālu diplomātisko 
pārstāvi un 23. oktobrī mutvārdos un 11. novem-
brī rakstveidā atzīstot viņa pārstāvēto LPNP par  
de facto neatkarīgu iestādi,7 vēl pirms valsts paslu-
dināšanas deva iespēju darboties pirmajai Latvijas 
diplomātiskajai pārstāvniecībai. Tā bija topošā 
Latvijas valsts ārlietu dienesta pirmā starptautiski 
kādas lielvalsts atzītā iestāde. Lielbritānijas de facto 
atzinums piešķīra šai pārstāvniecībai jau valstiska 
statusa iezīmes.8

LPNP Ārlietu nodaļa darbojās līdz pat Latvijas 
valsts proklamēšanai un Latvijas Pagaidu valdības 
nodibināšanai. LPNP iesākto darbu turpināja 
17. novembrī izveidotā Tautas padome, kas pār-
ņēma LPNP pilnvaras ārlietās.9

Nākamajā dienā pēc Latvijas valsts pro-
klamēšanas 1918. gada 18. novembrī par pirmo 
ārlietu ministru Pagaidu valdībā tika apstiprināts 
Z. Meierovics. šajā laikā Pagaidu valdības diplo-
mātiskais dienests attīstījās ārvalstīs, kur Latvijas 
teritorijas okupācijas dēļ galvenokārt norisinājās 
tā ārpolitiskā darbība. 1918. gada nogalē Ārlietu 
ministriju (ĀM) Rīgā nepaspēja izveidot sarežģīto 
iekšpolitisko un ārpolitisko apstākļu dēļ. Jaunās 
valsts ārpolitisko darbību Latvijas teritorijā traucēja gan vācu okupācija, gan vēlāk arī 
Padomju Krievijas karaspēka iebrukums.

1918. gada beigās aktuāls kļuva jautājums par Vācijas okupācijas varas valsts pār-
valdes funkciju nodošanu Latvijas Pagaidu valdībai. Vācijas ģenerālpilnvarotais Baltijas 
zemēs Augusts Vinnigs 25. novembrī paziņoja, ka viņa valdība ir ar mieru provizoriski 

7 Lielbritānijas Valsts arhīvs (The National Archives – TNA, Foreign Office – FO; turpmāk – TNA.FO.) – 
371/3316, p. 298; Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988, 49.–51., 
55. lpp.; LVVA, 2570. f., 14. apr., 984. l., 135. lp.; Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu 
Nacionālā Padome): Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18. novembrim 1918). Rīga: V. Olava fonda 
sabiedrība, 1925, 399. lpp.; Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana un ārpolitiskās darbības 
galvenie virzieni (1918–1940), 22. lpp.

8 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 
59.–60. lpp.

9 LVVA, 2570. f., 14. apr., 984. l., 135. lp.; Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas, 55. lpp.; Lī-
gotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana, 399. lpp.; Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana 
un ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–1940), 22. lpp.

1. att. Ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics.  
Viļa Rīdzenieka foto (no Ārlietu ministrijas arhīva 
fotokolekcijas, kopija no Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas fotodokumenta)
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atzīt Latvijas Tautas padomi un Pagaidu valdību.10 Tas līdzinājās Latvijas de facto atzī-
šanai no Vācijas puses.11

Pēc Latvijas valsts nodibināšanas Pagaidu valdības galvenie uzdevumi bija panākt 
valsts starptautisku atzīšanu, nodrošināt Latvijas teritorijas aizsardzību pret Padomju 
Krievijas karaspēka uzbrukumu un panākt Vācijas okupācijas karaspēka izvešanu no 
Latvijas teritorijas.12

1918. gada 26. decembrī Latvijas Tautas padome izveidoja delegāciju Latvijas pār-
stāvniecībai Parīzes miera konferencē,13 un 1919. gada janvārī delegācija ieradās Parīzē. 
Tur Baltijas valstu premjerministri un ārlietu ministri parādīja ievērojamu ārpolitisku 
aktivitāti.14

Rietumu lielvalstis, kuru pārstāvji padomju varu Krievijā uzskatīja par īslaicīgu 
parādību, Baltijas valstu problēmu Parīzes miera konferencē pakārtoja Krievijas jau-
tājumam, rēķinājās ar Baltijas agrāko piederību Krievijas impērijai. 28. maijā miera 
konferences Baltijas komisija uzklausīja Z. Meierovicu, kurš pamatoja suverenitātes 
prasību Latvijas valstij.15 10. jūnijā sanāca Baltijas komisijas sēde. Komisijas locekļi 
tomēr akcentēja neiespējamību ievērot Latvijas galveno prasību – atzīt to de jure. Taču 
28. jūnijā Versaļā parakstītais Antantes miera līgums ar Vāciju saturēja Baltijas valstīm 
labvēlīgus nosacījumus un netiešas garantijas to neatkarībai.16

Parīzes periodā Z. Meierovics lielu uzmanību veltīja Latvijas diplomātisko un 
konsulāro pārstāvniecību un informācijas biroju tīkla radīšanai Rietumeiropā. Uz vai-
rāku informācijas biroju bāzes 1919.–1920. gadā izveidojās Pagaidu valdības pirmās 
diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības.17 “Tautas diplomāti” kļuva par valsts 
diplomātiem.

1919. gada jūlija sākumā pēc Pagaidu valdības atgriešanās no Liepājas Rīgā arī 
Z. Meierovics atgriezās Latvijā, lai organizētu un vadītu Ārlietu ministriju.18 Augustā 
darbu uzsāka šādi ĀM departamenti: Vispārējais, Politiski diplomātiskais, Ekonomiski 
konsulārais, Informācijas un Juridiskais.19 Latviešiem trūka diplomātiskā darba piere-
dzes, vispiemērotākie izrādījās darbinieki ar sabiedriski politiskās cīņas pieredzi un labu 
izglītību. Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības tika pakļautas Ārlietu 

10 Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana un ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–
1940), 25. lpp.

11 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 
15. lpp.

12 Ārpolitika. Latvijas enciklopēdija, 1. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002, 321. lpp.
13 LVVA, 1307. f., 1. apr., 277. l., 29., 31. lp.
14 Sozański J. International Legal Status of Lithuania, Latvia and Estonia in the Years 1918–1994. Riga, 1995,  

p. 60.
15 Latvijas delegācijas deklarācija, iesniegta Baltijas komisijai Parīzē 10. jūnijā 1919. g. Valdības Vēstnesis, 1919, 

2. aug.; Kā Latvija pieteica sevi pasaulei 1919. gadā (A. Mieriņas publikācija un komentāri). Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1992, 146.–179. lpp.; 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 
137. lpp.

16 Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana un ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–
1940), 29. lpp.

17 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941, 75. lpp.
18 Druva J. Mūsu ārpolitikas pieci gadi. Valsts pieci gadi: 1918–1923. Rīga: Brīvā Zeme, 1923, 33. lpp.
19 LVVA, 2570. f., 14. apr., 1813. l., 23.–31., 33.–35., 37., 39.–41. lp.; 1814. l., 15. lp.



377

ministrijai. Latviešu informācijas biroji ārzemēs 
kļuva par ārlietu dienesta struktūrvienībām.20

Ārlietu ministrijas darbības lokā ietilpa arī 
konsulārais darbs – Latvijas pilsoņu interešu 
aizstāvēšana, piemēram, bēgļu un karagūstekņu 
atgriešanās jautājums, kaimiņvalstīs (īpaši Krie-
vijā), no Krievijas atdalījušajās jaunajās valstīs, 
Rietumeiropā, Centrāleiropā un Dienvideiropā.21

Valsts parlamentārisma posmā (no 
1920. ga da līdz 1934. gada maijam) ārlietu 
resors par savu darbību bija atbildīgs parla-
mentam, un Latvijas ārpolitika veidojās vairāku 
politisko spēku un valsts struktūru (parlamenta 
Ārlietu komisija u.c.) ietekmes rezultātā. Resora 
iekšienē lēmumi tika koleģiāli apspriesti. Ārlietu 
jomā nebija iespējami vienpersoniski lēmumi, 
pastāvēja plaša parlamentāra kontrole. Diemžēl 
par ārpolitiskiem jautājumiem maz debatēja 
Latvijas Satversmes sapulcē, Saeimā un presē. 
To Z. Meierovics centās pārvarēt.

Latvijas valsts pirmajos gados viens no sva-
rīgākajiem ārpolitikas uzdevumiem bija noslēgt 
miera līgumus un uzsākt diplomātiskas attie-
cības ar divām vēsturiski Latvijas situācijā vis-
vairāk iesaistītām lielvalstīm, ar kurām Latvija 
1919.–1920. gadā bija karastāvoklī, – Padomju 
Krieviju un Vāciju.

1920. gada 11. augustā Rīgā tika noslēgts 
Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums. Tajā Padomju Krievija atzina Latvijas val-
stisko neatkarību un atteicās no visām tiesībām, kas izrietēja no tā, ka Latvija agrāk bija 
Krievijas impērijas sastāvdaļa. Līgumā tika paredzēta arī materiālo un kultūras vērtību, 
īpašumu un dokumentu reevakuācija.22 Līgums starptautiski tiesiskā aspektā noteica 
Latvijas vietu pēckara Eiropas starptautiskajā sistēmā, juridiski noformēja Latvijas at-
dalīšanos no Krievijas un noteica robežas starp abām valstīm.

Otrs svarīgs Latvijas ārpolitikas uzdevums bija attiecību noregulēšana ar Vāciju. 
1920. gada 15. jūlijā Latvija un Vācija Berlīnē noslēdza Latvijai visai neizdevīgu pa-
gaidu vienošanos par sakaru atjaunošanu. Līgums izbeidza karastāvokli, kas bija radies 
1919. gada 25. novembrī.23 Vācija apņēmās atzīt Latviju de jure, tiklīdz to būs izdarījusi 

20 Bīlmanis A. Mūsu propaganda ārzemēs. Valsts pieci gadi: 1918–1923. Rīga: Brīvā Zeme, 1923, 36. lpp.; LVVA, 
2570. f., 14. apr., 742. l., 2. lp.; 1113. l., 11. lp.; 2575. f., 1. apr., 76. l., 1. lp.

21 Latviešu bēgļi un gūstekņi ārzemēs. Valdības Vēstnesis, 1919, 11. dec., 3. lpp.
22 Ārpolitika. Latvju enciklopēdija. Red. A. švābe, 1. sēj. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950–1951, 104. lpp.
23 Feldmanis I. Vācija un Latvija: no de facto līdz de iure (1918–1921). Latvijas Vēsture, Nr. 1, 1999, 64. lpp.

2. att. Ārlietu ministrijas nams no 1919. līdz 
1940. gadam Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3.  
20. gs. 20.–30. gadu foto (no Ārlietu ministrijas arhīva 
fotokolekcijas)
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kāda no Versaļas miera līgumā minētajām 
Antantes lielvalstīm.24 Līguma teksts tika 
sastādīts vācu un latviešu valodā. Tādējādi šis 
līgums kļuva par pirmo, kas starptautiskajā 
juridiskajā apritē ieviesa latviešu valodu.25 
1926. gadā Latvija un Vācija vienlaikus ar tirdz-
niecības līgumu noslēdza vienošanos par at-
teikšanos no kara zaudējumu atmak sāšanas.26

Nākamais Latvijas ārpolitikas uzdevums 
bija panākt plašāku Latvijas valsts starptau-
tisko atzīšanu un noteikt robežas ar kaimiņ-
valstīm.27

1920. gada 22. martā Latvijas un Igaunijas 
pārstāvji vienojās par šķīrējtiesnesi robežas 
jautājumā uzaicināt Antantes pārstāvi. Strīds 
bija par Valkas, Ainažu, Roņu salas un Lauru 

kolonijas piederību. šķīrējtiesa Valkas lielāko daļu piešķīra Igaunijai. Galīgā veidā ro-
bežlīgums tika parakstīts Latvijas un Igaunijas konferences laikā 1923. gada 1. novembrī. 
1920. gada 25. septembrī Latvija un Lietuva vienojās, ka robežstrīda jautājums jāizšķir 
starptautiskai šķīrēj tiesai. Pēc tās lēmuma Palangu un Mažeiķus piešķīra Lietuvai, bet 
Latvijai pievienoja Aknīstes pagastu un vairākus citus Lietuvas novadus. Latvijas robeža 
ar Padomju Krieviju tika noteikta 1920. gada miera līgumā. Robežas noteikšanu ar Poliju 
kavēja Polijas un Lietuvas konflikts Viļņas apgabala dēļ. Polija pretendēja arī uz Ilūkstes 
apriņķi. Latvijas un Polijas līgums par robežas noteikšanu tika noslēgts 1929. gadā.28

Latvijas Republikas starptautiskās juridiskās atzīšanas jautājumā Latvijai vajadzēja 
pārliecināt Rietumu lielvalstis par savām spējām arī saimnieciski veiksmīgi pastāvēt 
kā neatkarīgai valstij. Apņēmības pilns panākt Latvijas atzīšanu 1920. gada novembra 
sākumā Z. Meierovics devās trīs mēnešus ilgā komandējumā uz ārzemēm, apmek-
lēja vairāku Eiropas valstu galvaspilsētas. Tautu Savienības (TS) pirmajā pilnsapulcē 
1920. gada 15. novembrī Latvijas mēģinājums panākt tās uzņemšanu šajā organizācijā 
izrādījās neveiksmīgs.29

Pēc ilgām sarunām Baltijas valstīm izdevās panākt, ka jautājumu par to atzīšanu 
de jure izskatīs Sabiedroto Augstākā padome. 1921. gada 26. janvārī Sabiedroto Augstākā 
padome atzina Latviju de jure.30 Pēc tam ar Latvijas atzīšanu vairs nekavējās daudzas 

24 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse). Rīga: 
Latvijas Ārpolitikas institūts, 1993, 10. lpp.

25 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 141. lpp.
26 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj., 295. lpp.; Sīpols V. Slepenā diplomātija: Buržuā-

ziskās Latvijas ārpolitika 1919.–1932. g. Rīga: Liesma, 1965, 180. lpp.
27 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 133. lpp.
28 Ārpolitika. Latvijas enciklopēdija, 1. sēj., 323. lpp.
29 TNA.FO.–371/5374, 7048; Vīgrabs J. Latvijas atzīšana de jure un uzņemšana Tautu Savienībā. Latvijas Vēstu-

res Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1938, 569.–612. lpp.; Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, starptautiskā atzīšana un 
ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–1940), 34.–35. lpp.

30 Ārpolitika. Latvijas enciklopēdija, 1. sēj., 323. lpp.

3. att. Plāksne pie Latvijas delegācijas Starptautiskajā 
darba organizācijā 1923. gada 21. oktobrī stādītā ozola 
Ženēvā (no Anša Reinharda personiskā arhīva)
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valstis. Visvairāk valstu atzina Latviju 1921. un 1922. gadā. Latvijas starptautiski tiesiskā 
atzīšana radīja diplomātiem pilntiesīgu statusu attiecībās ar citām valstīm. Turpmāk 
Latvija varēja nodibināt pilna apjoma diplomātiskās attiecības, iecelt ārkārtējos sūtņus 
un pilnvarotos ministrus. 1921. gada 22. septembrī Latviju uzņēma Tautu Savienībā.31

Tikai 1922. gada jūlijā par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atzīšanu beidzot izšķīrās 
ASV, par ko 28. jūlijā ASV valdība publicēja oficiālu paziņojumu.32 Pie sava novēlotā 
lēmuma ASV toties turpmāk stingri turējās, ieskaitot ilgos Baltijas valstu okupācijas 
un aneksijas gadus, un pasvītroja nodibināto diplomātisko attiecību nepārtrauktības 
faktu.33

Ārpolitika un ārlietu dienests valsts pirmajā neatkarības periodā

Diemžēl jau drīz pēc ĀM izveidošanas budžeta finansējuma nepietiekamības dēļ 
1920. gadā un turpmāk notika vairākas strukturālas reorganizācijas un štata samazinā-
šanas. Ietekmīgi politiskie spēki izdarīja spiedienu, lai ārlietu dienestam apcirptu jau tā 
nelielos līdzekļus. Taupības vārdā tika izdarītas kļūdas (piemēram, 20. gados sūtniecību 
Vašingtonā likvidēja pat divreiz – 1923. un 1927. gadā, bet 1923.–1925. gadā nepa-
stāvēja arī sūtniecība Stokholmā).34 Sūtniecību skaits jau 20. gadu vidū nostabilizējās, 
konsulāro pārstāvniecību tīkls turpināja palielināties (uzsvaru liekot uz goda pārstāv-
niecību attīstīšanu).

Taupības nolūkos 1921.–1928. gadā ĀM struktūra vairākas reizes tika mainīta un 
vienkāršota, samazinot departamentu skaitu līdz diviem: Administratīvi juridiskajam 
un Politiski ekonomiskajam (vēlāk – Politiskajam). 1928. gadā ministrijā darbojās 
Saimniecības un finanšu nodaļa, Politiski ekonomiskais departaments (Austrumu, 
Baltijas valstu, Preses, Rietumu, Tautu Savienības nodaļa) un Administratīvi juridiskais 
departaments (Administratīvā un protokola, Arhīva un šifru, Juridiskā nodaļa). Ar 
nelielām izmaiņām šī struktūra pamatos saglabājās līdz 30. gadu beigām.

Z. Meierovicam ir vislielākie nopelni arī Latvijas ārpolitikas pamatu, mērķu un 
principu nospraušanā. Lielākie ārpolitiskie panākumi, kas saistījās ar Latvijas kļūšanu 
par pilntiesīgu starptautisko attiecību subjektu (līgumi ar Padomju Krieviju un Vāciju, 
starptautiskā de jure atzīšana un Latvijas uzņemšana Tautu Savienībā), attiecas uz 
20. gadu sākumu.

31 TNA.FO.–371/6736, 9270; Ārpolitika. Latvju enciklopēdija. Red. A. švābe, 1. sēj., 108.–109. lpp.; Latvijas 
uzņemšana Tautu savienībā. Valdības Vēstnesis, 1921, 23. sept., 3. lpp.; Latvijas uzņemšana Tautu savienībā. 
Valdības Vēstnesis, 1921, 4. okt., 3. lpp.; Ārlietu ministrijas darbība no 1920. g. 18. novembra līdz 1921. g. 
18. novembrim. Valdības Vēstnesis, 1921, 17. nov., 9. lpp.

32 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 
1918–1998. Rīga: Nordik, 1999, 114.–115. lpp.

33 Latvia 1918–1958. Washington: Published by the Latvian Legation, 1958, in commemoration of proclamation 
of Latvia’s independence, November 18, 1918, pp. 48–50; Hough W. J. H., III. The Annexation of the Baltic 
States and its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory. New York Law 
School Journal of International and Comparative Law, vol. 6, no. 2, Winter 1985, pp. 406, 409–410; http://riga.
usembassy.gov/pr_06152007.html (skatīts 30.10.2011.).

34 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941, 127.–128., 132. lpp.
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Pirmajos gados tika izstrādāta Latvijas ārpolitikas konceptuāla pieeja (nenofor-
mulēta oficiālas koncepcijas veidā) un ārlietu resora darbības pamatvirzieni: politisko 
un ekonomisko attiecību veidošana ar ārvalstīm; Latvijas pilsoņu interešu un tiesību 
aizstāvēšana (konsulārais darbs); starpvalstu līgumu izstrādāšana un noslēgšana, kā 
arī pievienošanās starptautiskām konvencijām; Latvijas diplomātisko un citu pārstāvju 
darbības starptautiskajās organizācijās nodrošināšana, informācijas un propagandas 
darbs.35

Sākotnējo Latvijas ārpolitiku raksturoja orientācija uz Rietumu sabiedrotajiem, bet 
jau 1919. gadā Z. Meierovicam un grupai citu Latvijas reālpolitiķu radās izpratne, ka šai 
orientācijai nav īsti reāla pamata. Latvijas ārpolitika piešķīra īpašu nozīmi sadarbības 
nepieciešamībai ar kaimiņvalstīm Baltijas jūras reģionā.36 Z. Meierovics Baltijas valstu 
savienības idejai veltīja lielu uzmanību, un tieši Latvijas ārlietu ministru uzskata par 
Baltijas valstu savienības idejas dedzīgāko piekritēju. 

Sarežģītais Latvijas starptautiskais stāvoklis lika ārpolitiskajai vadībai pastāvīgi 
balansēt, ņemt vērā, kā uz tās ārpolitisko līniju reaģēs lielvalstis. Latvijas valdība iestājās 
par labu kaimiņattiecību uzturēšanu gan ar Padomju Krieviju (PSRS), gan ar Vāciju.37

Z. Meierovica iedibinātā Latvijas pastāvīgā ārpolitiskā orientācija balstījās uz trim 
elementiem: Baltijas valstu sadarbību; labām kaimiņattiecībām ar Padomju Krieviju 
(PSRS) un Vāciju; labu attiecību uzturēšanu ar Rietumu lielvalstīm (pirmām kārtām 
Lielbritāniju). Tika likti pamati uz šīm valstīm vērstiem Latvijas ārpolitikas trim virzie-
niem. Atkarībā no vispārējās situācijas, kādā atradās Latvija, priekšplānā izvirzījās viens 
no ārpolitiskās darbības virzieniem.38

Latvijā pārstāvētās valstis pārvērta savas diplomātiskās pārstāvniecības par sūtnie-
cībām vai nodibināja tādas no jauna. 1928. gadā Latvijā darbojās 21 ārzemju sūtniecība 
un 45 konsulārās pārstāvniecības (ģenerālkonsulāti, konsulāti un vicekonsulāti) – Rīgā 
22, Liepājā 13, Ventspilī 5, Daugavpilī 4 un Valkā 1.39 Vairāki latviešu saimnieciskie 
darbinieki bija citu valstu goda konsuli minētajās Latvijas pilsētās.

20. gadu pirmajā pusē notika daudzas Baltijas valstu konferences. 1922. gadā bija 
nonākts vistuvāk Baltijas valstu savienības izveidošanai. Tomēr pēc tam, kad iecerētās 
Lielās Baltijas valstu savienības dalībvalstis (Somija, Igaunija, Latvija, Polija, dažos 
sākotnējos variantos arī Lietuva) neratificēja noslēgto Varšavas politisko līgumu un 
plašāka reģionāla bloka īstenošana vairāku iemeslu dēļ (Skandināvijas valstu un Somi-
jas nevēlēšanās politiski saistīties ar Baltijas valstīm, Polijas hegemonijas tendences un 
Polijas–Lietuvas strīds par Viļņas piederību) neizdevās, Z. Meierovics lielāku uzmanību 
veltīja Mazās Baltijas valstu savienības plāniem. 1923. gada jūnijā – jūlijā Z. Meierovics 
nolēma koncentrēties uz tās veidošanu,40 paredzot to veidot “no apakšas”, vispirms no-
slēdzot atsevišķus līgumus par politisko, militāro un saimniecisko savienību ar Igauniju. 

35 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941, 122. lpp.
36 LVVA, 1313. f., 1. apr., 141. l., 43. lp.
37 Turpat, 132. l., 102. lp.
38 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

11. lpp.
39 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj., 24. lpp.
40 Turpat, 248.–249. lpp.
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1923. gada 1. novembrī tika nodibināta Latvijas–Igaunijas aizsardzības savienība – tas 
arī bija lielākais panākums Baltijas valstu sadarbībā 20. gados.

Z. Meierovics tika ievērots Eiropā kā daudzsološs gados jauns nelielas valsts diplo-
mātijas vadītājs. Latvijas ārlietu ministra prestižu starptautiskajā arēnā palielināja viņa 
garākais ārzemju brauciens pa Eiropas valstīm 1925. gada 29. jūnijā – 31. jūlijā. Pēc 
ceļojuma Rietumeiropas politiķi Z. Meierovicam paredzēja vēl spožāku nākotni – viņu 
jau varēja uzskatīt par topošu Eiropas mēroga diplomātu. Tomēr nākotnes iespējas tra-
ģiski aprāvās autokatastrofā 1925. gada 22. augustā. Z. Meierovica nāve tika izjusta kā 
ļoti sāpīgs zaudējums Latvijas valstij un tautai.41

Latviešu pārstāvji pirmo reizi starptautiskajā arēnā aizstāvēja savas intereses. Latvi-
jas diplomāti spēja aizstāvēt savu valsti starptautiskajās organizācijās pret nacionālo mi-
noritāšu sūdzībām.42 Diplomātu darbībai papildu slodzi uzlika pasaules neinformētība 
par Latviju, turklāt Latvijai un latviešu tautai nelabvēlīgās aprindas (atsevišķas Vācijas 
politiskās aprindas, krievu baltemigranti, padomju boļševiki) izdeva savus informatīvos 
materiālus.

Tādējādi pirmajos valsts pastāvēšanas gados latviešu tautas sasniegumus – karā iz-
postītās saimniecības atjaunošanu un valsts augšupejas sākumu – pasaule pakāpeniski 
sāka ievērot. Vairāki latviešu diplomāti kļuva pazīstami plašākās diplomātiskās aprindās 
pasaulē (Z. Meierovics, F. Cielēns, M. Valters, V. Salnais).43 1923. gada 18.–22. jūnijā 
pēc Z. Meierovica ierosinājuma sanāca Latvijas sūtņu pirmā konference.44

Galvenais risināmais jautājums bija drošības garantiju problēma, jo, neskatoties 
uz panāktajām vispārējās drošības garantijām (Tautu Savienības Statūti par garantijām 
valsts teritoriālajai integritātei un politiskajai neatkarībai), Latvija, tāpat kā daudzas 
citas Eiropas valstis, joprojām jutās apdraudēta, jo tās drošība nebija pietiekami pār-
apdrošināta.45

Cerot radīt tādu pašu drošības sistēmu Austrumeiropas politikā, kāda bija Lokarno 
Rietumeiropā, 1925. gada 14. novembrī ĀM ģenerālsekretārs Hermanis Albats nāca 
klajā ar ideju radīt “Austrumu Lokarno” paktu – reģionālas valstu apvienības projektu, 
Vācijai un Padomju Savienībai kopīgi garantējot Baltijas valstu drošību. Plašāku starp-
tautisku atbalstu H. Albata ideja neguva.46

1927. gada 2. jūnijā Maskavā ārlietu ministra Fēliksa Cielēna parakstītajam un vēlāk 
ratificētajam Latvijas un PSRS tirdzniecības līgumam ārzemēs bija ļoti nelabvēlīgas  
atbalsis.47 Vēlāk pats F. Cielēns to atzina par kļūdu. Lielu uzmanību F. Cielēns pievērsa 

41 Par Z. Meierovica atvadu pasākumiem sīkāk sk.: Lerhis A. Zigfrīds Anna Meierovics (1887–1925). Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2000, 138.–141. lpp.

42 Sīkāk sk.: Materiāli Latvijas agrārās reformas vēsturei. Rīga: Latvju kultūra, 1929. 399 lpp.
43 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj., 388. lpp.
44 Latvijas sūtņu konferenci atklāja .. Valdības Vēstnesis, 1923, 19. jūn., 2. lpp.; Sūtņu konference. Valdības Vēst-

nesis, 1923, 26. jūn., 3. lpp.
45 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

12. lpp.
46 Varslavāns A. Ženēvas protokols, Lokarno līgumi un Latvija (1924–1925). Latvijas Vēsture, Nr. 3, 1992, 

18.–19. lpp.
47 Stranga A. Latvijas – Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā: Latvijas – Padomju Krievijas 

attiecības 1919.–1925. gadā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 222. lpp.
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Austrumeiropas kolektīvās drošības sistēmas izveidošanas problēmām. 1927. gada 
28. martā Rīgā ministrs plaši izklāstīja savu “Baltijas Lokarno” plānu.48 Tomēr viņš 
pārvērtēja Latvijas iespējamā iespaida mērogus Eiropas politikā.

20. gados un 30. gadu sākumā Latvijai neizdevās panākt ne daudzpusēju savie-
nību izveidi, ne arī līgumus par lielvalstu garantijām Latvijas drošībai. To pagaidām 
vairāk garantēja PSRS, Vācijas un Polijas nosacīts spēku līdzsvars.49 Eiropā 20. gadu 
beigās starptautiskā situācija uz laiku stabilizējās. Lokarno līgumi (1925. gadā), Vā-
cijas uzņemšana Tautu Savienībā (1926. gadā), Briāna–Kelloga pakts par kara aizlie-
gumu (1928. g.), kā arī Pasaules atbruņošanās konferences priekšdarbi pastiprināja  
drošību. 

30. gadu sākumā PSRS ietekme Latvijas ārpolitikā joprojām bija ievērojama. Kopš 
nacionālsociālistu nākšanas pie varas Vācijā PSRS kā pretsvars Vācijai zināmā mērā 
kļuva arī par neatkarīgās valsts drošības faktoru, jo, kamēr abas lielvalstis bija savstar-
pēji naidīgas un apmēram vienādos spēkos, Baltijas valstu neatkarība bija puslīdz no-
drošināta.50 1932. gada 5. februārī Rīgā tika parakstīts Latvijas un PSRS neuzbrukšanas 
līgums. Sākot ar 1933. gadu, PSRS politika attiecībā pret Baltijas valstīm ievērojami 
aktivizējās, Baltijas valstis kļuva par PSRS pastiprinātas intereses objektu.51 Tas liecināja 
par PSRS vēlmi nostiprināt ietekmi Baltijā.

1934. gada 20. martā PSRS valdība vērsās pie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un 
27. martā pie Somijas ar priekšlikumu pagarināt savstarpējās neuzbrukšanas līgumus 
uz 10 gadiem.52 4. aprīlī Maskavā tika pagarināti (līdz 1945. gada 31. decembrim) neuz-
brukšanas līgumi ar Latviju, Igauniju un Lietuvu53 un 7. aprīlī – ar Somiju.54

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma iestājās jauns posms (līdz 1940. gada 16. jūni-
jam) Latvijas ĀM darbībā. Autoritārisma posmā dienesta darbību arvien vairāk negatīvi 
ietekmēja ārpolitisku diskusiju un atbilstošas kontroles trūkums, sūtniecību lomas ma-
zināšana, pieejamo informācijas avotu voluntāra ierobežošana u.c. Negatīvi vērtējams 
tas, ka Kārlis Ulmanis 1934.–1936. gadā turpināja būt ārlietu ministrs, nevarēdams 
veltīt pietiekami daudz laika ārlietām. To faktiskā vadība nonāca ĀM ģenerālsekretāra 
Vilhelma Muntera rokās, kurš īstenoja K. Ulmaņa nostādnes ārpolitikā. Ārpolitiskus 
jautājumus Ministru kabinets neapsprieda, V. Munters par tiem ziņoja tieši K. Ul-
manim. Vairs nenotika ĀM Padomes sēdes, kurās analizētu starptautisko stāvokli.55 
Minētās divas amatpersonas arī veidoja valsts ārpolitisko vadību, bet ĀM augstākās 
amatpersonas tika izslēgtas no lēmumu pieņemšanas procesa.

48 Stranga A. Latvijas – Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā: Latvijas – Padomju Krievijas 
attiecības 1919.–1925. gadā, 221. lpp.

49 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2., papild. izd. Rīga: 
Jumava, 2005, 163. lpp.

50 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj., 469. lpp.
51 Taurēns J. Latvija un Baltijas Antantes izveidošanās 1934. gadā. Latvijas Vēsture, Nr. 5, 1996, 83. lpp.
52 Документы внешней политики СССР, т. 17. Mocква: Политиздат, 1971, c. 213, 307.
53 Правда, 1934, 5 aпр.; Valdības Vēstnesis, 1934, 18. maijs, 1.–2. lpp.
54 Правда, 1934, 8 aпр.
55 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Rīga: Zinātne; Lana, 1992, 304., 

322. lpp.; Stegmanis A. [Atmiņas]. “Neatkarīgā” Latvija – kāda tā bija. Rīga: Avots, 1987, 163. lpp.; Feld-
manis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 352. lpp. 
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Lai arī K. Ulmanis bija ārlietu ministrs līdz 1936. gadam, viņš turpināja noteikt 
Latvijas ārpolitiku līdz 1940. gadam.56 Ārvalstis formāli bez iebildumiem turpināja 
attiecības arī ar autoritārā režīma valdību. Latvijas ārpolitiskais kurss būtiski nemai-
nījās, tika turpināta līdzsvara politika – izvairīšanās pretnostatīt sevi lielvalstīm un 
neiesaistīšanās lielvalstu veidotās aliansēs. Līdz 1940. gadam K. Ulmanis nedevās 
nevienā oficiālā ārvalstu vizītē. Sūtņi centās godprātīgi izpildīt savus pienākumus: 
pārstāvēt valsts intereses un apzināt tai nepieciešamo informāciju. Viņu ziņojumi 
Ārlietu ministrijā vairs netika pietiekami analizēti, diplomātu viedokļiem nepievērsa 
vajadzīgo uzmanību. Autoritārisms neveicināja diplomātu iniciatīvu un profesionālo  
izaugsmi.57

Turpinājās arī vairākas pozitīvas tendences ārlietu dienesta darbībā. Pilnveidojot 
diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību tīklu, aizvien vairāk uzmanības pievērsa ar 
sūtniecību statusu saistīto jautājumu nokārtošanai, piemērotu goda pārstāvju atrašanai 
arvien attālākos planētas punktos. Nepārtrūka resora darbību reglamentējošo norma-
tīvo aktu pilnveidošanas process. Nedaudz aktivizējās ārlietu resora pārstāvju darbība 
starptautiskajās organizācijās, uz laiku iegūstot vairākus amatus tajās.58 30. gadu otrajā 
pusē ministrijā paspēja ienākt jauna darbinieku paaudze.

1934.–1935. gadā aktivizējās Baltijas valstu kopdarbības centieni. 1934. gada 
12. septembrī Tautu Savienības 15. pilnsapulces laikā Ženēvā Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas pārstāvji noslēdza Baltijas Antantes līgumu. Baltijas Antante nekļuva par 
stabilitātes faktoru reģionā, jo tā netika pārvērsta par militāru (aizsardzības) savienību. 
Lietuva vairākas reizes izvirzīja attiecīgus priekšlikumus, bet Latvija un Igaunija tos 
ne at balstīja.59 Baltijas Antantes nodibināšana nelikvidēja pretrunas starp dalībvalstīm. 
Kopējas rīcības izstrādi traucēja triju valstu atšķirīgā nostāja Viļņas jautājumā. Starp 
Latviju un Igauniju pastāvēja nopietnas domstarpības. Latvija centās nostiprināt Bal-
tijas Antanti, kā arī pretendēja uz vadošo lomu tajā.60 30. gados notika vairākas ārlietu 
ministru konferences, tomēr triju valstu ciešāku sadarbību panākt neizdevās.

Latvija mēģināja panākt atbalstu no demokrātiskajām lielvalstīm – Lielbritānijas 
un Francijas, lai gan realitāte apstiprināja Baltijas reģiona nozīmības turpmāku samazi-
nāšanos britu un franču ārpolitiskajā stratēģijā.61 Latvija turpināja uzskatīt attiecības ar 
Lielbritāniju par sev īpaši svarīgām. Lielbritānijas ekonomiskās un politiskās pozīcijas 
Baltijā pakāpeniski vājinājās, bet Vācijas – pieauga. Baltijas iekarošanai Vācijas plānos 
bija paredzēta īpaša loma. Vācija pastiprināja gan politisko, gan ekonomisko ietekmi 
Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Arī Polijai bija ekspansionistiskas intereses Baltijā – tā 
vēlējās dominēt neitrālajā joslā starp Vāciju un Padomju Savienību.62

56 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis, 287. lpp.
57 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 683. lpp.
58 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941, 192. lpp.
59 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

18. lpp.
60 Turpat, 30. lpp.
61 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 684. lpp.
62 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

29. lpp.
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Pēc V. Muntera iecelšanas par Latvijas ārlietu ministru 
(1936. gada 16. jūlijā) turpinājās līdzsvarotu attiecību meklē-
jumi ar Vāciju un PSRS. Latvija joprojām par galveno sabied-
roto uzskatīja Lielbritāniju. Ekonomisko sadarbību ar britiem 
veicināja Latvijas iestāšanās t.s. sterliņu blokā 1936. gada 
28. septembrī.63

Diemžēl vēlākajos gados, kad starptautiskā situācija bija 
vēl vairāk saasinājusies, rīkot jaunas sūtņu konferences ne-
uzskatīja par vajadzīgu un paļāvās tikai uz ļoti šaura cilvēku 
loka viedokli. No ārlietu resora ilggadējiem darbiniekiem 
tikai sūtņi Fēlikss Cielēns, Hugo Celmiņš un Miķelis Valters 
publiski kritizēja autoritārā režīma pārmērības un V. Muntera 
īstenoto ārpolitiku.64

Viens no Latvijas diplomātijas sasniegumiem bija arī 
Tautu Savienības Padomes nepastāvīgā locekļa vietas iegūšana 
1936. gada oktobrī.65 Latvijas ievēlēšana TS Padomē tika uzska-
tīta par triju Baltijas valstu kopēju panākumu. Latvija ieņēma 
savu vietu Padomē līdz 1939. gada beigām. Latvijas darbība 
Padomē norisinājās TS norieta un starptautiskās situācijas 
saasināšanās posmā. Par paliekošu vērtību, kas gadu desmitos 
pēc Latvijas okupācijas saglabāja simbolisku nozīmi, kļuva 
Latvijas zāles iekārtojums Tautu Savienības mītnē Ženēvā. Da-

ļēji to pašu var sacīt par Latvijas valsts iegādātajiem sūtniecību namiem. To būtu bijis 
vairāk, ja savulaik valsts finansiālā rocība un valdības politiskā griba būtu lielāka.

Tautu Savienībai tomēr neizdevās jūtami ierobežot spēka faktora nozīmi starptau-
tiskajās attiecībās. Galvenokārt Rietumu lielvalstu samiernieciskās nostājas dēļ TS dar-
bība nebija efektīva – 1936.–1938. gadā tā vairākos gadījumos nespēja novērst agresiju.

Latvijas sūtniecības Vašingtonā darbību atjaunoja 1935. gada septembrī, un to sāka 
vadīt sūtnis Alfrēds Bīlmanis. Latvijas sūtniecība bija pirmā ārvalsts pārstāvniecība 
Vašingtonā, kas uzsāka izdot regulāru informācijas biļetenu, sākumā gan galvenokārt 
ekonomisko jautājumu apskatam.66

1938. gada novembrī notika ĀM pēdējā lielākā reorganizācija. Tika izveidots Lī-
gumu departaments ar Juridisko nodaļu un Saimniecisko līgumu nodaļu, kas tika pār-
ņemtas no Administratīvā departamenta, kurā tika nodibināta Konsulārā nodaļa. Līdz 
1940. gadam ĀM bija trīs departamenti (Administratīvais, Līgumu un Politiskais).

20. gados Latvijas valsts iegādājās namus pārstāvniecībām Berlīnē (1922. gadā), 
Tallinā, Varšavā (1923. gadā), Londonā (1925. gadā) un Parīzē (1927. gadā). 30. gadu 

63 Kacens K. Valūtas kursu izlīdzināšana. Ekonomists, Nr. 24, 1936, 839. lpp.; Zunda A. Latvijas un Lielbritānijas 
attiecības 1930–1940. Realitāte un ilūzijas. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 196. lpp.

64 Latvijas Centrālā Padome (LCP). Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943–1945. Upsala: LCP, 1994, 11. lpp.
65 Andersons E. Latvijas vēsture. 1920–1940. Ārpolitika, 1. sēj., 675. lpp.; Feldmanis I. Latvijas valsts: rašanās, 

starptautiskā atzīšana un ārpolitiskās darbības galvenie virzieni (1918–1940), 45. lpp.
66 LVVA, 2570. f., 3. apr., 871. l., 176. lp.; Dinbergs A. Latvijas sūtniecības darbs ASV (Pēdējie 10 gadi). Latviešu 

trimdas desmit gadi: rakstu krājums. H. Tichovska red. Toronto: Astras apgāds, 1954, 23. lpp.

4. att. Sūtnis Alfrēds Bīlmanis 
(Lat vi jas ārlietu dienesta darbinieki. 
1918–1991: biogrāfiskā vārdnīca. 
Rīga: Zinātne, 2003, 64. lpp.)
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beigās ĀM īpašumā bija nami Rīgā, K. Valdemāra ielā 3 un 13 (vēlāk 11a), un sūt-
niecību nami Berlīnē (cits nams nopirkts 1939. gadā), Londonā, Parīzē, Tallinā (cits 
nams nopirkts 1930. gadā), Varšavā, Ženēvā (nopirkts 1938. gadā), gruntsgabals Kauņā 
(nopirkts 1930. gadā).67

Pēc Minhenes vienošanās (1938. gada septembrī) iezīmējās starptautiskā saspīlē-
juma strauja eskalācija, kas bija īpaši bīstama mazajām valstīm. Rudenī pēc Skandinā-
vijas valstu parauga Igaunija, Latvija un Lietuva pasludināja sevi par neitrālām valstīm, 
tomēr tām nebija reālu iespēju panākt, lai citas valstis respektētu un garantētu šo  
neitralitāti.68 1938. gada 13. decembrī Latvijas valdība pieņēma likumu par neitralitātes 
noteikumiem, kas iezīmēja valsts pāreju no relatīvās uz absolūto neitralitāti ar mērķi 
nepieļaut Latvijas ieraušanu karā.

1938. gadā Latvija pakāpeniski attālinājās no Tautu Savienības, atteicās no kolek-
tīvās drošības principiem un pasludināja kursu uz absolūtu neitralitāti.69 Tomēr tas 
nebija tālredzīgs ārpolitisks solis, jo Latvijas un citu valstu atteikšanās ievērot TS Sta-
tūtu 16. pantu mazināja TS spēku un nozīmi, kā arī Baltijas valstu neatkarības vienīgo 
garantiju, uz kuru varēja atsaukties ārvalsts uzbrukuma gadījumā.70

1939. gadā, pieaugot Vācijas un PSRS spiedienam, Baltijas valstu drošības si-
tuācija pasliktinājās. 1939. gada 28. martā PSRS nodeva Latvijai paziņojumu, kas 
apstiprināja PSRS ieinteresētību Latvijas valstiskās, politiskās un ekonomiskās neatka-
rības saglabāšanā.71 Būtībā PSRS nelūgta uzdevās par Latvijas un Igaunijas aizbildni, 

67 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests. 1918–1941, 157., 185.–188. lpp.
68 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 166. lpp.
69 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

41. lpp.
70 Turpat, 47., 160. lpp.
71 Год кризиса, 1938–1939: документы и материалы, т. 1. Москва: Политиздат, 1990, с. 341–342.

5. att. LR sūtniecības 
(kopš 1992. g. 
vēstniecība) nams 
Igaunijā (Tallinā, 
Tõnismägi 10) 
no 1930. līdz 
1940. gadam (LVVA, 
2570. f., 11. apr., 
498. l., 56. lp.)
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gan neatklājot, kā tā rīkotos attiecīgajā situācijā. PSRS brīdināja abas Baltijas valstis 
netuvināties Vācijai un solīja lietot spēku PSRS norādījumu neievērošanas gadī- 
jumā.72

Vācija 30. gadu otrajā pusē arī Latviju un Igauniju sāka uzskatīt par savu interešu 
sfēru. 1939. gada 7. jūnijā Berlīnē Latvija un Igaunija parakstīja divpusējus neuzbruk-
šanas līgumus ar Vāciju, neiegūstot reālas drošības garantijas. 1939. gada vasarā Baltija 
no iespējamā agresijas objekta kļuva par Vācijas un PSRS kaulēšanās objektu. Labi zinot 
PSRS pretenzijas uz šo reģionu, Vācija visādi centās “uzsist” tai cenu. šim mērķim bija 
pakļauta reiha darbība Baltijā.73

1939. gada 23. augustā PSRS un Vācija noslēdza neuzbrukšanas līgumu (Molo-
tova–Ribentropa jeb Hitlera–Staļina paktu). Tam pievienotais slepenais papildprotokols 
paredzēja, ka Somija, Igaunija, Latvija un Besarābija nonāk PSRS, bet Lietuva – Vācijas 
ietekmes sfērā. 23. augusta līgums bija prettiesisks darījums, izlīgums uz trešo valstu 
rēķina. Noslēdzot šo paktu, kas sankcionēja agresiju, uzbrukuma karu pret trešo valsti, 
PSRS un Vācija pārkāpa 1928. gadā noslēgto Parīzes paktu par kara aizliegumu, kā 
arī daudzus divpusējos līgumus, kurus abas līgumslēdzējas puses bija parakstījušas ar 
trešajām valstīm. Neuzbrukšanas līguma dēļ varēja tikt izraisīts Otrais pasaules karš. 
Tas bija kara, dalīšanas un iznīcības pakts.74 Latvijas drošība un neatkarība pēc Vācijas–
PSRS neuzbrukšanas līguma noslēgšanas bija apdraudēta. 

1939. gada 1. septembrī ar Vācijas uzbrukumu Polijai sākās Otrais pasaules karš. 
Latvijas valdība 2. septembrī izsludināja neitralitāti.75 Pirmās ar kara apstākļiem sa-
skārās Latvijas pārstāvniecības ārzemēs. Pirmo Latvija zaudēja sūtniecību Varšavā.76 
Negatīvu iespaidu ārpolitiskajā vadībā atstāja Polijas ātrais sabrukums. Turpmāk Latvija 
bija spiesta slēgt vēl vairākas konsulārās pārstāvniecības Vācijas un PSRS iekarotajās 
teritorijās.

1939. gada 21. septembrī V. Munters informēja Polijas sūtni, ka Latvijas valdība ir 
spiesta uz laiku pārtraukt attiecības ar Poliju.77 Diemžēl sūtniecības slēgšanas patiesais 
iemesls bija bailes no PSRS.78 Poļu trimdas valdību Latvija neatzina.79 Vēlāk Polijas 
trimdas valdība pārcēlās uz Londonu. Sakarā ar Latvijas nostāju 1939. gadā Latvijas 
diplomātiem Rietumvalstīs bija sarežģīti pēc Latvijas aneksijas nodibināt sakarus ar 
Polijas trimdas valdības Londonā pārstāvjiem, lai iegūtu poļu atbalstu cīņā par Latvijas 
(Baltijas valstu) neatkarības atgūšanu.

PSRS spiediens uz Baltijas valstīm 1939. gada 28. septembra līguma īstenošanas 
virzienā tika izdarīts uzreiz. PSRS ar ultimatīviem padomju karaspēka tūlītēja iebru-

72 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 697. lpp.
73 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

186. lpp.
74 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 167.–168. lpp.
75 Ārpolitika. Latvijas enciklopēdija, 1. sēj., 324. lpp.
76 LVVA, 2570. f., 1. apr., 472. l., 32.–53. lp.; Jēkabsons Ē. Latvijas sūtniecība Varšavā. 1939. gada septembris. 

Neatkarīgā Cīņa, 1992, 16. janv., 2. lpp.
77 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

361. lpp.
78 Turpat, 362. lpp.
79 Turpat, 354., 357. lpp.
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kuma draudiem piespieda Baltijas valstis noslēgt ar to 
ļoti līdzīgus savstarpējās palīdzības paktus (28. septem-
brī – ar Igauniju, 10. oktobrī – ar Lietuvu). 5. oktobrī 
tika parakstīts Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības 
(t.s. bāzu) līgums uz 10 gadiem. Latvijas teritorijā  
ieveda ap 30 000 Sarkanās armijas karavīru, un Latvijas 
suverenitāte tika ierobežota.80

Vairāku valstu diplomāti un politiķi pārmeta 
Latvijai kraso politikas izmaiņu.81 Pēc tam neviena no 
Baltijas Antantes dalībvalstīm neuzdrošinājās paziņot, 
ka savstarpējās palīdzības līgumi nav slēgti brīvprā-
tīgi, bet ir uzspiesti, lietojot varas draudus.82 Latvijai 
uzspiestais 5. oktobra līgums praktiski vairs neļāva 
saukt lietas īstajos vārdos.83 Kopš līguma noslēgša-
nas ārpolitikā Latvija turpmāk ik uz soļa bija spiesta 
rēķināties ar PSRS interesēm. 1939. gada rudenī 
padomju karaspēka kontingenta ienākšanu un mili-
tārās bāzes Latvijas teritorijā ievērojama daļa vietējās 
sabiedrības uzskatīja par Latvijas “neatkarības beigu  
sākumu”.

Autoritārā režīma apstākļos valsts ārpolitiskā 
vadība nebija gatava kardinālai savas līdzšinējās ār-
politikas pārskatīšanai un starptautiskās situācijas 
jauno tendenču analīzei. Tas atklājās gadījumā, kad 
sūtnis Briselē M. Valters 1939.–1940. gadā piedāvāja konceptuāli citu skatījumu uz Lat-
vijas ārpolitikas uzdevumiem, rosinot vismaz atbalsta demonstrēšanu Rietumu demo-
krātijas vērtībām. Netika ņemti vērā sūtņu ziņojumi par bažām sakarā ar Latvijas–PSRS 
savstarpējās palīdzības līguma noslēgšanu. Taču, lai kādas bija ministra un ministrijas 
darbības kļūdas, Latvija nevarēja ietekmēt starptautisko stāvokli.

1940. gada 17. maijā Latvijas Ministru kabinets nolēma piešķirt sūtnim Londonā 
Kārlim Zariņam ārkārtējas pilnvaras aizstāvēt Latvijas intereses. šīs pilnvaras stātos 
spēkā arī tad, ja kara apstākļu dēļ Latvijas valdībai nebūtu iespējams uzturēt sakarus ar 
Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām misijām Rietumeiropā.84 Pilnvaras bija iece-
rētas, lai varētu turpināt Latvijas valsts interešu pārstāvēšanas darbu ārzemēs ārkārtas 
gadījumā Otrā pasaules kara apstākļos.

80 Ārpolitika. Latvijas enciklopēdija, 1. sēj., 324. lpp.
81 Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse), 

49. lpp.
82 Turpat, 370.–371. lpp.
83 20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 693. lpp.
84 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 2. sēj. Stokholma: Daugava, 1984, 413. lpp.

6. att. Kārlis Zariņš – sūtnis Lielbritānijā no 
1933. līdz 1963. gadam (no Ārlietu ministrijas 
arhīva fotokolekcijas)
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Latvijas Republikas diplomātu darbība okupācijas gados  
(1940–1991)

Latvijas politiskās vadības lēmums pieņemt PSRS 1940. gada 16. jūnija ultimātu 
un nepretoties padomju okupācijai (1940. gada 17. jūnijā) ne diplomātiska protesta, 
ne militārā ceļā,85 kā arī instrukciju nenosūtīšana ārkārtas pilnvaru iedarbināšanai 
turpmākai politiskai un diplomātiskai cīņai par Latviju noteica arī Latvijas turpmākās 
ārpolitikas izmaiņas un Ārlietu ministrijas likteni. Valdība nemēģināja starptautiskai 
sabiedrībai izskaidrot PSRS ultimāta pieņemšanas apstākļus, oficiālā paziņojumā neuz-
drošinājās fiksēt okupācijas faktu. Konkrētajā situācijā Eiropā Latvija nevarēja cerēt uz 
ārvalstu militāru palīdzību. Jāpiekrīt autoriem, kuri uzskata, ka diplomātiska protesta 
neizteikšana bija “grūti izprotama politiska tuvredzība”.86 Diplomātiskā protesta izteik-
šanai arī militāras nepretošanās gadījumā vai valdības oficiālam paziņojumam, saucot 
lietas īstajos vārdos, varētu būt bijusi svarīga ārpolitiska rezonanse Latvijas neatkarības 
atjaunošanai tālākā nākotnē starptautisko tiesību izpratnē. Valdība nedeva uzdevumu 
pārstāvniecībām ārzemēs starptautiski protestēt pret okupāciju un informēt pasauli par 
notikumu patieso gaitu Latvijā.

PSRS uzsāka pakāpeniski ierobežot Latvijas ĀM darbību un ārējos sakarus. Ār-
lietu ministrs V. Munters bija spiests atstāt amatu 21. jūnijā sakarā ar PSRS sastādītās  
Augusta Kirhenšteina marionešu valdības nākšanu pie varas – no šī brīža sākās Latvijas 
ārlietu resora un tā darbības nepārtraukta samazināšana. Notika formāli vēl neatkarīgas 
valsts (līdz 1940. gada 5. augustam) ĀM saglabāšana, bet kopš jūnija beigām ārpolitiska 
darbība faktiski izbeidzās. 

1940. gada vasaras vidū Baltijas valstu diplomātu pirmais un svarīgākais uzdevums 
bija panākt, lai Baltijā īstenotā padomju okupācija, aneksija un inkorporācija netiktu 
starptautiski tiesiski atzīta. Galveno iespējamo atbalstu Baltijas valstīs notiekošo pār-
maiņu neatzīšanai Latvijas diplomāti meklēja Rietumu lielvalstīs, ar kuru vēlamo uz-
varu Otrajā pasaules karā un kopēju demokrātisko vērtību izpratni tika saistītas cerības 
arī uz Baltijas situācijas taisnīgu atrisinājumu nākotnē, pēc kara beigām.87

Vairākās Rietumu valstīs akreditētie Latvijas Republikas suverēnās valdības ieceltie 
diplomātiskie pārstāvji jūlija vidū, divas nedēļas pirms Latvijas inkorporācijas PSRS, 
sāka diplomātisko cīņu pret šo agresiju, kas izpostīja Latvijas neatkarību. Latvijas diplo-
mātiskie darbinieki ārzemēs situāciju novērtēja kā notikušu okupācijas faktu,88 vairāki 
sūtņi stingri iestājās pret Baltijas valstu iznīcināšanu. Viņi ar protestiem pret okupāciju 
vērsās pie Rietumvalstu valdībām un centās panākt padomju okupācijas un vēlāk arī 

85 LVVA, 1307. f., 1. apr., 317. l., 172. lp.; Gore I., Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939. gada 
septembris – 1940. gada jūnijs. Rīga: Izglītība, 1992, 115.–117. lpp.

86 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts, 170. lpp.
87 P. Oliņa 23.07.1941. vēstule N. Ozoliņam; lieta “Sarakste ar kolēģiem. Ienākušie. 1941. g.”; LR Ārlietu minis-

trijas arhīvs.
88 Feldmanis I., Freimanis A. A., Lerhis A., Ziemele I. Latvijas valsts okupācijas gados (1940–1991). Dokumenti 

par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998. 
Rīga: Nordik, 1999, 132. lpp.; Lerhis A. Pārmaiņas Latvijas diplomātiskā dienesta darbībā (1940. g. jūnijs – 
1942. g. augusts). Vēsturnieks profesors Dr. phil. LZA ārzemju loceklis Andrievs Ezergailis: biobibliogrāfija, 
darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 269. lpp.
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aneksijas un inkorporācijas neatzīšanu, kas savukārt nozīmēja aicināt Rietumvalstis 
turpināt atzīt Latvijas Republiku de jure.

1940. gada jūlijā sūtnis Londonā Kārlis Zariņš un sūtnis Vašingtonā Alfrēds Bīlma-
nis iesniedza protestus Lielbritānijas un ASV valdībām sakarā ar padomju okupāciju 
un aicināja neatzīt to.89 Līdzīgi rīkojās vēl vairāki Latvijas sūtņi. ASV administrācija 
15. jūlijā “iesaldēja” (nobloķēja) visus ASV esošos Latvijas un arī pārējo Baltijas valstu 
līdzekļus.90 15. jūlijā ASV ostās internēja arī Baltijas valstu tirdzniecības kuģus.91 Pēc 
toreizējām cenām 1940. gada 15. jūlijā Latvijas valstij ASV bija zelts 17 890 422 latu 
vērtībā. Pēc līdzekļu iesaldēšanas vēlāk tomēr tika atvēlētas regulāras summas Latvijas 
sūtniecību un konsulātu darbības nodrošināšanai.92

Sekojot ASV piemēram, 20. jūlijā britu valdība pasludināja Baltijas valstu īpašumu 
Lielbritānijā embargo (bloķēja Baltijas valstu noguldījumus Lielbritānijā).93 Balti-
jas valstu sūtņi ar pārsteigumu konstatēja, ka līdz ar to bija nobloķēti pat sūtniecību  
konti.94 Lielbritānijas valdība apķīlāja visus Baltijas valstu īpašumus Lielbritānijā. An-
glijas Bankā šajā laikā atradās gandrīz puse Latvijas zelta rezervju – 31 381 588 latu vēr-
tībā. Apķīlāti tika arī Baltijas valstu kuģi.95 Augustā K. Zariņam tika atļauts izņēmuma 
kārtā izmantot LR sūtniecības kontu sūtniecības uzturēšanai, bet aizliegts izmantot šī 
konta līdzekļus ārpus Lielbritānijas.96

Latvijas Republikas diplomātijas vēsturē 1940. gada jūlijā sākās jauns posms ar 
jauniem uzdevumiem. Latvijas diplomātiskais dienests pēc 1940. gada okupācijas bija 
vienīgā de jure pastāvošās Latvijas Republikas valsts varas iestāde, kura turpināja pildīt 
valsts varas funkcijas. Dienestam saglabājās iespējas pastāvēt un darboties (bez Latvijas 
neatkarīgas valdības un ĀM atbalsta), jo pārstāvniecības atradās ārpus okupētās Latvi-
jas teritorijas. Dienests turpināja darboties visu Latvijas de facto okupācijas un aneksijas 
periodu līdz valstiskās neatkarības atjaunošanai 1991. gadā un ļoti ierobežotā apjomā 
pārstāvēja Latvijas Republikas un tās pilsoņu intereses ārvalstīs. šo iespēju nodrošināja 
Latvijas okupācijas, aneksijas un inkorporācijas neatzīšana. 

PSRS pakāpeniski likvidēja visas Latvijas Republikas valsts un sabiedriskās struk-
tūras Latvijas teritorijā. 1940. gada 8. augustā Latvijas PSR Ministru kabinets pieņēma 
lēmumu par Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbības izbeigšanu.97 

89 Sk., piem.: Latvian–Russian Relations. Documents. Compiled by A. Bilmanis. Washington: Latvian Legation, 
1944, pp. 204–206.

90 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1940, vol. 1. General. Washington: US Department 
of State, 1959, p. 391; Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 2. sēj., 504. lpp.; Bleiere D., Butu-
lis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). Rīga: Jumava, 2008, 444., 
551. lpp.

91 Hough W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of Law Prohibit-
ing Forcible Seizure of Territory, p. 393; Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture. Rīga: Kabata, 1991, 
291.–292. lpp.

92 Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. Ārpolitika, 2. sēj., 504. lpp.
93 Sūtniecība Londonā. Latvju enciklopēdija. E. Andersona red., 4. sēj. Rockville: ALA Latviešu institūts, 1990, 

506. lpp.
94 TNA.FO.–371/24761; N6045/1224/59, p. 221.
95 Zunda A. Lielbritānija starp de facto un de iure Baltijas valstu okupācijas un aneksijas atzīšanas jautājumā 

(1940–1941). Latvijas Vēsture, Nr. 2, 2008, 79. lpp.
96 TNA.FO.–371/29261; N7035/44/59, p. 134.
97 LVVA, 2570. f., 4. apr., 64. l., 3. lp.
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Padomju iestādes formāli likvidēja 16 Latvijas sūtniecības un 194 konsulātus.98 ĀM cen-
trālā aparāta oficiālais likvidācijas process notika no 1940. gada augusta līdz 1941. gada 
sākumam. 1940. gada rudenī ĀM arhīvu aizveda uz Maskavu.99

Tika likvidētas 12 sūtniecības no 16 (darbību turpināja sūtniecības Buenosairesā, 
Londonā, Vašingtonā un Ženēvā). Darbību izbeidza trīs no četriem karjeras ģenerāl-
konsulātiem (turpināja Bernē) un četri no pieciem karjeras konsulātiem (vēl īsu laiku 
turpināja Ņujorkā). 1940. gada augustā darbību reāli izbeidza 128 konsulārās pārstāv-
niecības, līdz ar to 17 Eiropas, 3 Āzijas valstīs, kā arī Kubā un Ēģiptē vairs nebija ne-
viena Latvijas goda konsulāta.100 1940. gada vasarā Latvijas valsts zaudēja tās īpašumā 
esošus sūtniecību namus Berlīnē, Parīzē, Tallinā un Helsinkos, bet saglabāja sūtniecību 
namus Londonā un Ženēvā.

Tomēr, lai arī lielākā daļa Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārze-
mēs tika nodota PSRS pārstāvniecībām attiecīgajās valstīs, vairākas sūtniecības un liels 
skaits konsulātu Rietumvalstīs atteicās pakļauties Latvijas PSR valdības rīkojumam par 
likvidāciju un turpināja darboties Latvijas valsts interesēs. Latvijas valsts ārējos sakarus 
Padomju Savienībai pilnībā ierobežot neizdevās.

Daļa diplomātu atteicās atgriezties Latvijā un turpināja pārstāvēt Latvijas Republiku 
un tās pēdējo pirmsokupācijas laika neatkarīgo valdību. Līdz 1941. gada 30. maijam 
Latvijā nebija atgriezušies pavisam 54 ārlietu darbinieki.101 Tādējādi viņi paglābās no 
padomju represijām. Daudzus diplomātus, kuru pārstāvniecības bija spiestas izbeigt 
darbību un kuri atgriezās Latvijā, PSRS varas iestādes vēlāk represēja.102

Tūlīt pēc Baltijas valstu okupācijas starptautiskajā diplomātijā aizsākās tāds ilgga-
dējs fenomens kā Baltijas valstu okupācijas, aneksijas un inkorporācijas neatzīšanas 
politika. Tā kā Latvijas aneksija balstījās uz prettiesiskiem pamatiem, Latvijas valsts 
de jure turpināja pastāvēt, jo daudzas valstis to turpināja atzīt. Latvijas valstiskā neat-
karība de facto bija iznīcināta. Triju Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas jautājuma 
uzturēšanai, kas ilga vairāk nekā 50 gadu, starptautiskajā politikā un tiesībās nebija 
precedenta,103 un tas atstāja zināmu ietekmi uz starptautisko tiesību attīstību.104

ASV Valsts sekretāra vietas izpildītāja Samnera Velsa 1940. gada 23. jūlija bezpre-
cedenta deklarācija105 noteica ASV politiku Baltijas valstu neatkarības jautājumā un 

  98 Sūtniecības un konsulāti. Latvju enciklopēdija. E. Andersona redakcijā, 4. sēj., 502.–503. lpp.
  99 LVVA, 2570. f., 4. apr., 57. l., 1.–41. lp.
100 Križevica S. Latvijas goda konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs (1918–1991). – www.am.gov.lv/lv/ 

Ministrija/4432/4435 (skatīts 02.01.2005.).
101 LVVA, 2570. f., 14. apr., 1851. l., 13.–18. lp.
102 Par represijām sīkāk sk.: Lerhis A. Padomju režīma represijas pret neatkarīgās Latvijas diplomātiem. Totalitā-

rie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 71.–119. lpp.

103 Feldmanis I., Freimanis A. A., Lerhis A., Ziemele I. Latvijas valsts okupācijas gados (1940–1991), 127. lpp.
104 McHugh J. T., Pacy J. S. Diplomats without a Country: Baltic Diplomacy, International Law, and the Cold War. 

Westport; London: Greenwood Press, 2001, p. 112.
105 Statement by the Acting Secretary of State, Mr. Welles, relating to the incorporation of the Baltic States. 

Released to the Press July 23, 1940. Baltic States: A Study of Their Origin and National Development; Their 
Seizure and Incorporation into the U.S.S.R. Buffalo: W. S. Hein, 1972, p. 385 (International Military Law & 
Reprint Series, vol. IV); TNA.FO.–371/29261; N7035/44/59, p. 147; Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940. 
Ārpolitika, 2. sēj., 504.–505. lpp.; Latvijas okupācija un aneksija: 1939–1940: dokumenti un materiāli. Sast. 
I. Grava-Kreituse, I. Feldmanis, J. Goldmanis, A. Stranga. Rīga: Preses nams, 1995, 553.–554. lpp.; TNA.
FO.–371/24241; A3686/131/45, p. 250.
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tādējādi nodrošināja Baltijas valstu diplomātisko pārstāvniecību 
darbības turpināšanu ASV.106 Arī Latvijas diplomātisko pārstāvju 
protesti sekmēja to, ka vadošās Rietumu valstis 1940. gada vasarā 
attiecināja valstu vardarbīgu iekarojumu neatzīšanas principu arī 
uz Baltijas valstīm un aizsāka Latvijas un pārējo Baltijas valstu 
okupācijas un aneksijas de jure neatzīšanu.107 Tomēr paziņojumā 
okupētājvalsts netika nosaukta vārdā un netika pieprasīta okupā-
cijas izbeigšana.108

ASV pirmā uzsāka Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas 
politiku. ASV neatzina Baltijas valstu iekļaušanu PSRS ne de jure, 
ne de facto.109 Tāpēc Baltijas valstu pārstāvniecībām Vašingtonā 
vienmēr bija svarīga nozīme okupācijas neatzīšanas politikas 
demonstrēšanā. ASV nostājai sekoja arī daudzas citas valstis. 
ASV nekad nenodibināja oficiālus sakarus ar padomju valdību 
Latvijā.110

Vairākās valstīs darbu turpināja Latvijas Republikas diplo-
mātiskās un konsulārās pārstāvniecības: visu Latvijas okupācijas 
periodu – sūtniecības Vašingtonā un Londonā, īsāku laiku – 
sūtniecības Buenosairesā (1940–1946), Ženēvā (1940–1946), 
Riodežaneiro (1944–1961), diplomātiskā pārstāvniecība Madridē 
(1953–1959), kā arī dažādos periodos – daudzi konsulāti.111 Tomēr visām pārstāvnie-
cībām nebija vienāds statuss – tikai sūtniecības Vašingtonā diplomāti turpināja baudīt 
diplomātiskās privilēģijas un imunitāti pilnā apjomā.

Kamēr Latvijā nebija likumīgas valdības un turpinājās okupācija, 1940.–1991. gadā 
Latvijas pārstāvniecību darbu ārzemēs vadīja Latvijas diplomātiskā un konsulārā die-
nesta vadītāji: Kārlis Zariņš (1940–1963), Arnolds Spekke (1963–1970; tādējādi die-
nesta vadības centrs pārcēlās no sūtniecības Londonā uz sūtniecību Vašingtonā) un 
Anatols Dinbergs (1971–1991). Viņi noteica vadlīnijas ārpolitikas jautājumos un iecēla 
pārstāvniecību darbiniekus, konsulus un personīgos pārstāvjus. Pārstāvniecību darbību 
turpmāk lielā mērā noteica Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs un 
attiecīgās pārstāvniecības vadītājs.

Par spīti daudziem ierobežojumiem starptautiskajā diplomātiskajā vidē salīdzi-
nājumā ar neatkarīgu valstu galvas un to valdības pārstāvošiem diplomātiem, Latvijas 
ārlietu dienests izstrādāja Latvijas valsts nostāju būtiskos jautājumos un centās pa di-
plomātiskiem kanāliem informēt par to citas valstis. šo darbību ir pamats uzskatīt par 

106 Sūtniecība Vašingtonā. Latvju enciklopēdija. E. Andersona red., 4. sēj., 510. lpp.
107 Feldmanis I., Freimanis A. A., Lerhis A., Ziemele I. Latvijas valsts okupācijas gados (1940–1991), 134.–

135. lpp.
108 TNA. FO.–371/24241; A3686/131/45, p. 250.
109 Latvijas diplomātija. Latvju enciklopēdija. E. Andersona red., 2. sēj. Rockville: ALA Latviešu institūts, 1985, 

391. lpp.
110 [Lerhis A.] Ieskats Latvijas Republikas ārlietu dienesta vēsturē (1917–1997). Latvijas ārlietu dienesta rokasgrā-

mata. Rīga: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 1997, 16. lpp.
111 Turpat, 17. lpp.

7. att. Latvijas ārlietu dienesta 
vadītājs un pilnvarotais lietvedis 
ASV Anatols Dinbergs (no Ārlietu 
ministrijas arhīva fotokolekcijas)
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Latvijas valsts ārpolitikas turpināšanos vismaz šajos jautājumos, lai gan visai ierobežotā 
apjomā.

Latvijas valsts un pilsoņu intereses turpināja aizstāvēt un valsts oficiālo viedokli 
(par jebkuriem starptautiskās politikas jautājumiem un notikumiem, kuri skāra Latvijas 
valsts un tās pilsoņu intereses) izstrādāja un pauda savos amatos palikušie nedaudzie 
Latvijas diplomātiskie pārstāvji Rietumu lielvalstu galvaspilsētās (pirmām kārtām sūt-
nis Lielbritānijā K. Zariņš un sūtnis ASV A. Bīlmanis).112 Latvijas sūtniecībās Londonā, 
Vašingtonā, Ženēvā un Buenosairesā politiskais darbs pēc 1940. gada okupācijas kon-
centrējās galvenokārt uz informatīva rakstura aktivitātēm un cīņu par Latvijas pastā-
vēšanu un tiesībām. Darbs ar Latvijas pilsoņiem, kuģiem utt. koncentrējās konsulārajā 
nozarē un tika atzīts par ļoti svarīgu.113 

1940. un 1941. gadā sūtņi iesniedza protestus rezidences valstu valdībām attiecīgi 
gan pret PSRS, gan arī Vācijas okupāciju Latvijā, abas vienlīdz raksturojot kā noziedzīgu 
un nelikumīgu rīcību pret Latvijas valsti, starptautisko tiesību pārkāpumu. 1941. gada 
vasarā viņi norādīja uz Latvijā notikušo vienas okupācijas varas nomaiņu ar otru un 
turpmāk sekoja abu okupācijas varu pretenzijām uz Latviju.114 

Latvijas diplomāti centās pievērst rezidences valstu sabiedrības uzmanību, kā arī 
nemitīgi atgādināja par Latvijas valsts starptautiski tiesisko pastāvēšanu un stāvokli, 
apstākļiem Latvijā un par Vācijas un PSRS īstenotajiem starptautisko tiesību pārkāpu-
miem un noziegumiem pret Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem. K. Zariņam un A. Bīl-
manim nācās vienlīdz noraidīt un atspēkot tiklab padomju, kā vācu propagandistiskos 
paziņojumus. Sūtniecības Vašingtonā 1941. gada augusta biļetens latviešu un angļu 
valodā iznāca ar zīmīgu ievadrakstu “Latvju tauta saceļas pret lieliniekiem. Latvju tauta 
ir arī pret vācu militāro okupāciju”.115 Sūtnis Jūlijs Feldmanis Ženēvā turpināja darbu 
visus kara gadus. Viņa ieguldījums bija apmēram 100 sūtniecības biļetenu numuru 
sastādīšana un izdošana par stāvokli Latvijā zem divām okupācijas varām un Latvijas 
starptautisko situāciju.

Pēc tam kad 1941. gada augustā ASV un Lielbritānijas vadītāji pieņēma svarīgu, 
pret Vāciju un citām tās sabiedroto valstīm vērstu ārpolitisku dokumentu – Atlantijas 
hartu un septembrī tai pievienojās PSRS, 1942. gada 1. janvārī Vašingtonā tika parak-
stīta Apvienoto Nāciju deklarācija, kurā tika apstiprināta apņemšanās ievērot Atlantijas 
hartas principus.116 Arī Latvijas Republikas oficiālie pārstāvji pauda vēlmi pievienoties 
antihitleriskajai koalīcijai. Sūtnis A. Bīlmanis Latvijas vārdā jau 1942. gada 4. janvārī  
paziņoja, ka arī Latvija vēlas pievienoties hartai un deklarācijai, bet atbildi uz iesnie-

112 Lūsis J. Latvijas diplomātu darbs. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 3, 1990, 12. lpp.
113 A. Bīlmaņa 07.09.1940. vēstule K. Zariņam; 1940. D. 125.63/ Latvian Consulate-General, New York; LR Ār-

lietu ministrijas arhīvs, “Londonas arhīvs”.
114 Miscellaneous (War time), mainly Washington; LR Ārlietu ministrijas arhīvs, “Londonas arhīvs”. Sk. arī: 

Latvian–Russian Relations. Documents. Compiled by A. Bilmanis, pp. 209–211, 234.
115 LVVA, 293. f., 1. apr., 4370. l., 51., 83. lp.
116 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1942: General; The British Commonwealth; The Far 

East, vol. 1. Washington: United States Government Printing Office, 1960, pp. 25–26; Apvienotās Nācijas. 
Latvju enciklopēdija. E. Andersona red., 1. sēj. Rockville, 1983, 75. lpp.; Feldmanis I., Freimanis A. A., Ler-
his A., Ziemele I. Latvijas valsts okupācijas gados (1940–1991), 141. lpp.
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gumu nesaņēma.117 Latvija netika uzaicināta iespējamo PSRS iebildumu dēļ. Tādēļ 
Rietumvalstis liedza Baltijas valstu sūtņiem iespēju parakstīt hartu un deklarāciju, pie-
dalīties kara laika konferencēs un Apvienoto Nāciju Organizācijas dibināšanā.

Tomēr Latvijas sūtņi atbalstīja to, ka vairāki Rietumu puslodē palikušie Latvijas 
tirdzniecības kuģi atradās ASV un Lielbritānijas rīcībā un pārvadāja militārās trans-
porta kravas.118 Tas bija Latvijas militārs devums un atbalsts antihitleriskās koalīcijas 
Rietumu valstīm.

Lai informētu Rietumvalstu sabiedriskās un oficiālās aprindas, ievērojami pieauga 
Latvijas sūtniecību informatīvā darba nozīme. Sūtnis A. Bīlmanis bija sevišķi aktīvs 
informatīvajā darbā pret padomju un nacistu propagandu Rietumos un kara gados 
publicēja vairākas brošūras par Latvijas situāciju – tiesisko statusu un Vācijas un PSRS 
režīmu politiku Latvijā.119 Kara beigās pastāvēja nopietnas bažas, ka ASV valdība varētu 
piekrist PSRS diplomātiskajam spiedienam slēgt triju Baltijas valstu pārstāvniecības, 
un par šo bīstamību Baltijas valstu pārstāvniecību diplomāti bija uzzinājuši.120 šādos 
apstākļos A. Bīlmanis laida klajā dokumentu krājumu “Latvian–Russian Relations”,121 
kurā bija apkopoti svarīgi dokumenti par Krievijas (PSRS) politiku pret Latviju kopš 
1721. gada Nīstades līguma laikiem.

1946. gada 26. maijā apspriedē Ženēvā Latvijas sūtņi Kārlis Zariņš, Oļģerts Gros-
valds un Jūlijs Feldmanis pieņēma principiālus lēmumus par LR ārlietu dienesta 
turpmākās darbības pamatprincipiem: 1) cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu 
turpināma cik iespējams intensīvi; 2) Latvijas sūtņi turpina reprezentēt Latvijas suve-
rēno varu tanīs valstīs un starptautiskajās iestādēs, kur viņi akreditēti un kur viņi var 
darboties; 3) sūtņi sadarbojas ar visām latviešu patriotiskajām organizācijām un sabied-
riskajiem un nacionālās kustības darbiniekiem kā dzimtenē, tā trimdā, kuru mērķis ir 
Latvijas neatkarības atjaunošana.122

Latvijas pilnvarotais lietvedis ASV J. Feldmanis ierosināja un aktīvi atbalstīja 
trimdas latviešu centrālo organizāciju – Amerikas Latviešu apvienības (ALA), Komi-
tejas Latvijas brīvībai (KLB), kā arī Centrālās un Austrumeiropas politiķu padomes 
dibināšanu 1951. gadā, to ciešu sadarbību ar amerikāņu politiskajām organizācijām.123 
1951. gada 3. jūnijā J. Feldmaņa pūļu rezultātā tika uzsākti radiostacijas “Amerikas 
balss” raidījumi latviešu valodā.

Latvijas diplomātiskie pārstāvji sarakstē ar ASV Valsts departamentu darīja zināmu 
savu nostāju par starptautiski nozīmīgiem notikumiem, piemēram, Maršala plānu un 
Karību krīzi. Regulāri tika sniegti PSRS ārējās un iekšējās politikas vērtējumi. ASV 

117 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1942, vol. 1, pp. 29–30.
118 Miscellaneous (War time), mainly Washington; LR Ārlietu ministrijas arhīvs, “Londonas arhīvs”.
119 Bilmanis A. Latvia under German Occupation, 1941–1943, vol. 1–2. Washington, 1943–1944; Bilmanis A. The 

Baltic States in Postwar Europe. Washington, 1943; Bilmanis A. Latvia Between the Anvil and the Hammer. 
Washington, 1945; u.c.

120 Dinbergs A. Latvijas sūtniecības darbs ASV (Pēdējie 10 gadi), 21. lpp.
121 Latvian–Russian Relations. Documents. Compiled by A. Bilmanis. Washington: Latvian Legation, 1944.  

255 p.
122 Jēkabsons Ē., ščerbinskis V. Latvijas ārlietu resors un tā darbinieki 1918.–1991. gadā. Latvijas ārlietu dienesta 

darbinieki 1918–1991: biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Ē. Jēkabsons, V. ščerbinskis. Rīga: Zinātne, 2003, 32. lpp.
123 Sūtniecība Vašingtonā. Latvju enciklopēdija. E. Andersona red., 4. sēj., 511. lpp.
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puse tika informēta par notikumiem Latvijā. Sūtniecība 
regulāri uzsvēra PSRS veikto pārmaiņu neleģitīmo raksturu 
un vēlējās saņemt ASV ārlietu resora apliecinājumus, ka 
ASV šīs izmaiņas neatzīst. Nozīmīga sūtniecības nostāja 
bija stāvēt okupācijas neatzīšanas politikas sardzē, lai pat 
sīkumos ASV nesāktu uzskatīt Latviju par PSRS sastāvdaļu. 
Tika nosodīti starptautisko tiesību pārkāpumi pret Latviju 
un cilvēka tiesību pārkāpumi pret Latvijas iedzīvotājiem, 
piemēram, PSRS īstenotās deportācijas. Tika mēģināts 
aktualizēt šādas problēmas starptautiskajās organizācijās, 
piemēram, ANO.124

Sākot ar 1964. gada aprīli, Latvijas sūtniecība Londonā 
vairs nesaņēma kopš 1948. gada sniegto finansiālo atbalstu 
no Lielbritānijas valdības, turpmāk vienīgi LR sūtniecība 
Vašingtonā finansiāli nodrošināja visu valsts diplomātisko 
pārstāvniecību darbību Rietumvalstīs.125

Latvijas Republikas diplomāti Rietumvalstīs nekādā 
ziņā nedrīkstēja un arī nevarēja uzņemties valdības funk-
cijas. Tomēr diplomātu pienākums bija izmantot esošās 
iespējas pārstāvēt neatkarīgo Latviju, runāt ne tikai ārzemēs 
nokļuvušo, bet arī nacistu un padomju režīma apstākļos 
(Latvijā, Sibīrijā u.c.) dzīvojošo latviešu labā.126

Piecdesmit gadus Latvijas diplomāti ārzemēs nenogur-
stoši pasaulei atgādināja par Latvijas esamību un aizstāvēja 

tās tiesības, nodrošināja valsts juridisko eksistenci, saglabāja lielāko daļu no Latvijas 
zelta ārzemēs. Tika veikts nozīmīgs darbs konsulāras dabas jautājumu kārtošanā, izdo-
dot Latvijas ārzemju pases u.c. Pārstāvniecības veica svarīgu ārējās informācijas darbu – 
publicēja Rietumvalstu deklarācijas, paziņojumus un citus dokumentus, ciktāl tie attiecās 
uz Latviju, sniedza no dažādiem avotiem iegūtās ziņas par situāciju Latvijā. Sūtniecība 
Vašingtonā četras reizes gadā izdeva biļetenu “Latvian Information Bulletin”. Latvijas pār-
stāvniecības iespēju robežās sadarbojās ar latviešu un baltiešu kopīgajām organizācijām 
Rietumvalstīs. Norisa sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas diplomātiskajiem pārstāvjiem.127

124 Taurēns J. Latvijas sūtniecība ASV un “aukstā kara” lielās politikas problēmas. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 2008, 
110.–111. lpp.

125 Zunda A. Baltijas jautājums 20. gadsimta 60. gadu starptautiskajās attiecībās. Latvija un Austrumeiropa 
20. gadsimta 60.–80. gados: Starptautiskās konferences referāti, 2006. gada 10. oktobris, Rīga. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2007, 27. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.); Zunda A. Baltijas 
jautājums 20. gadsimta 50. gadu starptautiskajās attiecībās. Latvijas Vēsture, Nr. 3, 2007, 97.–99. lpp.

126 [Lerhis A.] Ieskats Latvijas Republikas ārlietu dienesta vēsturē (1917–1997), 16.–17. lpp.
127 Lerhis A. Neatkarības idejas saglabāšana pēckara gados: Latvijas diplomātiskā dienesta ieguldījums mūsu 

valsts de iure statusa saglabāšanā (1940.–1988. g.). Diena, 1998, 13. febr., 13. lpp. Sīkāk par Latvijas diplo-
mātiskā dienesta darbības virzieniem un apstākļiem 1940.–1989. gadā sk.: Lūsis J. Latvijas diplomātu darbs. 
Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 3, 1990, 3.–12. lpp.; [Lerhis A.] Ieskats Latvijas Republikas ārlietu die-
nesta vēsturē (1917–1997), 20.–22. lpp.; Jēkabsons Ē., ščerbinskis V. Latvijas ārlietu resors un tā darbinieki 
1918.–1991. gadā, 31.–35. lpp.

8. att. Normens Makleods – goda konsuls 
Sidnejā no 1931. līdz 1958. gadam, 
Latvijas Vecākais konsuls (Senior Consul) 
Austrālijā (foto “Hall-Studio” Sidnejā, 
LVVA, 2570. f., 14. apr., 2005. l., 99. lp.)
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Būtisks pavērsiens Latvijas diplomātiskā dienesta darbībā iestājās sakarā ar lat-
viešu tautas atmodas procesiem dzimtenē. 1990. gada martā demokrātiskās vēlēšanās 
ievēlētais Latvijas parlaments 1990. gada 4. maijā pieņēma Deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu. Bija nepieciešams no jauna veidot ārlietu dienesta 
centrālo iestādi Latvijas teritorijā – Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

Sūtniecība Vašingtonā nodibināja neoficiālus kontaktus ar Latvijas parlamentu un 
valdību. 1990. gada septembrī tika nolemts, ka Latvijas sūtniecībai Vašingtonā saziņā 
ar Ārlietu ministriju jārūpējas par Latvijas diplomātisko pārstāvniecību tālāku izveido-
šanu, galvenokārt Eiropā, un nekavējoties jāuzsāk mērķtiecīga sadarbība starp Latvijas 
ĀM un diplomātiskajām pārstāvniecībām, lai ar Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) atbalstu varētu panākt Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautisku atzī-
šanu. Sūtniecība Vašingtonā, īpaši 1991. gada janvārī un augustā, izplatīja informāciju 
ārvalstu diplomātiskajās aprindās par dzimtenē notiekošo un veica aktīvu politisku 
darbu ASV Kongresā, Senātā un valdībā, nodrošinot Baltijas jautājuma uzturēšanu un 
aktualizēšanu Rietumvalstīs.

Viena no Latvijas ārlietu dienesta īpatnībām 1990.–1991. gadā bija tā, ka norisa 
divi paralēli procesi – no sūtniecības Vašingtonā vadītā Latvijas diplomātiskā dienesta 
atjaunināšana un paplašināšana un Latvijas ĀM un tās veidoto pārstāvniecību tīkla 
veidošanās un attīstība.128

Izšķiroša nozīme Latvijas valsts pilnīgas neatkarības atjaunošanā bija 1991. gada 
21. augustā LR Augstākās padomes (AP) pieņemtajam konstitucionālajam likumam 
“Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, ar kuru tika izbeigts pārejas periods un 
Latvijas 1922. gada Satversme kļuva par vienīgo Latvijas valstiskuma konstitucionālo 
pamatu. Kopš 1991. gada 21. augusta attīstījās Latvijas Republikas ārpolitika un ĀM 
darbība pilnā apjomā, kā to īsteno suverēnas valstis. 1991. gadā sākās Latvijas valsts 
otrais neatkarības periods. 

Latvijas Republikas ārpolitikas pamatlīnijas (1991–2013)

1991. gada augustā – septembrī starptautiski tika atzīta Latvijas valdība un apstipri-
nāta valstiskā pēctecība (kontinuitāte) ar pirmskara Latvijas Republiku kā starptautisko 
tiesību subjektu. Līdz ar to radās reālas iespējas ārpolitikas īstenošanai pilnā apjomā sa-
skaņā ar starptautiskajās attiecībās pieņemto praksi, lai atjaunotu valsti starptautiskajā 
apritē kā pilntiesīgu starptautisko attiecību subjektu. Agrākā Latvijas diplomātiskā un 
konsulārā dienesta ārzemēs struktūrvienības iekļāvās Latvijas Ārlietu ministrijas vadītā 
ārpolitiskā resora sastāvā. Nodibinot pilna apjoma diplomātiskās attiecības, Latvijas 
valdība ar rezidences valstu akceptu nodibināja jaunas vēstniecības un paaugstināja 
līdz vēstniecību līmenim gan līdz tam Ārlietu ministrijas vadītos informācijas birojus 
un misijas, gan arī ilggadējās sūtniecības Vašingtonā un Londonā. Pēc Latvijas valstis-
kās neatkarības starptautiskās atzīšanas bija iespējams saskaņot Latvijas diplomātisko 

128 [Lerhis A.] Ieskats Latvijas Republikas ārlietu dienesta vēsturē (1917–1997), 23.–24. lpp.; Feldmanis I., Frei-
manis A. A., Lerhis A., Ziemele I. Latvijas valsts okupācijas gados (1940–1991), 167.–168., 173.–174. lpp.
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un konsulāro pārstāvniecību statusu ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām, 
kas turpmāk radīja pilnvērtīgas darbības iespējas starpvalstu diplomātiskajos sakaros. 
Latvija nodibināja pilna apjoma diplomātiskās attiecības, iecēla pirmos ārkārtējos un 
pilnvarotos vēstniekus.129

Pirmā ANO dalībvalsts, kas atzina Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, bija 
Islande (22. augustā). 26. augustā Baltijas valstu ārlietu ministri Jānis Jurkāns, Lennarts 
Meri un Aļģirds Saudargs Islandes Ārlietu ministrijā parakstīja divpusējas deklarācijas 
par diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Islandi.130 Jāpiebilst, ka gandrīz vienlaikus ar 
Islandi Latvijas Republikas neatkarību atzina Lietuvas Republika (22. augustā), Igauni-
jas Republika (23. augustā)131 un Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika 
(24. augustā), kas tobrīd neviena nebija ANO locekle.

Savukārt Latvijas Republikas AP 23. augustā atzina Lietuvas Republikas un Igau-
nijas Republikas neatkarības atjaunošanu un nolēma ar tām atjaunot diplomātiskās 
attiecības vēstnieku līmenī.132

1991. gada 24. augustā Krievijas PFSR prezidents Boriss Jeļcins un 6. septembrī 
PSRS Valsts padome atzina Baltijas valstu neatkarību. 4. oktobrī Maskavā LR ārlietu 
ministrs J. Jurkāns un KPFSR ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs parakstīja protokolu 
par diplomātisko attiecību nodibināšanu vēstniecību līmenī. 15. oktobrī Maskavā LR 
ārlietu ministrs J. Jurkāns un PSRS ārlietu ministrs Boriss Pankins apmainījās notām 
par abu valstu diplomātisko attiecību nodibināšanu.133

27. augustā LR Augstākajā padomē notika Dānijas speciālās misijas vēstnieka Lat-
vijā Oto Borha akreditācija. O. Borhs parakstīja notu, kas apstiprināja Latvijas un Dā-
nijas diplomātisko attiecību pilnīgu atjaunošanu. Tā bija Latvijas vēsturē pirmā ārvalstu 
vēstnieka akreditācija Latvijā.134

29. augustā tika atklāta pirmā ārvalsts vēstniecība Latvijā – Zviedrijas vēstniecība. 
Pie nama Rīgā, Lāčplēša ielā 13, tika piestiprināta vēstniecības plāksne. Zviedrijas ties-
lietu ministre Laila Freivalde, kas bija ieradusies tēvzemē par godu šim notikumam, pie 
ēkas piestiprināja Zviedrijas ģerboni.135

1991. gada 2. septembrī notika ASV prezidenta Džordža Buša preses konference 
Kenetbankportā Menas štatā. Tajā viņš paziņoja: “ASV vienmēr atbalstīja Baltijas valstu 
neatkarību un tagad ir gatavas nekavējoties nodibināt diplomātiskās attiecības ar to 

129 Par Latvijas Ārlietu ministrijas darbības virzieniem 20. gs. 90. gadu sākumā sīkāk sk.: [Lerhis A.] Ieskats 
Latvijas Republikas ārlietu dienesta vēsturē (1917–1997), 25.–27. lpp.

130 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 
1918–1998, 190., 233. lpp.

131 Abu valstu Augstākajām padomēm pieņemot attiecīgus lēmumus, sk.: Dokumenti par Latvijas valsts starptau-
tisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998, 191., 221., 223. lpp.

132 LR AP 23.08.1991. lēmumi “Par Lietuvas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu” (Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 35/36, 1991, 1656. lpp.) un “Par Igaunijas Republikas valstiskās 
neatkarības atzīšanu” (turpat, 1657. lpp.).

133 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 
1918–1998, 191., 198., 227., 294., 198.–199., 334., 340. lpp.

134 Turpat, 192. lpp. Līdz 1940. gadam Latvijai vēstnieku nebija, līdz ar to arī ārvalstis Latvijā pārstāvēja nevis 
vēstnieki, bet sūtņi.

135 Turpat, 193. lpp.
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valdībām.”136 1991. gada 5. septembrī Rīgā tika parakstīts saprašanās memorands starp 
Latvijas un ASV valdībām par diplomātiskajām attiecībām. Ar šo dokumentu nolēma 
pārveidot ierobežota apjoma diplomātiskās attiecības par pilna apjoma diplomātiska-
jām attiecībām, apmainoties vēstniekiem.137 (Latvijas–ASV diplomātiskās attiecības 
darbojas nepārtraukti kopš 1922. gada. 1940.–1991. gadā Latvijas–ASV diplomātiskās 
attiecības bija ierobežotas – Latvijai bija sūtniecība ASV, bet ASV nebija sūtniecības 
Latvijā.)

1991. gada 6. septembrī LR AP priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs izdeva piln-
varojumu LR sūtniecības ASV pilnvarotajam lietvedim Anatolam Dinbergam veikt 
sagatavošanās darbus Latvijas iestājai Apvienoto Nāciju Organizācijā. Lai risinātu or-
ganizatoriskos jautājumus darba uzsākšanai ANO, A. Dinbergs tika apstiprināts par 
Latvijas misijas vadītāju ANO. 17. septembrī ANO Ģenerālās asamblejas 46. sesijā 
Ņujorkā Latvija tika uzņemta par ANO dalībvalsti. 8. oktobrī A. Dinbergs kā pirmais 
LR pastāvīgais pārstāvis un ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ANO iesniedza akredi-
tācijas vēstuli ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kueljaram.138

1991. gada 10. septembrī Maskavā speciālā Eiropas drošības un sadarbības apsprie-
des (EDSA) ārlietu ministru sēdē pirms EDSA Cilvēktiesību dimensijas konferences 
atklāšanas tika vienbalsīgi pieņemts lēmums par Baltijas valstu uzņemšanu par pilntie-
sīgām EDSA dalībvalstīm. 15. oktobrī Helsinkos Latvija, Lietuva un Igaunija pievieno-
jās EDSA Nobeiguma aktam (pieņemts 1975. gadā). 6. decembrī Parīzē notika EDSA 
Parīzes hartas parakstīšanas ceremonija. Līdz ar Parīzes hartas parakstīšanu Latvija bija 
pilnībā iekļāvusies EDSA mehānismā.139

18. septembrī A. Gorbunovs izdeva LR AP pilnvarojumu A. Dinbergam vēl vienam 
diplomātiskajam amatam – kā LR vēstniekam ASV. 15. oktobrī Vašingtonā notika LR 
vēstniecības ASV oficiālā atklāšana. 1991. gada novembra vidū A. Dinbergs pēc 53 gadu 
pārtraukuma apmeklēja Latviju, 18. novembrī teica uzrunu Latvijas valsts proklamēšanas 
gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē (pārējie divi runātāji bija LR AP priekšsēdētājs A. Gor-
bunovs un PBLA valdes priekšsēdētājs Gunārs Meierovics – var teikt, ka runātāji simbo-
liski pārstāvēja trīs grupas, kas, kopīgi sadarbojoties, sasniedza Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanu, – attiecīgi LR ārlietu dienestu, Latvijas iedzīvotājus un latviešu trimdu). 

1992. gada 11. martā LR vēstnieks ASV A. Dinbergs iesniedza akreditācijas rakstu 
ASV prezidentam Dž. Bušam. ASV prezidents ļoti atzinīgi izteicās par A. Dinbergu 
kā ilggadēju diplomātu. 1992. gada 4. novembrī pirms aiziešanas pensijā A. Dinbergs 
ieradās atvadu vizītē pie A. Gorbunova, kurš izteica viņam pateicību par 60 gadus ilgo 
godprātīgo darbu Latvijas labā un norādīja, ka A. Dinbergs esot unikāla personība Lat-
vijas valsts vēsturē.

136 ASV nodibinās diplomātiskās attiecības ar Latviju. Diena, 1991, 3. sept.
137 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 

1918–1998, 195., 283. lpp.; Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner. Ed. by D. Auers. 
Riga: Academic Press of the University of Latvia, 2008, pp. 167–168.

138 Friends & Partners. RFE/RL Archive. N 192. 09 October 1991. – http://www.friends-partners.org/friends/
news/omri/1991/10/911009.html%28opt,mozilla,unix,english,,new%29 (skatīts 30.10.2011.).

139 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 
1918–1998, 201.–202. lpp.
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Vairāki Latvijas starpkaru neatkarības perioda diplomāti turpināja darbību dienestā 
vēl pirmajos gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – arī viņi, tāpat kā diplomā-
tiskās un konsulārās pārstāvniecības, ilgus gadus tika uzskatīti par valsts pastāvēšanas 
simboliem.

Pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas Ārlietu ministrijas darbību noteica 
Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 30. oktobrī apstiprinātais Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas nolikums. 1992. gada 30.–31. oktobrī Rīgā notika pirmā 
Latvijas vēstnieku sanāksme. Turpmāk šādas sanāksmes norisa katru gadu. Ārlietu 
resors atkal iekļāvās valsts iestāžu sistēmā kā viena no tās svarīgākajām sastāvdaļām. 
Latvijas Ārlietu ministrija izveidojās par vienu no ievērojamākajām Latvijas valdības 
institūcijām.

1993. gada 11. maijā tika pieņemts LR diplomātiskā un konsulārā dienesta likums. 
5. jūlijā oficiāli darbu sāka Latvijas Republikas pārstāvniecība ANO Ženēvā. 1993. gada 
novembrī Ženēvā ANO Eiropas mītnē (bijušajā Tautu Savienības Nāciju pilī) tika at-
klāta restaurētā Latvijas zāle. Tās restaurācija bija pirmais gadījums, kad kāda valsts 
atjaunoja savu zāli ANO telpās. 

No valstīm, kuras neatzina Latvijas okupāciju un aneksiju un atzina Latvijas valsts 
tiesisko nepārtrauktību, kā arī Latvijas tiesības uz pirmskara īpašumu restitūciju, Latvija 
atguva vairākus pirmskara sūtniecību (tagad vēstniecību) namus (Tallinā, Helsinkos) 
vai saņēma kompensāciju par šiem namiem (Ženēvā, Parīzē) vai to gruntsgabaliem 
(Lietuvā). Salīdzinājumā ar pirmskara gadiem mūsdienās Latvijas valsts savā īpašumā 
ir nopirkusi daudz vairāk namu ārvalstīs LR vēstniecību vajadzībām.

Arī viss ārzemēs atrodošais Latvijas zelts un ārvalstu valūtu rezerves, kas 1940. gadā 
bija noguldītas Rietumvalstu (ASV, Francijas, Lielbritānijas un šveices) bankās, kopš 
1994. gada ir oficiāli atdotas Latvijas valstij.

Kopš 90. gadu sākuma tika īstenotas Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prio-
ritātes – neatkarības neatgriezeniska nodrošināšana un pēc iespējas ātrāka integrācija 
Rietumu politiskajās un ekonomiskajās struktūrās. 

90. gadu pirmajā pusē Latvija veica aktīvu diplomātisku darbību, lai panāktu Krievi-
jas karaspēka ātrāku izvešanu no Latvijas. šeit nozīmīgs bija starptautisko organizāciju 
un ietekmīgāko Rietumvalstu atbalsts. 1992. gada 1. februārī tika panākta vienošanās 
sākt Krievijas karaspēka izvešanu 1992. gada martā. 1994. gada 30. aprīlī Latvija un 
Krievija noslēdza līgumu par Krievijas karaspēka izvešanu (tā tika pabeigta 1994. gada 
31. augustā, bet Skrundas radaru stacija beidza darbību 1998. gadā un gadu vēlāk tika 
pilnībā demontēta). 

Latvija tika uzņemta vai atjaunota arī citās starptautiskajās organizācijās. 1991. gada 
15. oktobrī Latvija tika uzņemta UNESCO, 20. decembrī – Ziemeļatlantijas sadarbības 
padomē. Latvija bija viena no Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dibinātājvalstīm 
1992. gadā. 1995. gadā Latvija tika uzņemta Eiropas Padomē. 1993. gadā Latvija uzsāka 
iestāšanās sarunas un 1999. gada 10. februārī kļuva par Pasaules Tirdzniecības organi-
zācijas dalībvalsti.

1993. gada aprīlī Latvija konferencē Kopenhāgenā paziņoja par mērķi iestāties 
Eiro pas Savienībā. 1995. gada 27. oktobrī Latvijas valdība iesniedza pieteikumu par 
iestā šanos ES. 1999. gada decembrī Helsinkos ES Padome nolēma sākt iestāšanās saru-
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nas ar desmit kandidātvalstīm. Sarunas ar Latviju sākās 2000. gada februārī. 2002. gada 
13. decembrī ES Padomes apspriedē Kopenhāgenā Latvija oficiāli slēdza iestāšanās 
sarunas un tika rekomendēta uzņemšanai. 2003. gada aprīlī Atēnās ES Padomes sanāk-
smē Latvija parakstīja pievienošanās līgumu. 2004. gada 1. maijā Latvija iestājās šajā 
valstu apvienībā un 2007. gada 21. decembrī pievienojās šengenas līgumam.

1994. gadā Latvija pievienojās NATO piedāvātajai programmai “Partnerattiecības 
mieram”. 1999. gada aprīlī NATO Vašingtonas galotņu sanāksmes laikā Latvija kopā ar 
astoņām citām valstīm tika atzīta par NATO kandidāti. 2002. gada 21. novembrī NATO 
samita laikā Prāgā Latvija un vēl sešas valstis oficiāli saņēma ielūgumu sākt sarunas par 
iestāšanos NATO. Sarunas noslēdzās 2004. gada martā. Oficiāli Latvija tika uzņemta 
NATO 2004. gada 29. martā. NATO galvenajā mītnē 2. aprīlī tika svinīgi pacelti visu 
jauno dalībvalstu karogi.

Līdz ar iestāšanos ES un NATO galvenie Latvijas ārpolitikas līdzšinējie stratēģiskie 
uzdevumi bija izpildīti, tāpēc 2003. gadā tika sākts darbs pie jaunas Latvijas ārpolitiskās 
koncepcijas izstrādes. 2004. gada laikā Latvija arvien vairāk iesaistījās NATO un starp-
tautiskās politikas veidošanā. Kopš 2004. gada ĀM struktūra tika veidota, lielā mērā 
vadoties pēc ES un NATO valstu ārlietu ministriju pieredzes un saskaņā ar jaunajiem 
plašākajiem uzdevumiem.

2006. gada 30. maijā LR Ministru kabinets akceptēja Latvijas ārpolitikas pamat-
nostādnes 2006.–2010. gadam. 2007. gada 17. novembrī LR ārlietu ministrs Māris Riek-
stiņš rīkoja pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai 
un ĀM atjaunotās vēsturiskās ēkas Rīgā, K. Valdemāra ielā 3, atklāšanai. Ministrijas 
pārcelšanās uz vēsturisko ēku bija simboliska, jo tā atgriezās telpās, kurās ministrija 
darbojās 1919.–1940. gadā. 2008. gada 13. martā oficiāli atklāja LR Pastāvīgās pārstāv-
niecības Eiropas Savienībā jauno namu Briselē.

2010. gada 26. jūlijā LR ārlietu ministrs Aivis Ronis piedalījās Eiropas Savienības 
Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmē Briselē. Vispārējo lietu padomē 
tika apstiprināts Augstās pārstāves ārlietu un drošības politikas jautājumos Katrīnas 
Eštones sagatavotais ES Padomes lēmums, ar ko izveidoja Eiropas Ārējās darbības die-
nestu. šis dienests 2010. gadā uzsāka darbu, un LR Ārlietu ministrija veidoja aktīvu 
sadarbību ar to.

2013. gada sākumā Latvijas Republikai bija 44 diplomātiskās un konsulārās pārstāv-
niecības: 35 rezidējošās vēstniecības, 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts 
un 2 konsulāti, kā arī 151 goda konsuls un 16 goda ģenerālkonsuli ārvalstīs.

2013. gada 30. maijā Parīzē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) Ministru padomes sēdē tika pieņemts lēmums uzaicināt Latviju sākt sarunas 
par pievienošanos šai organizācijai, kas apvieno vairāk nekā 30 pasaules ekonomiski 
attīstītāko valstu. 9. jūlijā Briselē Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu jautājumu 
padome pieņēma noslēdzošo lēmumu ar uzaicinājumu Latvijai pievienoties eirozonai, 
sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

Ainārs Lerhis    LATVIJAS ĀRPOLITIKA UN DIPLOMĀTISKAIS DIENESTS
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Nobeigums

Latvijas valsts pirmajā neatkarības periodā (1918–1940) Latvijas valdība sarežģītos 
starptautiskos apstākļos īstenoja valsts ārpolitiku. Ārlietu dienests deva ievērojamu 
ieguldījumu arī Latvijas saimnieciskajā izaugsmē, aizstāvēja valsts un tās pilsoņu inte-
reses, rūpējās par pievilcīgu Latvijas tēlu pasaulē, vairoja tās politisko un saimniecisko 
prestižu.

Latvijas valsts okupācijas un aneksijas perioda (1940–1991) sākumā Latvija zaudēja 
valstisko neatkarību. Latvijas un pārējo Baltijas valstu de jure statusa uzturēšana, tāpat 
kā triju valstu ārlietu dienestu darbības turpināšanās 50 gadu garumā, diplomātu ilg-
gadēja darbība un ticība valstiskās neatkarības atjaunošanai nākotnē, ir bezprecedenta 
gadījums pasaules diplomātijas vēsturē. Latvijas diplomāti tikpat ilgus gadus deva ievē-
rojamu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanā, kas īstenojās 1991. gadā.

Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvijas ārpolitika ir ievērojami 
sekmējusi Latvijas iekļaušanos Eiropas, transatlantiskajās u.c. starptautiskajās struk-
tūrās, darbību reģionālajās organizācijās un starpvalstu divpusējo attiecību veidošanā. 
Latvijas diplomātiskais dienests ir vienīgā Latvijas Republikas institūcija, kura kopš 
valsts nodibināšanas 1918. gadā darbojusies bez pārtraukuma līdz mūsdienām. Die-
nesta nepārtraukta pastāvēšana ir reāls Latvijas valsts turpināšanos un tās starptautiskās 
atzīšanas nepārtrauktību apliecinošs piemērs.

Par autoru

Ainārs Lerhis (dz. 1966) – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta vadošais 
pētnieks, Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs. Bijis 
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes kated-
ras docents un Starptautisko attiecību un Eiropas studiju programmas vadītājs. 
Pasniedzis diplomātijas vēstures kursu Latvijas Universitātē. Pēta Latvijas ārpo-
litikas problēmas, to skaitā Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vēsturi, 
kā arī Latvijas ārējās tirdzniecības vēstures problēmas. Zinātniskās monogrāfijas 
“Latvijas Republikas ārlietu dienests. 1918–1941” (2005) autors, sešu grāmatu 
līdzautors, vairāk nekā 35 zinātnisku rakstu un daudzu populārzinātnisku rakstu 
autors.
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Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvija izvēlējās kļūt par līdzvērtīgu un pilntiesīgu 
Eiropas demokrātisko valstu kopienas sastāvdaļu. Valsts atjaunošana norisinājās, pamatojoties 
uz skaidri apzinātu mērķi – iekļaušanos Eiropas Savienībā (ES) un NATO. 2004. gadā Latvija 
oficiāli ieguva ES dalībvalsts statusu, tādējādi pieliekot simbolisku punktu desmit gadu ilgušajam  
iestāšanās procesam un kļūstot par Eiropas integrācijas dalībnieku un virzītāju. Jaunās ES dalīb-
valsts statuss vienlaikus gan garantēja visu to iespēju izmantošanu, ko piedāvā Eiropas attīstītāko 
valstu apvienība, gan arī uzlika uz Latvijas valsts un sabiedrības pleciem vēl neapzinātu uzdevumu 
un atbildību slogu. Pirmie gadi ES ir raksturojami kā sasniegumu un izaicinājumu pilni. Raksts 
ir veltīts tām būtiskākajām pārmaiņām valsts dzīvē, kuras saistītas ar Latvijas kā ES dalībvalsts  
statusu. 

After regaining sovereign statehood in 1991, Latvia chose to rejoin the group of democratic  
Euro pean states, as a full and equal member. The rebuilding of the state was guided by the ambition 
and vision of EU and NATO membership. Latvia finally joined the EU in 2004, marking the end 
of an extended decade-long process of negotiation. It was now both a driver and participant of the 
integration process. Latvia’s status as a new member state simultaneously gave the opportunity to 
reap the possibilities offered by membership of the club of Europe’s most developed states, as well 
as placing a burden of responsibility on the shoulders of both – state, and society. The first years in 
the EU can be characterized as almost a decade of both – challenges, and achievements. This article 
focuses on the momentous changes in Latvia brought by the EU membership.

Atslēgvārdi: ārpolitika, Eiropas Savienība, eiropeizācija, ekonomika, ES institūcijas, integrācija, kon-
kurētspēja, latvieši Eiropas Savienībā, zinātne. 

Keywords: competitiveness, economy, European Union, Europeanization, EU Institutions, foreign 
policy, integration, Latvians in the EU, science.

Ievads

Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana, kas aizsākās 20. gs. 80. gadu beigās, vien-
mēr ir balstījusies uz vairākiem būtiskiem stūrakmeņiem – tie ir brīvība, demokrātija 
un taisnīgums. šīs vērtības vistiešākajā veidā kalpoja kā saikne ar pārējām Eiropas 
demokrātiskajām valstīm. Līdz ar pirmajiem publiskajiem paziņojumiem, kurus pauda 
Latvijas Tautas frontes pārstāvji jautājumā par Latvijas nākotni starptautiskajā sistēmā, 
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pievienošanās Rietumeiropas politiskajai telpai kļuva par vienu no sabiedriskās dzīves 
vadmotīviem. 

Pēc deklarācijas Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu1 pieņemšanas 
1990. gada 4. maijā Latvijas politiķi konsekventi ir īstenojuši virkni pasākumu, lai 
veicinātu Latvijas integrēšanos Rietumeiropas struktūrās – valsts kļuva par ANO un 
Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes (EDSA) dalībvalsti. Taču tikai pēc Krievijas 
karaspēka izvešanas 1994. gadā parādījās pirmais ārpolitikas dokuments, kas definēja 
Latvijas ārpolitisko stratēģisko mērķi – dalību Eiropas Savienībā un NATO.2 

Kopš 1995. gada, kad Latvija iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, val-
stī sākās intensīvs eiropeizācijas3 process, kam tika pakārtoti gan cilvēku, gan finanšu 
resursi. Ieguldījumi Eiropas integrācijā vainagojās ar panākumiem, jo 1999. gadā 
Latviju uzaicināja sākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Sarunu process bija 
intensīvs, sarežģīts, reizēm pat pretrunīgs, izgaismojot ES darbības īpatnības – nacio-
nālo un ES interešu saskaņošanas mākslu. Sarunas noslēdzās 2002. gada 13. decembrī, 
paverot ceļu referenduma rīkošanai, kurā pilsoņi paustu savu viedokli par Latvijas 
dalību Eiropas Savienībā. Vēsturiskais referendums notika 2003. gada 20. septem-
brī. Tajā piedalījās atjaunotās Latvijas vēsturē lielākais balsstiesīgo skaits – 72,58%,  
no tiem 67% nobalsoja par Latvijas pievienošanos4 attīstītāko pasaules valstu klubam. 

Nosliekšanās par labu dalībai Eiropas Savienībā no Latvijas puses lielā mērā iekļau-
jas tajā politikas virzienā, kādu bija izvēlējušās arī vairums citu postsociālistisko valstu. 
šādu izvēli atbalstīja vairāki pragmatiski apsvērumi. ES piedāvāja iespēju līdzdarboties 
būtisku lēmumu pieņemšanā kopīgi ar citām Eiropas demokrātiskajām valstīm. Dalība 
ES nodrošinātu ievērojamus guvumus tautsaimniecībai un veicinātu valsts ekonomisko 
izaugsmi ilgtermiņā. Kā uzskatāmi piemēri šajā ziņā būtu minami gan ES tirgus, kas 
piedāvā plašāku eksporta noietu, gan vērā ņemamie finanšu resursi, kas dalībvalstīm 
tiek darīti pieejami dažādu fondu formātā (pašlaik ir redzams, ka šie līdzekļi ir snie-
guši būtisku ieguldījumu ekonomisko un sociālo disproporciju pārvarēšanā, kā arī 
mazinājuši tautsaimniecības strukturālo pārmaiņu radītās negatīvās sekas). Savukārt 
līdz ar brīvu pārvietošanos iedzīvotājiem nenoliedzami paveras plašākas studiju un 
darba meklējumu iespējas ārpus savas valsts robežām. Ieguvumus no kļūšanas par ES 
dalībvalsti īsumā varētu raksturot šādi – notika Latvijas neatkarības neatgriezeniskuma 
nodrošināšana ar pakāpenisku iekļaušanos demokrātisku valstu kopienā, integrējoties 
visdažādākajās politiku jomās. 

Latvijas iekļaušanās Eiropas Savienībā nav bijusi viegla, to iekrāso gan šaubas par 
Latvijas spēju konkurēt reģionālā un globālā mērogā, gan pārliecības trūkums par 

1 Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs, Nr. 20, 1990, 17. maijs. 

2 Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Latvijas ārpolitikas koncepcija. 1995. gads.
3 Eiropeizācija – ES normu pakāpeniska pārņemšana integrācijas gaitā, dalībvalstīm savstarpēji tuvinoties. 

Eiropeizācija atspoguļo sabiedrības, valsts un ES savstarpējās mijiedarbības izpausmes dažādās dzīves jomās: 
ekonomikā, politikā, sociālajā sfērā, kultūrā u.c.

4 Tautas nobalsošanas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā rezultāti. Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa. 
Pieejams: http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/sae8dev.aktiv03er.vis (šis un visi citi šajā rakstā izmanto-
tie elektroniskie materiāli, ja vien nav norādīts cits datējums, ir aplūkoti 2011. gada augustā).
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spēju sasniegt ES attīstītāko valstu līmeni, gan arī kritiskums pret ES notiekošajiem 
procesiem. Piedzīvotais ekonomiskās un finanšu krīzes laikā 2008.–2010. gadā izrai-
sīja diskusiju vilni par to, vai valsts bez ES būtu spējīga atkopties no grūtībām, un arī 
par to, vai ES iesaiste nav bijusi pārlieku liela. Tomēr sabiedrībā pastāvošās šaubas un 
neviennozīmīgā attieksme pret ES nespēj būtiski mainīt principiālos pamatjautājumus. 
Kāda ir valsts attīstības nākotne 21. gadsimtā? Vai tā ir iespējama izolācijā no citām 
attīstītām valstīm? Vai 21. gadsimta starptautisko attiecību loģika balstās uz sadarbī-
bas un konkurences principiem un vai konkurēt nav vieglāk, ja sadarbojas ar līdzīgi 
orientētam valstīm? Un, galu galā, vai valsts un sabiedrības daudzveidīgā drošība un 
ilgtspēja ir atkarīga no sadarbības ar stabilām, ekonomiski spēcīgām un uzticamām  
partnerēm? 

Atbildes uz šiem jautājumiem ir visnotaļ skaidras – tikai apvienojoties uz savstar-
pēji izdevīgiem principiem un kopīgu vērtību pamata, ir iespējama Latvijas attīstība 
nākotnē. 

Pirmie gadi Latvijai kā ES dalībvalstij ir pagājuši skološanās un darbības režīmā. 
Nav bijusi neviena joma, kurā tādā vai citā izpausmes formā nebūtu parādījusies ES 
komponente vai ietekme. Vienā rakstā ir grūti iekļaut pilnīgi visu jomu raksturojumu, 
tādēļ uzmanība tiks pievērsta tām, kurās visspilgtāk ir izpaudusies eiropeizācija Latvijā, 
kā arī Latvijas ietekme uz ES –, proti, ekonomikai, zinātnei, ārpolitikai un, protams, 
cilvēkiem, kuri ir bijuši eiropeizācijas virzītāji un ieviesēji. 

1. att. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga pie pulksteņa, kurš veic laika atskaiti līdz Lat-
vijas dalībai Eiropas Savienībā. 2004. gada 30. aprīlis (foto no Valsts prezidenta kancelejas arhīva)
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Ekonomiskās attīstības līkloči

Viena no jomām, kura eiropeizācijas ietekmē piedzīvojusi straujas pārmaiņas, 
ir ekonomika. Līdz ar pakāpenisku integrēšanos Eiropas Savienībā pieauga Latvijas 
ekonomisko attiecību intensitāte ar Savienību un tās dalībvalstīm. Vēl pirmsiestāšanās 
posmā ES sniedza atbalstu Latvijas attīstībai ar dažādu fondu palīdzību. No 2000. gada 
līdz 2004. gadam ar ES strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta 
(ISPA) piesaisti valstī ir ieguldīti 46,9 miljoni eiro.5 Ar ES PHARE programmas pa-
līdzību laikposmā no 1992. gada līdz 1999. gadam īstenoti projekti 248,2 miljonu 
eiro apjomā, bet no 2000. gada līdz 2006. gadam tikuši piesaistīti vēl 30 miljoni eiro  
gadā.6 

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā strauji sāka pieaugt gan tiešo in-
vestīciju, gan tirdzniecības apjoms. No 2004. līdz 2007. gadam ārvalstu investīcijas 
Latvijas ekonomikā bija četras reizes lielākas nekā atbilstošajā laika posmā no 2000. 
līdz 2003. gadam.7 Pašreiz 80% no ārvalstu tiešajām investīcijām veido ES dalībvalstu 
ieguldījumi8 (sk. 2. attēlu).9 

Latvijas eiropeizācijas process ekonomikas jomā ir pilnībā mainījis valsts eksporta 
un importa struktūru. Kā liecina statistikas dati, ir notikusi partneru diversifikācija 
par labu ES dalībvalstīm. Vislielākā aktivitāte vērojama attiecībās ar Latvijas kaimiņ-
valstīm – Dāniju, Igauniju, Krieviju, Lietuvu, Vāciju, Zviedriju. Nozīmīgākos Latvijas 
tirdzniecības partnerus sk. 3. un 4. attēlā.

Papildu stimulu Latvijas attīstībai ir sniedzis ES finansējums. Laikposmā no 2004. 
līdz 2006. gadam no ES struktūrfondiem Latvijai dažādu programmu īstenošanai bija 
pieejami 619 miljoni eiro.10 Savukārt no Kohēzijas fondiem (2000–2006) – 710 miljoni 
eiro.11 Finansējums tika piešķirts atbilstoši Latvijas noteiktajām prioritātēm – līdz-
svarota attīstība, uzņēmējdarbība un inovāciju veicināšana, cilvēkresursu attīstība un 
nodarbinātība, lauksaimniecība un zivsaimniecība12 (sk. 5. attēlu).

  5 Detalizētāku informāciju par ISPA sk.: Eiropas fondu mājaslapa. Pieejams: http://www.esfondi.lv/page.
php?id=901

  6 Detalizētāku informāciju par ES PHARE programmu sk.: Eiropas fondu mājaslapa. Pieejams: http://www.
esfondi.lv/page.php?id=3 (skatīts 9.09.2011.).

  7 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009, 58. lpp.
  8 Investīcijas – galvenie rādītāji. Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

statistikas-temas/investicijas-galvenie-raditaji-30252.html 
  9 Detalizētu ārvalstu tiešo investīciju dinamiku Latvijas tautsaimniecībā pēc Latvijas pievienošanās ES veikuši 

vairāki pētnieki. Sk., piemēram: Babuškins S. Investīciju vide Baltijas valstīs. Ekonomika. Vadības zinātne. 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 26.–36. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 677. sēj.); Dubra E., Titarenko D., 
Paula D. Latvijas investīciju vide un ekonomikas konkurētspējas izaicinājumi krīzes apstākļos. Ekonomika. 
Vadības zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009, 56.–67. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 743. sēj.).

10 Eksperti kritizē Eiropas struktūrfondu naudas apguvi. ES mājaslapa. Pieejams: http://www.esmaja.
lv/?lapa=zina&id=2955 (skatīts 5.11.2011.).

11 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, 78. lpp.
12 Finansējuma sadalījums starp prioritātēm 2004.–2006. gadam. Eiropas fondu mājaslapa. Pieejams: http://

www.esfondi.lv/page.php?id=792 
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2. att. Nozīmīgākie inves-
tori Latvijā 2010. gadā, %
Avots: Latvijas tautsaimnie-
cība: Makroekonomiskais 
ap skats. Latvijas Republikas 
Eko nomikas ministrijas mā-
jas lapa. Pieejams: http://www. 
em.gov.lv/images/modules/
items/tsdep/makro_43/makro 
_43.pdf

3. att. Nozīmīgākās valstis 
Latvijas eksporta struktūrā 
2010. gadā (eksporta 
apjoms procentos)
Avots: Ārējā ekonomiskā 
politika. Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas mājaslapa. 
Pieejams: http://www.mfa.
gov.lv/lv/Arpolitika/Ekono-
miskas-attiecibas/

4. att. Nozīmīgākās valstis 
Latvijas importa struktūrā 
2010. gadā (importa 
apjoms procentos)
Avots: Ārējā ekonomiskā 
politika. Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas mājaslapa. 
Pieejams: http://www.mfa.gov.
lv/lv/Arpolitika/Ekonomis-
kas-attiecibas/

Nākamajā ES budžeta plānošanas periodā (2007–2013) Latvijai kopējā pieejamā 
summa bija 4,53 miljardi eiro. No tiem 551 miljons ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) finan-
sējums, kas paredzēts cilvēkresursu un nodarbinātības veicināšanai, 737 miljoni eiro no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir orientēti uz uzņēmējdarbības un inovāciju  
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attīstīšanu, kā arī ERAF un Kohēzijas fonda (KF) 3,2 miljardi eiro, kuru mērķis ir infra-
struktūras sakārtošana un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.13 Kā liecina minētie 
skaitļi, ES piešķirtais finansējums ir vērā ņemams. Taču tas var kalpot valsts attīstībai, 
ja tiek ievēroti vismaz divi nosacījumi. Pirmkārt, finansējumam jānokļūst tajās noza-
rēs un tajās jomās, kuras valsts ir definējusi par prioritārām ilgtermiņā un kurām tiek 
sniegts politiskais atbalsts gan ar likumdošanu, gan politiskajiem lēmumiem. Otrkārt, 
šo finansējumu jāprot pilnā apjomā izmantot, sagatavojot kvalitatīvus projektus, pār-
valdot finansējuma plūsmu un izvērtējot tā atdevi.14 Uz intervijas jautājumu, kādi ir 
Latvijas kā ES dalībvalsts lielākie izaicinājumi nākotnē, bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga atbildēja: “Ātri, racionāli un ar tālejošu virzību apgūt VISUS pieejamos 
ES fondus.” 15 

Latvijas ekonomiskās attīstības tempus un patiesos rezultātus aizēnoja un iespaidoja 
globālā ekonomiskā krīze,16 kurai īpaši komplicētu raksturu piešķīra arī valsts iekšienē 
uzkrājušās problēmas. Latvija no valsts, kura vairāku gadu garumā minēta kā “veiksmes 
stāsts” pārejā no totalitārisma uz demokrātiju visās tās izpausmēs, pārvērtās par valsti, 

13 2007.–2013. g. plānošanas periods. Eiropas fondu mājaslapa. Pieejams: http://www.esfondi.lv/page.
php?id=414 

14 Detalizētāk par ES fondu apguves efektivitāti Latvijā sk.: Blumberga S. Eiropas Savienības fondu apguves 
efektivitāte Latvijā. Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskie raksti. 3. sēr.: Ekonomika un uzņēmējdarbība, 
20. sēj., 2010, 33.–40. lpp.

15 Autores intervija ar bijušo Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 2011. gada 29. janvārī.
16 Latvijas un ES ekonomiskās attīstības problēmas globālās ekonomiskās krīzes kontekstā aplūkotas Rīgas Stra-

diņa universitātes mācībspēku sagatavotajā pētījumā. Tajā izgaismoti  krīzes cēloņi, īpatnības, pārvarēšanas 
mehānismi un iezīmētas ekonomikas atveseļošanās perspektīvas. Pastiprināta  uzmanība pievērsta Latvijā 
īstenotajiem pretkrīzes pasākumiem un piedāvāts kritisks to efektivitātes izvērtējums. Vienlaikus autori 
piedāvā uz krīzi palūkoties arī kā uz stimulu, piemēram, ekonomiskās paradigmas maiņai. Plašāk sk.: Dov-
ladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Mūsdienu finanšu un ekonomiskā krīze Eiropā un Latvijā: izeju meklējot. 
Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. Par šo pašu problemātiku sk. arī: Bikse V., Rivža B., Rivža P., Rivža S. 
Ekonomiskās lejupslīdes cēloņi, tās stabilizācijas programmu izvērtējums Latvijā. Ekonomika. Vadības zi-
nātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009, 251.–265. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 743. sēj.).

5. att. Finansējuma sadalījums starp 
prioritātēm 2004.–2006. gadam, %.
Avots: Finansējuma sadalījums starp prio-
ritātēm 2004.–2006. gadam. Eiropas fondu 
mājaslapa. Pieejams: http://www.esfondi.lv/
page.php?id=792
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kuru krīze ir skārusi visspēcīgāk un kā vienu no pirmajām.17 Ekonomiskā stāvokļa 
strauju pasliktināšanos izraisīja vairāki faktori: uzmanība netika pievērsta rādītājiem, 
kuri brīdināja par ekonomikas pārkaršanu un iespējamām negatīvām sekām, – strauji 
augošajai inflācijai (sk. 6. attēlu); iekšējam patēriņam, kas paaugstinājās nesamērīgi 
straujos tempos, tādējādi palielinot arī tekošā konta deficītu, kas 2007. gadā sasniedza 
22,5% no IKP jeb aptuveni 5 miljardus latu18; nelīdzsvarotajai tautsaimniecības struktū-
rai, kurā ievērojamu daļu ieņēma nekustamā īpašuma darījumi. Savu pienesumu krīzes 
saasinājumam sniedza otras lielākās bankas – Parex – grūtības19 un valdības izšķiršanās 
par to, ka valsts pārņems tās turpmāko pārvaldību. 

Ekonomiskās izaugsmes tempu straujais kritums, ieguldījumi Parex bankas 
glābšanā, pieaugošās budžeta deficīta nastas spiediens, bažas par sociālās spriedzes 
saasināšanos un valdības rīcībā esošie izsīkstošie finanšu līdzekļi izrādījās pārlieku liels 

17 Latvijas Bankas pārskata dati liecina, ka 1999. gadā, kad Latvija tika uzaicināta sākt iestāšanās sarunas, tā 
bija sasniegusi 39% no ES-15 IKP uz vienu iedzīvotāju. Jau pēc dažiem gadiem – 2004. gadā – šis rādītājs 
bija 46% no ES-15, sasniedzot augstāko līmeni 2008. gadā (57% no ES-25 vidējā rādītāja). Taču  pirmajā 
pēckrīzes gadā (2009) IKP uz vienu iedzīvotāju atkal bija vien 49% un atbilda situācijai pirms iestāša-
nās Eiropas Savienībā. Sk.: Latvijas Bankas mājaslapa. Pieejams: http://www.bank.lv/images/img_lb/ 
izdevumi/.

18 Turpat.
19 Ar Parex banku saistītās problēmas lika par sevi manīt 2008. gada rudenī, atsedzoties neveiksmēm risku va-

dības un likviditātes jomā. Atbilstošu risinājumu meklējumi nevainagojās panākumiem. Sabiedrībā parādījās 
pazīmes, kas liecināja, ka zūd uzticēšanās Latvijas banku sektoram, un šīs izjūtas pastiprināja gan globālās 
finanšu krīzes pieņemšanās spēkā, gan arī banku klientu rūgtā pieredze, tiem zaudējot lielu daļu savu ietaupī-
jumu 1995. un 1998. gada krīzēs. Zviedrijas valdība, oficiāli paziņojot par atbalstu savām bankām (Swedbank 
un SEB), spēcināja to pozīcijas un vienlaikus iedragāja uzticēšanās līmeni vietējām bankām. Sekoja strauja 
noguldījumu izņemšana no Parex bankas; vienlaikus pietuvojās arī divu bankai piešķirtu apjomīgu sindicēto 
kredītu (500 milj. un 27 milj. latu apmērā) dzēšanas termiņš. 2008. gada 8. novembrī ar mērķi novērst bankas 
sabrukumu un izvairīties no jau trešās banku krīzes, valdība izšķīrās par aktīvu apjomu ziņā otrās lielākās 
Latvijas bankas pārņemšanu. Plašāk sk.: A/S “Parex banka” pārņemšana un restrukturizācija. Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/informacija_par_as_parex_
banka/apskats/as_parex_banka_parnemsananas_apskat/.

6. att. Inflācijas dinamika, 
1999–2010, %
Avots: Aktuāla statistika. 
CSP mājaslapa. Pieejams: 
http://www.csb.lv/csp/
content/?cat=3358 
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finansiāls slogs valdībai, un tas lika tai vērsties pēc atbalsta starptautiskajās institūcijās, 
tostarp Eiropas Komisijā. Iesaistīto pušu starpā tika panākta vienošanās, ka kopumā 
Latvijai būs pieejams 7,5 miljardus eiro liels aizdevums no Eiropas Komisijas, Starp-
tautiskā Valūtas fonda, Pasaules Bankas un atsevišķām ES dalībvalstīm. Lielāko finanšu 
resursu daļu – 3,1 miljardu eiro – piešķīrusi Eiropas Komisija.20 Faktiski sešus gadus 
pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija atgriezās pie nosacījumu (šoreiz aizdevēju) 
pildīšanas situācijas. 

2010. gada beigās un 2011. gada sākumā kļuva manāmas pirmās ekonomikas at-
labšanas pazīmes. šis panākums lielā mērā bija rezultāts tādam faktoru kopumam kā 
stingrā finanšu disciplīna, EK un citu aizdevēju kopīgi ar Latvijas valdību izstrādātās 
programmas īstenošana, kā arī situācijas stabilizācija pasaulē. Tālaika Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta šulca šo jauno situāciju raksturojusi šādi: 
“Latvija no krīzes stāsta ir kļuvusi par Eiropas veiksmes stāstu. Valdības pierādīja, ka 
divos gados spēj veikt milzīgas fiskālas korekcijas un atjaunot starptautisko tirgu uzti-
cību valstij. Eiropas Komisijas un SVF finansiālā palīdzība un ekspertu padomi bija ļoti 
svarīgi, lai veiktās reformas patiesi novērstu iepriekšējos gados radīto ekonomisko ne-
līdzsvarotību. Stabilitāte ir atgriezusies, un tagad ir nepieciešama izaugsme. Vai Latvija 
iet izaugsmes virzienā, parāda gan 2011. gada budžeta izpilde, gan 2012. gada budžets, 
jo tas ir valsts prioritāšu atspoguļojums skaitļu valodā.”21

Viens no virzieniem, kurā izpaudās Latvijas ekonomiskās izaugsmes dinamika, bija 
eksporta pieaugums. Par nozīmīgākajām partnervalstīm Latvijas eksportam kļuvušas 
tādas ES dalībvalstis kā Dānija, Vācija, Lietuva, Nīderlande, Polija. Statistikas dati 
liecina, ka 2010. gada deviņos mēnešos bija vērojams iespaidīgs eksporta pieaugums – 
30,7%. Salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājies eksporta apjoms uz Poliju (par 95%), 
Lielbritāniju (53%), Zviedriju (37%), Igauniju (29%), Lietuvu (28%) un Vāciju (26%).22

2008. gadā Latvija piesaistīja ārvalstu politiķu un ekspertu uzmanību kā ES dalīb-
valsts, kura nokļuvusi visdziļākajā krīzes punktā, bet jau 2010. gada beigās par Latviju 
var runāt kā par piemēru tam, kā ar iekšējās disciplīnas, ES un ārvalstu mērķtiecīgu 
atbalstu iespējams panākt rezultātus, kas Latviju atkal ierindo veiksmes stāstu katego-
rijā. Latvijas spēja pārvarēt krīzes dziļāko punktu un nostāties uz stabilizācijas ceļa tiek 
minēta kā paraugs, kuram būtu jāseko citām ES dalībvalstīm, kuras cieš no finanšu 
disciplīnas trūkuma, – Grieķijai, Itālijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai. 

Papildu stimulu saimnieciskajai darbībai sniegs arī Latvijā izvietotā jaunā ES aģen-
tūra. ES ir nākusi klajā ar piedāvājumu dalībvalstīm, īpaši jaunpienācējām, savās valstīs 
izvietot ES aģentūras. Viena no topošajām Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
iestā dēm (BEREC), kuras uzdevums ir visās dalībvalstīs nodrošināt ES tiesiskā regu-

20 Starptautiskais Valūtas fonds piešķīra 1,7 miljardus eiro, Ziemeļvalstis un Igaunija kopā – 1,9 miljardus 
eiro, Pasaules Banka – 400 miljonus eiro, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka kopā ar Čehiju un  
Poliju – 400 miljonus eiro. Sk.: http://fm.gov.lv/sadalas/starptautiska_finansu_sadarbiba/starptautiska_aiz-
devuma_programma/jautajumi_un_atbildes (skatīts 20.10.2013.).

21 Autores intervija ar bijušo Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Ivetu šulcu 2011. gada 9. sep-
tembrī.

22 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. 2011. gada 14. janvāris. Latvijas Republi-
kas Ārlietu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf 
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lējuma saskaņotu piemērošanu elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 
veicinot vienota iekšējā tirgus attīstību, atrodas Rīgā.23 

Viena no ekonomikas nozarēm, ap kuru un kurā ir norisinājušās spraigas deba-
tes par ES lomu, ir lauksaimniecība. Debates ir izgājušas vairākus attīstības ciklus. 
Pirms iestāšanās ES vadošais motīvs tajās bija saistīts ar šīs nozares iespējamo iznī-
cināšanu, ko izraisīs zemā Latvijas zemnieku konkurētspēja un nepietiekamais finan-
sējums.24 ES augstās sanitāri higiēniskās un kvalitātes prasības nozīmēja arī papildu 
izmaksas, kuru segšana nebija pa spēkam mazajām saimniecībām (Latvijā to īpatsvars 

23 Lēmums par BEREC izvietošanu Rīgā pieņemts 2010. gadā. 
24 Ar mērķi kliedēt bažas par iespējamo ES negatīvo ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības attīstību pēc iestājas 

Savienībā 2003. gadā tapis Kristīnes Gaugeres pētījums Latvijas lauksaimniecība un lauku attīstība ES kon-
tekstā: problēmas un risinājumi. Sk. arī: Eisaka F. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un lauksaimniecība. 
Latvijas Integrācija Eiropas Savienībā – Latvija un lēmumu pieņemšana. Neoliberālisms un sociālais kapitāls: 
Pētījumu programmas “Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā” rezul-
tāti. Zin. red. R. Karnīte. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2003, 95.–102. lpp.; Auers D. Draugs vai drauds? 
Latvija un Eiropas Kopējā lauksaimniecības politika. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Zin. 
red. Ž. Ozoliņa. Rīga: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja; Zinātne, 2007. 

7. att. Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska un ES Ekonomikas un monetāro lietu komi-
sāra Hoakina Almunjas tikšanās 2009. gada 13. oktobrī. Blakus H. Almunjam EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Iveta šulca (foto no Valsts kancelejas arhīva)
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bija aptuveni 85%). Taču līdz ar SAPARD25 programmas ieviešanu 2000. gadā un  
iestāšanās sarunās apzinātajiem finanšu fondiem nozares un lauku attīstībai pieauga 
zemnieku atbalsts ES un sākās nozares konsolidācija un modernizācija. Pēc iestāša-
nās ES debatēs iezīmējās jauns cikls, kurā tikuši izvērtēti jau pieņemtie lēmumi un 
pro gnozēta nākotnes virzība. Latvija turpināja saņemt finansējumu, kas atbilstoši  
Euro stat datiem laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam bija 907,4 miljoni eiro,26 kuri nāca 
no vairākiem ES fondiem.27 šāda palīdzība bija jo īpaši svarīga krīzes apstākļos, kad sa-
mazinājās nacionālais atbalsts lauksaimniecībai. Zīmīgi, ka pēc iestāšanās ES sākās izde-
vumu pieaugums šajā sektorā. Valsts atbalsts 2004. gadā bija 26 miljoni eiro, 2005. gadā 
tas jau bija gandrīz divkāršojies un virsotni sasniedza 2006. gadā, kad šis rādītājs bija 
194 miljoni eiro. Nākamajos gados sekoja straujš izdevumu samazinājums, 2008. gadā 
lauksaimniecības sektoram tika atvēlēti tikai 17 miljoni eiro. 2009. gadā, parādoties 
pirmajām pēckrīzes pazīmēm, arī lauksaimniekiem no valsts budžeta tika piešķirts teju 
vai uz pusi vairāk līdzekļu nekā iepriekšējā gadā.28 Lai arī piešķirtais kopējais finan-
sējums šķiet ievērojams, tomēr salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm Latvija no ES saņem 
viszemākos tiešmaksājumus par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (sk. tabulu). 

Ar to arī skaidrojams fakts, ka Eiropas Komisijas izsludinātajā publiskajā diskusijā 
par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni Latvija bija viena no aktīvākajām 
dalībniecēm un pēc izvirzīto priekšlikumu skaita (417) ieņēma ceturto vietu aiz Vācijas, 
Polijas un Francijas. Minētais fakts liecina, ka Latvija ir to ES dalībvalstu vidū, kuras ir 
apņēmušās mazināt pastāvošo nevienlīdzību no ES kopējā budžeta atvēlētā finansējuma 
piešķīrumā lauksaimniecības sektoram.

Vēl viena joma, kurā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijai nācās saskarties ar 
jauniem izaicinājumiem, bija ES četras brīvās kustības – brīva preču, kapitāla, pakal-
pojumu un cilvēku kustība. Pirms 2004. gada Latvijā mēdza izskanēt bažas par to, ka 
cilvēku brīva kustība varētu nozīmēt nekontrolētu to plūsmu Latvijas virzienā, taču 
praksē pierādījās pretējais. Vēsturiskā pieredze, kas radusies iepriekšējos ES paplaši-
nāšanās ciklos, ļāva prognozēt, ka vidēji 5–7% jauno ES dalībvalstu pilsoņu 3–8 gadu 
laikā29 varētu izbraukt no valsts. Taču realitāte, ar kuru saskārās Latvija, bija atšķirīga 
no iepriekš prognozētā gan priekšstatu, gan politiku līmenī. Par negaidītu izaicinā-
jumu kļuva atklāsme, ka straujiem tempiem pieaug Latvijas iedzīvotāju izceļošana 
uz īriju, Lielbritāniju un citām ES dalībvalstīm. Sākotnēji sabiedrībā šis fenomens 
tika uzlūkots kā īslaicīga parādība, kas saistīta ar cilvēku vēlmi iegūt lielākus ienāku-
mus. Politiskā elite un sabiedrība uzskatīja, ka pēc dzīves līmeņa uzlabošanās pilsoņi 
Latvijā atgriezīsies. Taču ap 2005.–2006. gadu miju lielais cilvēku skaits, kuri atstāj 
valsti, sāka radīt pamatu nopietnām bažām. Saskaņā ar oficiālajiem rādītājiem, gada 

25 Special Action Programme for Agriculture and Rural Development.
26 Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2010. Eiropas Komisijas mājas-

lapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/C4-1-342.pdf 
27 EAGGF Guarantee, EAGF, EAGGF Guidance, EAFRD.
28 Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2010. Eiropas Komisijas mājas-

lapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/C4-4-3410.pdf 
29 Indāns I., Lulle A., Laizāne-Jurkāne M., Znotiņa L. Latvija un brīva darba spēka kustība: Īrijas piemērs: Stra-

tēģiskās analīzes komisijas ziņojumi, 2006. Rīga: Zinātne, 2007, 10.–14. lpp.
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Valsts Tiešmaksājumu apjoms (EUR)

Grieķija 441

Nīderlande 405

Beļģija 380

Dānija 374

Vācija 323

īrija 307

Luksemburga 289

Malta 287

Francija 273

Itālija 265

Somija 245

Zviedrija 231

Apvienotā Karaliste 227

Austrija 219

Slovēnija 209

Kipra 181

Čehija 177

Spānija 169

Ungārija 158

Portugāle 147

Slovākija 142

Polija 132

Lietuva 102

Igaunija 92

Latvija 63

Vidēji ES-15 257

Vidēji ES-25 232

Vidēji ES-10 137

Avots: Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne: http://europa.eu

Tabula
Tiešmaksājumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru  

(vidēji, periodā no 2007. līdz 2013. gadam)
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laikā bija izbraukuši 50 000 cilvēku, no kuriem 20 000 devušies uz īriju.30 Taču, kā 
vēstī neoficiālas aplēses, laikā no 2004. gada bija izbraukuši ap 80 000–100 000 cilvēku. 
Aptuvenās aplēses apstiprina arī tautas skaitīšanas rezultāti 2011. gadā: tie liecināja, ka 
Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis no 2,3 miljoniem līdz 1,9 miljoniem.31 Kā norādījuši 
Latvijas demogrāfisko procesu pētnieki, izbraukušo cilvēku skaits kombinācijā ar ze-
majiem dzimstības rādītājiem Latvijā rada pamatotas bažas par darbaspēka trūkumu  
nākotnē.32

Ekonomiskās krīzes radītās sekas, kas iespaido izaugsmes tempus, un demogrāfiskās 
situācijas pasliktināšanās neatrodas vienīgi Latvijas rūpju lokā. ES politiskajā dienas-
kārtībā pastāvīgi uzmanības centrā ir politisko risinājumu meklējumi. ES ir izvēlējusies 
jaunas sviras izaugsmes iedarbināšanai meklēt zinātnes, pētniecības un inovāciju jomā, 
par ko liecina gan stratēģijas ES 202033 izstrāde, gan Inovāciju savienības izveide34. To, 
kā Latvija vērtē šīs iniciatīvas, aplūkosim nākamajā nodaļā.

Zinātne – pienesums sabiedrības izaugsmei

Tā kā izdevumi zinātnei Latvijā vienmēr ir bijuši vieni no zemākajiem Eiropas 
Savienībā, ES finansējuma pieejamība ir uzskatāma par nacionālās zinātnes izdzīvo-
šanas un attīstības līdzekli. Teikto ilustrē fakts, ka 2007. gadā zinātnei tikuši atvēlēti 
0,59% no IKP, 2008. gadā – 0,61%, bet pirmajā krīzes gadā – 2009. g. – zinātnei veltītā 
finansējuma īpatsvars nokritās līdz 0,45 procentiem.35 Salīdzinājumam – 2009. gadā 
vidējais ES-27 rādītājs bija 2,01% no IKP.36 Latvija ievērojami atpaliek arī no saviem 
kaimiņiem, jo Lietuvā zinātnei tiek tērēti attiecīgi 0,84%, bet Igaunijā – 1,42% no  
IKP.37 

30 Indāns I., Lulle A., Laizāne-Jurkāne M., Znotiņa L. Latvija un brīva darba spēka kustība: Īrijas piemērs: Stra-
tēģiskās analīzes komisijas ziņojumi, 14. lpp.

31 Tautas skaitīšana Latvijā. Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/ 
statistikas-temas/tautas-skaitisana-28290.html

32 Purmalis K., škapars R. Iespējamās migrācijas izmaiņas, Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā. Ekonomika. Va-
dības zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 271.–279. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 677. sēj.); Indāns I., 
Lulle A., Laizāne-Jurkāne M., Znotiņa L. Latvija un brīva darbaspēka kustība: īrijas piemērs (2006). Latvijas 
Valsts prezidenta mājaslapa. Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_489_Irijas_ 
piemers_zinojums.pdf; Krišjāne Z. (darba grupas vadītāja). Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2007; Skribans V. Darbaspēka migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā. Ekonomika. Vadības 
zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010, 189.–200. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 758. sēj.); Zvidriņš P. 
(zin. red.). Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gs. sākumā. Rīga: Zinātne, 2006. Pieejams arī: Stratēģiskās ana-
līzes komisijas ideju platformas mājaslapa. http://saki.lv (skatīts 7.11.2011.); Zvidriņš P. (red.). Depopulācija 
Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

33 Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Eiropas Savienības Tiesību aktu mājas-
lapa. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

34 Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union, 2010. Eiropas Komisijas mājaslapa. Pieejams: http://ec.europa.
eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none

35 Zinātne – galvenie rādītāji. Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/statisti-
kas-temas/zinatne-galvenie-raditaji-30423.html

36 Zinātne Latvijā. Valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010, 91. lpp.
37 Turpat.
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Latvijas zinātniekiem ES finansējums ir bijis pieejams vēl pirms iestāšanās Savie-
nībā, jo jau 1999. gadā tika piedāvāta iespēja piedalīties ES finansētajās 5. ietvarpro-
grammā un arī 6. ietvarprogrammā, bet no 2007. gada jau kā dalībvalstij – 7. ietvar-
programmā. Līdzās pieejamam finansējumam ietvarprogrammās laika posmā no 2007. 
līdz 2013. gadam no Eiropas Struktūrfondiem Latvijas zinātnei piešķirti 269,8 miljoni 
eiro un no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 573,2 miljoni eiro.38 Izvērtējot acīm-
redzamos panākumus pirmajos finansējuma saņemšanas gados, jākonstatē, ka svarīgs 
rādītājs ir straujais doktorantu un aizstāvēto disertāciju skaita pieaugums. Laikposmā 
no 2004. līdz 2010. gadam doktora grādu ieguvēju skaits pieaudzis no 85 līdz 132 cilvē-
kiem gadā. Palielinājies arī doktorantūrā studējošo skaits no 1428 līdz 2418. Pateicoties 
ESF, palielinājies zinātnē nodarbināto pētnieku skaits – ar ESF atbalstu zinātniskajos 
institūtos pētījumus veic 621 pilna laika darbinieks.39 Izmantojot finansējumu, ir uzla-
bota pētniecības infrastruktūra, kas Latvijas zinātniekiem nodrošina līdzvērtīgus darba 
apstākļus ar citu dalībvalstu kolēģiem.

Latvijas zinātnes finansējuma jautājumi nav vienīgie, kuriem ir vērts pievērst uzma-
nību. Latvija ir bijusi aktīva ES finansējuma piesaistē nacionālā atbalsta samazinājuma 
kontekstā, bet nav bijusi pietiekami iesaistīta Eiropas zinātnes un inovāciju politikas 
veidošanā un savu interešu pārstāvēšanā Eiropas līmenī. Sākoties krīzei, no Briseles tika 
atsaukts pirmais un pagaidām vienīgais Latvijas zinātnes atašejs, lai gan finansējums 
pētniecībai ES ietvaros un arī programmu skaits pieauga. Latvijas zinātnieku viedoklis 
nav reprezentēts dažādās interešu pārstāvnieciskās organizācijās, kurām ir liela ietekme 
uz ES lēmumu pieņemšanu Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorātā. Latvija diemžēl 
nav pārstāvēta Eiropas Zinātnes fondā, kurā ir iesaistījušās visas ES dalībvalstis, izņe-
mot Latviju.40 Latvijas zinātnieku pārstāvji nav piedalījušies arī EUROHORC (Eiropas 
Zinātnes padomju vadītāji) darbībā laikā, kad šī organizācija pastāvēja.41 

Uz Latvijas zinātnes lielākajiem izaicinājumiem nākotnē visnotaļ precīzi norādīts 
Eiropas Savienības konkurētspējas ziņojumā. Autori atzīmē: “Latviju raksturo ļoti vāji 
pētniecības un inovāciju darbības rezultāti salīdzinājumā gan ar ES vidējiem rādītājiem, 
gan ar references grupu42. Spēcīga un inovatīva ražošana ir līdzeklis, kas nodrošina 
investīcijas pētniecībā un attīstībā, bet Latviju raksturo zems finansējuma līmenis un 
zema ražošanas sasaiste ar pētniecību un attīstību.”43 Par pamatu šādiem secinājumiem 
kalpo virkne kvantitatīvo indikatoru visos svarīgākajos sektoros. Kopējā ES dalīb - 
valstu inovāciju panākumu ainā Latvija ieņem pēdējo vietu.44 Uz šiem Latvijas izaugsmi  

38 ES struktūrfondi izglītībā un zinātnē. Eiropas fondu mājaslapa. Pieejams: http://esfondi.izm.gov.lv
39 Turpat.
40 Eiropas Zinātnes fondā darbojas 78 biedru organizācijas no 30 valstīm.
41 Eiropas valstu Zinātnes padomju vadītāju organizācija EUROHORC 2011. gada oktobrī pārtrauca darbību, tās 

funkcijas turpina organizācija Science Europe.  Sk. organizācijas mājaslapu: http://www.scienceeurope.org/.
42 References grupā ietilpst valstis, kuru rādītāji ir līdzīgi, – Lietuva, Latvija, Malta un Grieķija, un šī ir vājākā ES 

valstu references grupa.
43 European Union Competitiveness Report 2011. Eiropas Komisijas Inovāciju savienības mājaslapa. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year= 
2011

44 Innovation Union Scoreboard 2010. PRO INNO Europe mājaslapa. Pieejams: http://www.proinno-europe.eu/
inno-metrics/page/ius-2010 
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veicinošiem aspektiem aizvadītajā desmitgadē norādījuši vairāki Latvijas pētnieki, 
tomēr nav ņemti vērā nedz viņu raidītie trauksmes signāli politikas veidotājiem, nedz 
arī ieteikumi.45

Latvija ir pieticīga arī ES finansējuma pieprasīšanā no 7. ietvara programmas. šis 
aspekts nav tik daudz vērtējams naudas izteiksmē, cik spējā iekļauties liela apjoma 
starptautiskās sadarbības projektos un to vadībā. Kā liecina dati, Latvija projektu pie-
teikumu ziņā atrodas 25. vietā visu ES dalībvalstu vidū, un šo pašu pozīciju tā ieņem arī 
pieprasītā finansējuma apjoma ziņā. Tajā pašā laikā, kas attiecas uz veiksmes rādītājiem, 
tās līmenis ir 22% (ES-27 – 20,7%) un Latvija ieņem 11. vietu, taču pieprasītā finansē-
juma ziņā atrodas tikai 24. vietā.46 Latvijas dalība 7. ietvara programmā ir vērtējama kā 
apmierinoša – tiek realizēti 156 projekti, bet tikai sešos no tiem Latvijas institūti dar-
bojas kā koordinatori, un tas vājina iestāžu spēju pretendēt uz liela apjoma finansētiem 
un starptautiski plaši izvērstiem projektiem.47 ES finansējums nākotnē tiks piešķirts 
tieši šāda veida pieteikumiem, koncentrējot labākos prātus un idejas izcilības centros. 
Ja Latvijā netiks izkoptas projektu vadīšanas prasmes, iespējas izmantot ES fondu un 
programmu līdzekļus var ievērojami sarukt, bet tas mazinātu kopējo Latvijas konkurēt-
spēju Eiropas pētniecības telpā.

Pašlaik apstiprinātie projekti un noslēgtās vienošanās ar atbalsta saņēmējiem lie-
cina, ka jau tuvāko gadu laikā ES var sniegt ievērojamu artavu ieilgušu un sasāpējušu 
problēmu risinājumā, kas Latviju aizvadītajās divās desmitgadēs ir atvirzījušas tālu 
iedzinēja pozīcijās pētniecības un inovāciju jomā. Latvijas zinātnieku vārdi joprojām 
nepiedodami reti parādās nozīmīgākajās zinātniskajās datubāzēs un izdevumos48 
(ERAF aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros ir plānots panākt ievē-
rojamu starptautiski atzītu publikāciju skaita palielinājumu49), akadēmiskā personāla 
skaits salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir neliels, turklāt nepietiekamā mērā 
noris tā atjaunošanās (aktivitātes vērstas arī uz situācijas normalizējumu šajā jomā). 
Zinātne šķiet dzīvojam savu dzīvi – autonomu no tautsaimniecībā norisošajiem proce-
siem. Iecerēts, ka ES finansējums sekmēs patlaban vāji attīstīto zinātnes un ražošanas 
sasaisti. Tāpat ievērojamus finanšu resursus paredzēts novirzīt tiem zinātniskajiem 
virzieniem, kuri valstī atzīti par prioritārajiem, proti, tām zinātņu nozarēm, kurās tiek 

45 Sk.: Grēns E. (zin. red.). Zināšanu sabiedrību veidojot. Rīga: Zinātne, 2005; Grēns E. (zin. red.). Zinātne, pēt-
niecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Rīga: Zinātne, 2007; Ulnicāne I. Pētniecības, tehnoloģiskās attīstības 
un inovāciju politikas eiropeizācija Centrālajā un Austrumeiropā: nacionālā līmeņa faktoru nozīme. Politikas 
zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, 127.–142. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 686. sēj.); Ulnicāne-
Ozoliņa I. Zinātne, tehnoloģija un inovācija: kā Latvijai nepalikt perifērijā? Latvija 2020: Nākotnes izaicinā-
jumi sabiedrībai un valstij. Red. Ž. Ozoliņa un I. Ulnicāne-Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008; 
Muižnieks I. Krīze un Latvijas akadēmijas nākotnes izredzes. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 14.–22. lpp.; 
Stokmane I. Baltijas valstu konkurētspēja un attīstības tendences: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010.

46 Sk.: Innovation Union Scoreboard 2010. 
47 Latvijas dalība sekmīgajos 7. ietvara programmas projektos. Ietvara programmas Nacionālā kontaktpunkta 

mājaslapa. Atjaunotie rezultāti 04.08.2011. Pieejams: http://www.sf.gov.lv/?p=87_92
48 Muižnieks I. Krīze un Latvijas akadēmijas nākotnes izredzes. 
49 Graudiņš U. No ES fondiem atbalstu saņem arī Latvijas zinātnes nozare. Laikraksta Latvijas Avīze mājaslapa. Pie-

ejams: http://devel.la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=309815:no-es-fondiem-atbalstu- 
saem-ar-latvijas-zintnes-nozare&catid=124& (skatīts 20.10.2013.). 
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radīta augsta pievienotā vērtība un kurām piemīt augsts eksporta potenciāls, un tās 
ir agrobiotehnoloģijas, biomedicīna, enerģētika, materiālzinātne, medicīnas zinātne 
u.c. Līdz ar to ir pamats apgalvot, ka tieši caur atbalstu zinātnei un pētniecībai ES 
nākamajos gados sniegs ievērojamu atbalstu valsts tautsaimniecības atveseļošanai un 
izaugsmei kopumā. Taču atbalsta sniegšana var nerezultēties valsts attīstībā, ja netiks 
mainīta zinātnes pārvaldības sistēma, kurai jākļūst atvērtai un konkurētspējīgai globālā  
līmenī.

Viens no rādītājiem, kas liecina, cik veiksmīgi zinātne darbojas valsts un sabiedrī-
bas labā, ir izvērsta globāla sadarbības tīkla esamība, tā uzturēšana un paplašināšana, 
kas nodrošina jaunāko zinātnes atklājumu, jaunu zināšanu un tehnoloģiju apmaiņu un 
nonākšanu Latvijas tautsaimniecībā. Tādēļ nākamajā nodaļā aplūkosim, cik lielā mērā 
Latvijas ārpolitika nodrošina tādu kanālu pastāvēšanu, kuri izmantojami starptautisko 
resursu piesaistei valstī. 

Ārpolitika

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā mūsu valsts ārpolitika piedzīvojusi vairā-
kas būtiskas pārmaiņas. Pirmkārt, līdz ar pirmajām neatkarības atjaunošanas dienām 
bija vērojama sabiedrības un politiķu vienprātība par galvenajiem valsts mērķiem ār-
lietās.50 Politiķi to formulēja kā atgriešanos Rietumu struktūrās, akcentējot, ka Latvija 
jau ir piederējusi pie Eiropas demokrātiju saimes un vēlas iegūt tajā pienācīgu vietu, 

50 šeit gan jāpiebilst, ka sabiedrības nostāja attiecībā uz Latvijas dalību Eiropas Savienībā nav bijusi viennozīmīgi 
labvēlīga. Jau sākotnēji valsts drūmo vēstures lappušu pieredze lika skeptiķiem apšaubīt, vai Latvijai izdosies 
nosargāt savu suverenitāti, no jauna pakļaujoties centra diktātam (savulaik virkne valstij būtisku jautājumu 
tika izlemti Maskavā, bet nu izskanēja bažas par to, ka valsts attīstības trajektorija un noteiktas politiska un 
saimnieciska rakstura izvēles varētu tikt pārlieku pakārtotas Briseles prasībām). Turpmākajos gados atbalsts 
Eiropas Savienībai ir bijis samērā stabils, tomēr Latvija joprojām uzskatāma par salīdzinoši eiroskeptisku 
ES dalībvalsti. Regulārās Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas 
gadu no gada fiksējušas samērā līdzīgu to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri dalību ES atzīst par “labu lietu” (kopš 
2004. gada šis rādītājs ar nelielām atkāpēm svārstījies ap 30% atzīmi). Visskeptiskāk dalību  ES iedzīvotāji 
vērtējuši 2009. gadā, kad kā “sliktu lietu” to apzīmējuši gandrīz 30% respondentu (SKDS mājaslapa. Pieejams: 
http://www.skds.lv/index.php?lng=lLat&c=7#kval; skatīts 3.11.2011.). Kā liecina Eirobarometra dati, krass 
iedzīvotāju uzticēšanās kritums Eiropas Savienībai konstatēts 2011. gadā – pusgada laikā šis rādītajs nokrities 
no 50 līdz 42 procentiem (European Commission. Eurobarometer 75: Public Opinion in the European Union. 
Eiropas Komisijas mājaslapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.pdf; 
skatīts 5.11.2011.). Ir pamats apgalvot, ka pašreizējā atturīgā iedzīvotāju nostāja pret ES skaidrojama ar slikto 
sociālekonomisko stāvokli, politiskās stabilitātes trūkumu pašmājās, kā arī samērā drūmās prognozes par 
ekonomiskās situācijas uzlabošanos ES kopumā. Starp citiem faktoriem, kas veicinājuši eiroskepticisma 
iesakņošanos sabiedrībā, būtu minams tas, ka nav piepildījušās iedzīvotāju ekspektācijas par personiskās ma-
teriālās situācijas uzlabošanos līdz ar valsts iestāju Eiropas Savienībā, kā arī savulaik aktuālās debates par KLP 
ietvaros Latvijai atvēlēto salīdzinoši niecīgo finansējumu. Tomēr padziļināta iedzīvotāju motivācijas izpēte, 
tiem paužot eiroskeptisku pozīciju, ir būtisks nākotnē veicams uzdevums, kas, iespējams, palīdzētu piemeklēt 
piemērotākos mehānismus eiroskepticisma tendenču ierobežošanai. Ir skaidrs, ka lielā mērā skepticismu 
vairo iedzīvotāju nezināšana vai neizpratne par ES jautājumiem, kompetenču sadali starp ES un nacionālo 
līmeni, kā rezultātā iedzīvotāju apziņā virkne pašmājās pieņemtu sabiedrībai netīkamu lēmumu tiek maldīgi 
uzlūkoti kā sekas dalībai Eiropas Savienībā.
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kļūstot par ES un NATO dalībvalsti. Ārpolitiskie mērķi bija skaidri formulēti, un tas 
palīdzēja mobilizēt resursus šo mērķu sasniegšanai. Pēc 2004. gada ārpolitiskais mēr-
ķis kļuva par valsts iekšpolitikas sastāvdaļu, un radās nepieciešamība pēc ārpolitikas 
būtības pārdefinēšanas. Otrkārt, iestājoties ES, Latvija pievienojās tās Kopējai ārējai un 
drošības politikai un pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā – arī Kopējai dro-
šības un aizsardzības politikai. Tas nozīmēja jaunas ārpolitiskās domāšanas un darbības 
realitāti, pastāvot vienlaikus vairākiem tās līmeņiem – nacionālam, lokālam, reģionā-
lam un Eiropas. Treškārt, daudzlīmeņu ārpolitika ir ievērojami prasīgāka attiecībā uz 
prioritāšu definēšanu un to konsekventu ievērošanu. Neliela valsts ar nelieliem finanšu 
resursiem nevar vienlaikus būt klātesoša visās valstīs, starptautiskās organizācijās un 
darboties visās iespējamās jomās. Patiesībā tas ir jautājums par “nišu” jeb specializācijas 
noteikšanu un konsekventu to ievērošanu dažādos ārpolitikas līmeņos. Ceturtkārt, ES 
dalībvalsts statuss uzliek valstij arī jaunus pienākumus, kurus iepriekš pildījušas citas 
ES valstis, piemēram, attīstības sadarbības politika.

Latvija ir veiksmīgi reaģējusi uz minētajām pārmaiņām, lai arī tas ir prasījis vairākus 
gadus.51 Kas attiecas uz jaunu ārpolitisko prioritāšu noteikšanu un pārmantojamības 
definēšanu, šīs prioritātes ir – nacionālās drošības stiprināšana, ekonomisko interešu 
īstenošana, reģionālās sadarbības politikas turpināšana, aktīva līdzdalība Eiropas Sa-
vienības integrācijas procesos, attiecību stiprināšana ar trešajām valstīm, latviešu dia-
sporas stiprināšana un pilsoņu interešu aizstāvība, kā arī valsts tēla un atpazīstamības 
stiprināšana.52 

Latvija vairākkārt ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku debašu centru, un val-
stij bijusi pievērsta pasaules uzmanība. Kā apliecinājums vienotas un drošas Eiropas 
izveidei kalpoja 2006. gada 28.–29. novembrī Rīgā notikušais NATO samits. Tā bija 
vēsturiska alianses galotņu tikšanās, un tā pirmo reizi notika bijušās PSRS teritorijā, 
tādējādi apliecinot, ka Latvija kopā ar savām kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu pieder 
pie Rietumu demokrātiju kopienas. Viens no nozīmīgākajiem NATO samita rezultā-
tiem, kurā atspoguļots arī Latvijas viedoklis, bija NATO visaptverošo politisko vadlīniju 
(Comprehensive Political Guidance)53 dokumenta pieņemšana, kurā akcentēta alianses 
un ES sadarbības nepieciešamība dažādos starptautiskās drošības jautājumos – starp-
tautisko krīžu pārvaldībā, pēckonflikta situācijas stabilizēšanā un atjaunošanā, poten-
ciālo konfliktsituāciju analīzē un novēršanā.54 NATO atgriešanās Latvijā parlamentārā 
līmenī notika 2010. gada 28. maijā–1. jūnijā, kad Rīgā pulcējās NATO Parlamentārās 
asam blejas pavasara sesija, kuras dienaskārtībā bija ietverti daudzi ES un NATO sadar-
bības jautājumi, piemēram, civilā drošība.55

51 Par jauninājumu meklējumiem Latvijas ārpolitikā sk.: Galbreath D. J. Latvian foreign policy after enlarge-
ment: continuity and change. Cooperation and Conflict, Vol. 41, No. 4, 2006, pp. 443–462.

52 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
mājaslapa. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf

53 NATO Comprehensive Political Guidance. NATO mājaslapa. Pieejams: http://www.nato.int/cps/ar/natolive/
topics_49176.htm (skatīts 22.10.2013.).

54 Turpat.
55 Sk. ziņojumu tekstus: NATO Parlamentārās asamblejas mājaslapa. Pieejams: http://www.nato-pa.int/ 

default.asp?SHORTCUT=2060 
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Iekļaušanās ES un NATO pavēra jaunas iespējas koordinētākā un mērķtiecīgākā 
gultnē virzīt jau uzsākto palīdzības sniegšanu tādām valstīm kā Baltkrievija, Gruzija, 
Moldova un Ukraina. ES dalībvalstis 2003. gadā pieņēma Eiropas Kaimiņu politiku 
(EKP)56, domājot par jaunām robežām pēc paplašināšanās procesa un nepieciešamību 
veidot stabilu un attīstītu apkārtējo vidi. šajā politikā kā saņēmējas valstis bija minētas 
tieši tās pašas, kuru nākotne rūp arī Latvijai. Tādējādi kļuva iespējams apvienot nacio-
nālās ārpolitikas intereses ar Eiropas kopējām interesēm. Latvija ir attīstījusi ekspertīzi 
vairākās jomās, un tā varēja nodot savu pieredzi šo valstu iedzīvotājiem, – pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšana, atbalsts sabiedrības pārvaldes jautājumos, palīdzība maziem 
un vidējiem uzņēmējiem, demokrātisko institūtu veidošana, Eiropas integrācijas piere-
dzes nodošana un drošības sektora stiprināšana. Minētās ekspertīzes nostiprināšanā ir 
piedalījušies arī Latvijas pētnieku kopienas pārstāvji.57

56 European Neighboourhood Policy. Eiropas Komisijas mājaslapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/world/enp/
policy_en.htm 

57 Sk.: Lejiņš A. (zin. red.). Eiropas Savienības austrumu kaimiņi pēc Oranžās revolūcijas. Rīga: Latvijas Ārpoli-
tikas institūts, 2006; Ozoliņa Ž. (zin. red.). Latvijas ārpolitika un “robežu paplašināšana”. Rīga: Zinātne, 2006; 
Lejiņš A. (zin. red.). Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi. 
Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2007; Ozoliņa Ž. (zin. red.). Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nā-
kotni. Rīga: Zinātne, 2007, 214.–262. lpp.

8. att. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Ministru  prezidents Indulis Emsis un 
ārlietu ministrs Artis Pabriks paraksta Līgumu par Eiropas Savienības Konstitūciju (Roma, Itālija, 
2004. gada 29. oktobris) (foto no Latvijas Ārlietu ministrijas arhīva)
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Jauninājums Latvijas ārpolitikā pēc iestāšanās ES ir attīstības sadarbības politika.58 
Eiropas Savienībā tā ir politika ar senām un spēcīgām tradīcijām. Savukārt Latvijai ir 
jānosaka savi mērķi un jāpiešķir atbilstoši līdzekļi. Pateicoties iepriekš minētajai EKP, 
mērķu valstis ir skaidras, šo sarakstu papildinājusi arī Afganistāna, kurā Latvijas klāt-
būtne izpaužas galvenokārt caur NATO misiju un dalību ES civilajās misijās. Taču lie-
lāks izaicinājums nākotnē būs šīs politikas finansējums, jo ES dalībvalstis ir vienojušās 
līdz 2015. gadam attīstības sadarbībai novirzīt 0,7% no nacionālā kopieņēmuma (NKI), 
savukārt Latvijas saistības ir līdz 2015. gadam ieguldīt 0,33% no NKI59, un tas ir sa-
režģīts uzdevums ekonomiskās krīzes radīto problēmu dēļ. 2011. gadā Latvijas valdība 
uzsākusi veikt iemaksas Eiropas Attīstības fondā.60 

Uz nepieciešamību Latvijai kā ES dalībvalstij izlēmīgāk rīkoties šīs politikas 
īstenošanā norāda ES attīstības komisārs Andris Piebalgs: “Latvijas nākotne Eiropas 
Savienībā ir atkarīga no Latvijas politiskajām un ekonomiskajām ambīcijām un vīzi-
jas, kādu mēs šo nākotni vēlamies veidot. Jautājums ir, vai Latvija paliks perifērijas 
valsts, kas līdzdarbojas ES procesos, bet neieņem kādu konkrētu nišu, vai tomēr tā 
formulēs savu ārpolitikas stratēģiju, kas neapstātos tikai pie dalības ES, bet noteiktu 
Latvijas lomu starptautiskajās organizācijās un globālajos procesos. šādas stratēģijas 
pieņemšana ļautu valstij savlaicīgi plānot un attīstīt ekspertīzi noteiktā nišā, piemēram, 
cilvēk tiesību, cilvēkdrošības vai labas pārvaldības jomā. Sasniedzot zināmu labklājības 
līmeni, mēs vēlēsimies būt aktīvāki un ietekmēt politiskos procesus citur pasaulē, kā arī 
sniegt palīdzību nabadzīgajām un atpalikušajām valstīm. Apzinoties, ka Latvija ir maza 
valsts ar ierobežotiem resursiem, ilgtermiņā mēs varētu ņemt piemēru no Skandināvijas 
valstīm, kas pasaulē ir pazīstamas ne tikai kā cilvēktiesību un demokrātijas advokātes, 
bet arī kā ietekmīgas donorvalstis attīstības palīdzības sniegšanā.”61 

Dalība ES ir radījusi jaunus impulsus sadarbībai reģionālā līmenī. Pirmsiestāša-
nās periodā izskanēja viedoklis, ka Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona sadarbībai 
pienāks gals, un tam par pamatu būtu pastāvošās sadarbības pieskaņošana ES un 
NATO integrācijas uzdevumiem, kuri pēc 2004. gada zaudēs aktualitāti. Patiesi, die-
naskārtība ir mainījusies, bet pašreiz tā pilnībā ir saistīta ar reģionālās konkurētspējas 
veicināšanu. ES 2009. gada oktobrī pieņēma ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam62, 
kas ir pirmā ES makroreģionu stratēģija. Baltijas jūras reģions ir izraudzīts par poli-
gonu pozitīvās reģionālās sadarbības “eksportam” uz citiem ES reģioniem. Latvija šajā 
Stratēģijā ir atbildīga par enerģētikas prioritāti.63 Latvijas pētnieki, projicējot reģiona 

58 Plašāk sk., piemēram: Ignatāne G. (zin. red.). Latvija un attīstības sadarbība. Rīga: Zinātne, 2006.
59 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 

mājaslapa. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf
60 Sk.: Latvija veiks Ls 3,2 miljonu iemaksas Eiropas Attīstības fondā. nra.lv, 2010, 28. sept. Pieejams: http://

nra.lv/ekonomika/32083-latvija-veiks-ls-3-2-miljonu-iemaksas-eiropas-attistibas-fonda.htm (skatīts 
2.08.2013.).

61 Autores intervija ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu 2011. gada 6. septembrī.
62 EU Strategy for the Baltic Sea Region. Eiropas Komisijas mājaslapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/regional_ 

policy/cooperate/baltic/index_en.cfm 
63 Par Latvijas dalību ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam sk.: Ozoliņa Ž., Reinholde I., Rostoks T. (eds.). EU 

Strategy for the Baltic Sea Region: a Year after and beyond. Rīga: Zinātne, 2010.
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turpmākas sadarbības perspektīvu, to redz cerīgā gaismā tādās jomās kā pētniecība 
un attīstība, enerģētika, apkārtējās vides saglabāšana, civilā drošība un konkurētspējas  
celšana.64

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā citā dimensijā ir risinājušās Latvijas un Krievijas 
attiecības. Līdz 2004. gadam Krievijas ārpolitikas dominējošais vektors bija virzīts uz 
ES un NATO paplašināšanās politikas apturēšanu Baltijas valstīs. Taču, apzinoties, ka 
šāda politika nav produktīva nākotnē, Krievija sāka īstenot ES kā izdevīga ekonomiskā 
partnera atzīšanas politiku, tā rezultātā ekonomikas un politiskā līmenī ieskanējās 
pragmatiskākas notis. Pie šādiem secinājumiem ir nonākusi virkne pētnieku, kas no-
darbojas ar Latvijas un Krievijas attiecībām. Viņi atzīmē, ka ekonomikas jomā vērojama 
pozitīva attiecību dinamika, bet politiskās attiecības ir atkarīgas no starptautiskajā vidē 
notiekošiem procesiem un Krievijas interesēm tajās.65 Kā viens no soļiem savstar-
pējo attiecību uzlabošanā bija Robežlīguma ar Krieviju parakstīšana un ratificēšana  
2007. gadā.66 Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Maskavā 2010. gada no-
galē turpināja tā saukto normalizācijas tendenci. Vizītes laikā tika parakstīti astoņi abu 
valstu sadarbību veicinoši līgumi. Principiālajos okupācijas fakta atzīšanas, latviešu 
valodas kā vienīgās valsts valodas un pilsonības jautājumos abām valstīm joprojām 
saglabājas atšķirīgi viedokļi. Taču piederība pie ES un tās Kopējas ārējās un drošības 
politikas pastāvēšana rada nosacījumus, lai Latvijas un Krievijas dialogs nepaliktu tikai 
un vienīgi divpusēju attiecību līmenī. 

Nākotnē Latvijas ārpolitikai būs jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Pirmkārt, 
Latvijas ārpolitika no viendimensionālas ārpolitikas ar skaidri definētiem mērķiem 
pāriet uz daudzdimensionālu, kurā lielāka uzmanība pievēršama ārpolitikas resursu 
apzināšanai, koncentrēšanai un daudzveidīgošanai, lai tie būtu operatīvi un efektīvi 
izmantojami mainīgajā pasaulē. Otrkārt, ekonomiskā krīze ir vājinājusi ārlietu die-
nestu. Tā budžets ir sarucis no 41,7 miljoniem latu 2007. gadā līdz 29,2 miljoniem 
2011. gadā.67 Samazinājušies arī ārlietu dienestā esošie cilvēkresursi: 2007. gadā di-
plomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās bija 329 štata vietas, 2011. gadā to skaits 
samazināts līdz 200.68 Treškārt, Latvijai 2015. gadā pirmo reizi būs jāpilda ES Padomes 
prezidentūras funkcijas, taču tas prasīs lielu resursu piesaisti, lai nodrošinātu efektīvu 

64 Plašāk sk.: Ozoliņa Ž. (ed.). Baltic Sea Region after the Enlargement of the European Union: Future 
Prospects. Rīga: Zinātne, 2006; Ozoliņa Ž., Reinholde I., Rostoks T. (eds.). EU Strategy for the  Baltic Sea  
Region.

65 Sk.: Ozoliņa Ž. (zin. red.). Latvija–Krievija–X. Rīga: Zinātne, 2007; Rostoks T. Latvijas un Krievijas attie-
cības – 2020. – Ozoliņa Ž., Ulnicāne-Ozoliņa I. (red.). Latvija 2020: Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un 
valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 247.–272. lpp.; Muižnieks N. (ed.). Latvian-Russian Relations: 
Domestic and International Dimensions. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006; Muižnieks N. Latvian-Russian 
Relations: Dynamics Since Latvia’s Accession to the EU and NATO. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

66 Par Robežlīguma ar Krieviju parakstīšanas gaitu un problēmām sk.: Rostoks T. The border issue. – Muiž-
nieks N. (ed.). Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2006, pp. 131–139; Rikveilis A. Starpvalstu robeža un Latvijas–Krievijas attiecības: pagātne ka šķērslis 
divpusējai sadarbībai. – Ozoliņa Ž. (red.). Latvija–Krievija–X. Rīga: Zinātne, 2007, 272.–314. lpp. 

67 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
mājaslapa. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf 

68 Turpat.
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ES lēmumu pieņemšanas procesu, personāla atlasi un sagatavošanu, loģistiku, publiskās 
diplomātijas un komunikācijas jautājumus, kā arī prezidentūras budžeta noteikšanu. 
Taču pats svarīgākais uzdevums būs prezidentūras dienaskārtības sastādīšana, jo tai jā-
atbilst ES attiecīgā perioda prioritātēm un vienlaikus jāiekļauj Latvijas interesēm svarīgi 
jautājumi, kurus pārņemtu nākamās prezidentūras. Pirmajā publiskajā diskusijā tika 
nosauktas šādas iespējamās prioritātes Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā: kiber-
drošība un ES telpas aizsardzība, enerģētikas politika, reģionālā un kohēzijas politika, 
vides un klimata pārmaiņu tematika, ES Kaimiņu politika, ES attiecības ar Krieviju, 
nodarbinātība, mazākumtautību diskriminācija kā apliecinājums Latvijas gatavībai 
runāt par sarežģītiem jautājumiem un stratēģijas ES 2020 ieviešana.69 

Latvieši Eiropas Savienības institūcijās

Latvijas dalība Eiropas Savienībā nozīmē ne tikai politiku izstrādi un ieviešanu, ES 
finanšu resursu piesaisti, bet arī savas valsts pilsoņu nosūtīšanu un darbības atbalstīšanu 
ES institūcijās, kurās tad arī tiek pieņemti visai Latvijas sabiedrībai svarīgi lēmumi. Va-
rētu pieņemt, ka atsevišķu Eiropas līmeņa ierēdņu darbība varētu nebūt īpaši nozīmīga 
ES mēroga politikā, kur pirmo vijoli spēlē lielās valstis un pieredzējuši politiķi. Tomēr 
šāds priekšstats ir maldīgs. Lēmumi par ES politikām un Eiropas attīstību tiek gatavoti 
dažādos līmeņos, sākot no atbildīgo nodaļu ierēdņiem, konsultācijām ar ekspertiem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un beidzot ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parla-
mentu. Jo vairāk Latvijas pārstāvju ir visos šajos līmeņos, jo lielākas iespējas pārstāvēt 
nacionālo viedokli vai vismaz to paust un saskaņot ar citu valstu pozīcijām. Kā profe-
sionāļi, tā akadēmiskās vides pārstāvji šajā jomā saredz lielu potenciālu un norāda uz 
līdz šim visai kūtri izmantotajām iespējām.70 

Latvijas pārstāvji ir bijuši klātesoši Eiropas Savienībā, vēl pirms Latvijas valsts uz-
sāka apzinātu virzību uz šo valstu apvienību. Pirmās mācību stundas par ES darbību 
un institūciju iekšienē notiekošajām politiskajām cīņām sniedza EK strādājošie latvieši 
Edgars Bruno Deksnis un Andris Jānis Folkmanis. Ne velti E. B. Deksnis par ES po-
pularizēšanu Latvijā 1998. gadā ieguvis Eiropas Kustības Latvijā pirmo balvu “Eiropas 
gada cilvēks Latvijā”. Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas, attīstoties diplomātiskajam 
dienestam, Latviju Eiropas Savienībā pārstāvējuši vairāki diplomāti. Kā pirmā Latvijas 
pārstāve Eiropas Kopienā darbu 1992. gadā sāka Ludmila Buligina.71 Vēlākos gados 
vēstnieka amatā strādājuši Juris Kanels (1993–1998), Andris Piebalgs (1998–2003), 
Andris Ķesteris (2003–2004), Eduards Stiprais (2004–2007), Normunds Popens (2007–
2011). No 2011. gada vēstnieka pienākumus veic Ilze Juhansone.

69 Latvijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienībā: diskusiju uzsākot. Latvijas Intereses Eiropas Savienībā, 
Nr. 3, 2011.

70 Plašāk sk.: Timmermane-Moora V. (atbild. par izd.). Latvijas iespējas starptautiskajās organizācijās: Konfe-
rences materiāli. Rīga: Zinātne, 2008; Janova K. Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā – Latvijas 
iespējas. Latvijas Integrācija Eiropas Savienībā – Latvija un lēmumu pieņemšana. Neoliberālisms un sociālais 
kapitāls: Pētījumu programmas “Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savie-
nībā” rezultāti. Zin. red. R. Karnīte. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2003, 7.–57. lpp.

71 Sākotnēji Ludmila Buligina ieņēma 1. sekretāres amatu.
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Latvijas pilsoņu darbība ES institūcijās pilnā apjomā varēja sākties tikai pēc oficiāla 
dalībvalsts statusa iegūšanas. Kā pirmie pārstāvji tika nominēti: darbam Eiropas Savie-
nības tiesā – tiesnesis Egils Levits, Eiropas Revīzijas palātā – Igors Ludboržs, Eiropas 
Savienības Vispārējā tiesā – tiesnese Ingrīda Labucka. Pirmie EK pārstāvniecības vadī-
tāji Latvijā bija Endrū Rasbašs un Iveta šulca. Atbildīgo amatpersonu sarakstu pēdējos 
gados papildinājis Andris Ķesteris, kurš nozīmēts par vecāko padomnieku pilsonis-
kās sabiedrības un starpinstitucionālās attiecībās Paplašināšanās Ģenerāldirektorātā 
(ĢD), Reģionu politikas ĢD par ģenerāldirektora vietnieku strādā Normunds Popens. 
Jaunizveidotajā Eiropas Ārējās darbības dienestā darbu uzsākusi Līga Andersone. 
Augsto ES vēstnieces amatu Baltkrievijā saņēmusi bijusī Latvijas vēstniece šajā valstī  
Maira Mora.

Lielākā latviešu kopiena ir pārstāvēta Eiropas Parlamentā (EP). No 2004. līdz 2012. 
gadam Latvijā notikušas divas EP vēlēšanas. Pirmās norisinājās mēnesi pēc iestāšanās 
ES, t.i., 2004. gada 12. jūnijā, un tajās bija salīdzinoši zems pilsoņu līdzdalības līmenis. 
Vēlēšanās piedalījās 41,34% balsstiesīgo, kas salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju tomēr 
jāvērtē kā augsts. ES-25 līdzdalības rādītājs bija 45,5%, vecajās dalībvalstīs – 47,1%, 
jaunajās – 26,4%.72 Pirmo EP vēlēšanu rezultāti liecināja, ka iedzīvotāji atbildīgi izvēlē-
jušies Latvijas pārstāvjus ES institūcijā, jo mandātus ieguva nevis populārāko politisko 
spēku kandidāti, bet politiķi, kuri bija guvuši ievērojamu pieredzi politikā un iemanto-
juši sabiedrībā uzticību kā ES lietu pārzinātāji. Starp deviņiem Latvijas deputātiem bija 
bijušais premjerministrs Guntars Krasts, bijušie ārlietu ministri Georgs Andrejevs un 
Rihards Pīks, ministru amatos pieredzējušie Roberts Zīle, Inese Vaidere, Ģirts Valdis 
Kristovskis un Valdis Dombrovskis. Latvijas eiroparlamentāriešu rindās bija arī Tatjana 
Ždanoka un Aldis Kušķis. 

šī tendence saglabājās arī nākamajās EP vēlēšanās, kas notika 2009. gada 6. jūnijā. 
Arī tajās cilvēki priekšroku deva nevis partiju popularitātei, bet kandidātu pieredzei. 
Latviju EP atkal pārstāv ES lietās un politiskajā jomā pieredzējuši politiķi – Sandra 
Kalniete, Inese Vaidere, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, bijušais premjerministrs Ivars 
Godmanis, Tatjana Ždanoka, Alfrēds Rubiks un Aleksandrs Mirskis. 

Pieredzējušu politiķu ievēlēšana Eiropas Parlamentā nodrošinājusi, ka Latvijas 
parlamentāriešu darbība ir atzinīgi novērtēta. Vairāki no viņiem ieņēmuši atbildī-
gus amatus. Tā, piemēram, G. Krasts ir bijis priekšsēdētāja vietnieks Ekonomikas 
un monetārajā komitejā, Ģ. V. Kristovskis ieņēmis tādu pašu amatu Drošības un 
aizsardzības apakškomitejā. Latvijas deputāti ir ieņēmuši vadošus amatus politiska-
jās grupās – R. Zīle bijis viens no Nāciju Eiropas grupas priekšsēdētāju vietniekiem, 
G. Andrejevs – Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas prezidija loceklis. 
Ģ. V. Kristovskis ir bijis viens no Baltijas Eiropas starpgrupu (The Baltic Europe Inter-
group) locekļiem un piedalījās dokumenta “Eiropas stratēģija Baltijas jūras reģionam” 
(Europe’s Strategy for the Baltic Sea Region) sastādīšanā; 2009. gada oktobrī tas pārtapa 
par politisku dokumentu, kuru pieņēma visas dalībvalstis. Jaunā sasaukuma depu-
tāti darbojas komitejās, kuru tematikas pārzināšana un augstais ekspertīzes līmenis  

72 European Parliament Elections: 2004: results. Portāls EurActive. Pieejams: http://www.euractiv.com/en/ 
elections/european-parliament-elections-2004-results/article-117482 
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nodrošina viņu viedokļa ņemšanu vērā un iekļaušanu gala dokumentos. Tā I. God manis 
darbojas Budžeta komitejā, I. Vaidere – Ārlietu komitejā, bet R. Zīle – Transporta un 
tūrisma komitejā.

Politiskās ietekmes ziņā nozīmīgākā institūcija ir Eiropas Komisija. To veido dalīb-
valstu valdību nominētie komisāri, kuri uz savas darbības laiku pārstāv Eiropas kopējās 
intereses. Latvija divas reizes šajā amatā ir virzījusi Andri Piebalgu73, kura iepriekšējā 
pieredze ES lietās (no 1998. līdz 2003. gadam viņš bija Latvijas vēstnieks ES un vadīja 
komisāres Sandras Kalnietes biroju, kā valsts sekretāra vietnieks Ārlietu ministrijā bija 
atbildīgs par attiecībām ar ES) un konkrētais veikums neradīja šaubas par kandidāta 
profesionalitāti. Kad 2004. gadā A. Piebalgs kļuva par Enerģētikas portfeļa turētāju, tā 
bija viena no daudzajām ES politikām. Taču pēc 2006. gada Ukrainas un Krievijas gāzes 
“kara”, kura rezultātā ne viena vien ES valsts izjuta piegādes trūkumu, ES aizsāka inten-
sīvu kopējas enerģētikas politikas veidošanu un enerģētikas komisāra amats kļuva par 
vienu no svarīgākajiem Eiropas Komisijā. Veiksmīga darbība šajā amatā un starptautis-
kas reputācijas iegūšana nodrošināja viņa virzību otrajam termiņam. Kopš 2009. gada 
A. Piebalgs veic atbildīgos un sarežģītos attīstības komisāra pienākumus. 

Saskaņā ar 2010. gadā spēkā stājušos Lisabonas līgumu ES dalībvalstīm bija jā-
apstiprina Eiropadomes prezidents un ārlietu ministrs. Ņemot vērā, ka ES vēl nebija 
izstrādāta kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas procedūra, Latvija mēģināja izmantot 
šo situāciju vairāku svarīgu jautājumu aktualizēšanai. Valdība Eiropadomes prezidenta 
amatam izvirzīja bijušo Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, kura bija ieman-
tojusi starptautisku autoritāti gan kā ES un NATO integrācijas procesa atbal stītāja, gan 
arī darbojoties Ž. M. D. Barrozu izveidotajā Pārdomu grupā par Eiropas nākotni, uz 
kuras atzinumu pamata tika izstrādāta ES attīstības stratēģija ES 2020. šajā amatā vai-
rāk nekā divu gadu laikā Vaira Vīķe-Freiberga vistiešākajā veidā bija iesaistīta Eiropas 
līmeņa politiskajās debatēs un Eiropas nākotnes virzienu noteikšanā. Ņemot vērā veco 
un lielo dalībvalstu intereses, garantiju pozitīvam rezultātam nebija, tomēr pašam izvir-
zīšanas un tam sekojošam diskusiju procesam bija vairāki būtiski rezultāti. Pirmkārt, 
amatu pretendentu izvirzīšanas kārtība aktualizēja jautājumu par demokrātisko un 
atklātības principu ievērošanu, kā arī konsultēšanos ar Eiropas pilsoņiem. Otrkārt, de-
bates pievērsa uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumam. Lai arī formāli kandidātu 
atlasē ES institūcijās jārespektē dzimumu līdztiesības princips, tas realitātē darbojas pēc 
“pārpalikuma loģikas” – kad lielākā daļa kandidātu atlasīti, tad nelielu skaitu ierāda 
sievietēm.74 Treškārt, Vairas Vīķes-Freibergas nominēšana aktualizēja jautājumu par 

73 Pirms oficiālās dalībvalsts statusa piešķiršanas Latvijai, tāpat kā citām kandidātvalstīm, bija iespēja nozīmēt 
komisārus, kuri darbotos komandā ar jau esošajiem komisāriem. Latvija nosūtīja šim darbam Sandru Kalnieti, 
kura strādāja kopā ar Lauksaimniecības un zivsaimniecības komisāru Francu Fišleru. Mainoties valdībai, jau 
pēc 2004. gada 1. maija komisāra amatam tika nozīmēta bijusī Saeimas priekšsēdētaja Ingrīda Ūdre, pret 
kuras izvirzīšanu protestēja pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas, jo priekšvēlēšanu 
kampaņas laikā viņa pauda eiroskeptiskus uzskatus. Pēc I. Ūdres kā potenciālās nodokļu komisāres iztaujā-
šanas procedūras Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ž. M. D. Barrozu aicināja Latvijas valdību nominēt citu 
komisāra kandidātu, par kuru kļuva Andris Piebalgs.

74 Starp Eiropas Komisijas 27 komisāriem (to skaitā ārlietu ministre) deviņas ir sievietes, kuru kompetencē 
tradicionāli ir izglītība, kultūra, zinātne, digitālā programma, jūrlietas, bet politikas ziņā nozīmīgākās jomas  
joprojām atrodas vīriešu pārziņā.
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nepieciešamību augstos politiskos amatos iecelt jauno dalībvalstu politiķus. Ceturtkārt, 
debates par kandidātiem augstajos posteņos rosināja nacionāla līmeņa debates par ES 
pārvaldību un Lisabonas līguma jauninājumiem, kuri skars ikviena pilsoņa dzīvi. 

Latvija Eiropas Savienībā tiek uzskatīta par valsti, kuras pilsoņi nav pietiekami pār-
stāvēti augstākajos amatos ES institūcijās. Tam par iemeslu kalpo gan nepietiekamais 
nacionālās valdības lobēšanas darbs, gan augsta līmeņa speciālistu nevēlēšanās pamest 
esošos amatus, nelielie cilvēku resursi ar padziļinātām ES lietu zināšanām. Lai arī va-
došo amatu ieguvušo skaita ziņā Latvija nav līderpozīcijās, tomēr brīdī, kad Latvijas 
ES politika uzņems pilnus apgriezienus un radīsies vēlme vispusīgi izmantot cilvēkre-
sursus, šo mērķi varēs īstenot, jo kopumā ES institūcijās strādā 208 cilvēki no Latvijas. 
Mūsu valsts pārstāvji darbojas arī visdažādākajās ES konsultatīvajās padomēs, interešu 
pārstāvniecību grupās, aģentūrās, Eiropas līmeņa nevalstiskajās institūcijās. Tādēļ nav 
pamata uzskatīt, ka ES institūciju gaiteņos latvietis ir rets viesis un Latvijas viedoklis 
nav sadzirdams. 

Secinājumi ar skatu nākotnē

Latvija ir tikko sākusi apzināties gan iespējas, gan arī grūtības, ar kurām saskaras 
ikviena ES dalībvalsts. ES kā demokrātisku valstu apvienība, kurā savijas sadarbības un 
konkurences elementi, priekšplānā tomēr virza solidaritātes un savstarpēja izdevīguma 

9. att. ES attīstības komisārs Andris Piebalgs (no Eiropas Komisijas arhīva)

Žaneta Ozoliņa    LATVIJA – EIROPAS SAVIENīBAS DALīBVALSTS



424 LATVIEšI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

principus. Viedokļu apmaiņa, saskaņošana un pat strīdi noris, apzinoties, ka rezultātā 
priekšroka tiks dota kompromisam, kurā nebūs viena zaudētāja, un kopīgie ieguvumi 
būs nozīmīgāki par īslaicīgiem individuāliem labumiem. Latvijas spēja pilnvērtīgi 
izmantot vēsturiski uzkrāto bagāto integrācijas kapitālu būs tieši atkarīga no aktīvas 
līdzdarbības ES nākotnes veidošanā.

Tuvākajos gados Latvijai kopā ar citām ES dalībvalstīm būs jāatbild uz vairākiem 
iz aicinājumiem. Globālās finanšu krīzes izplatība Eiropā ir atstājusi dziļas pēdas eiro-
zonas valstīs un visā Eiropas Savienībā. Daudzu gadu garumā no Eiropas dienaskār-
tības neizzudīs finanšu pārvaldības mehānismu izstrādes un iedibināšanas jautājumi, 
tautsaimniecības efektīvas attīstības un ekonomikas izaugsmes veicināšanas pasākumu 
meklējumi. Latviju, kura ir paudusi apņēmību iestāties eirozonā 2014. gadā75, sagaida 
divkāršs pārbaudījums – gan līdzdarbošanās ES ekonomisko un finanšu problēmu risi-
nāšanā, gan gatavošanās eiro ieviešanai. Pieaugot spriedzei eirozonas valstīs sakarā ar 
Grieķijas, Itālijas, īrijas, Spānijas problēmām, Latvijas sabiedrībā varētu pieaugt preto-
šanās eiro ieviešanai, un tas uzliek papildu pienākumu politikas veidotājiem skaidrot, 
ka eiro ieviešana nav pašmērķis, bet līdzeklis finanšu sistēmas stabilitātei (ja tiek ievē-
roti Māstrihtas kritēriji) un tātad – valsts attīstībai. 

Laika posms līdz pat 2015. gadam Latvijā paies, gatavojoties ES Padomes prezi-
dentūrai. Tas nozīmē raudzīšanos ne tikai pašmāju politiskajā dzīvē, bet plašākā starp-
tautiskā un reģionālā kontekstā. Kā tika pausts publiskajā diskusijā par Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm: “2015. gadā būs daudz notikumu, ko 
izmantot prezidentūras sakarā, piemēram, ANO pārskatīs Tūkstošgades mērķus, tādēļ 
varam izvirzīt attīstības sadarbības jautājumus. Otrs – stratēģija ES 2020. 2015. gadā 
būs jāveic tās novērtējums. šī varētu būt laba iespēja demonstrēt Latvijas pienesumu 
Eiropas nākotnes veidošanā. Svarīgi ir ne tikai seši prezidentūras mēneši, bet arī tas, 
kāds mantojums tiek atstāts Eiro pas Savienībai uz ilgāku laiku. Iespējams, ka Latvi-
jas prioritātes nevajadzētu nosaukt šauri, bet gan “sapārot” kopā ar citiem tematiem, 
kas dotu pievienoto vērtību Eiropas politikām, piemēram, enerģētiku var “sapārot” ar 
pētniecību un klimata pārmaiņu jautājumiem, reģionālo un kohēzijas politiku – ar ES 
makroreģionālajām stratēģijām. Tādā veidā no vienas tēmas iegūstam “izstarojumu” uz 
citām tēmām, parādot, ka prezidentūras gaitā nepaužam tikai savas šaurās intereses, bet 
esam spējīgi skatīties plašākā Eiropas kontekstā.”76

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2010. gadā vairs nav palikusi neviena ES 
politiku vai pārvaldes joma, kuru varētu nosaukt par “no reformām brīvu telpu”. Tas 
nozīmē, ka pēc kārtējā ES daudzgadu budžeta pieņemšanas nākamajam plānošanas 
periodam (2014–2020) sākotnēji pierims diskusijas par lauksaimniecības un kohēzijas 
politikām. Taču tieši laikā, kad Latvija prezidēs Eiropas Savienības Padomē, varētu 
aktualizēties diskusijas par minēto politiku nākamajiem reformu cikliem un to būtību. 
Tādēļ Latvijas pārstāvjiem jābūt gataviem pārvarēt ierasto lielāka finansējuma pieprasī-
šanas taktiku un pakāpties citā politisko sarunu kvalitātē, sniedzot ieguldījumu kopējo 

75 2013. gada 9. jūlijā ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padome ECOFIN, kurā darbojas ES valstu finanšu 
ministri, pieņēma galīgo lēmumu par Latvijas uzņemšanu eirozonā. 

76 Sk.: Latvijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienībā: diskusiju uzsākot.
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politiku reformēšanā. Tas, kādā Eiropā un Latvijā dzīvos nākamās paaudzes, būs tiešā 
veidā atkarīgs no Latvijas dalības reformu procesā, no radoša nākotnē vērsta skatījuma, 
kurā nacionālās intereses būtu samērotas ar plašāku Eiropas kontekstu. 
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Zigmunds Skujiņš

PA CEļAM UZ OKEĀNU jeb 
PAR LATVIJAS VALSTS UN NĀCIJAS 
PASTĀVĒšANU NĀKOTNĒ

Latviešu nācijas un Latvijas valsts pastāvēšanu nākotnē var attēlot kā nepilnu divu miljonu iekļau-
šanos septiņu miljardu indivīdu sablīvējumā, katram no viņiem esot parādā vienu banknoti. Rakst-
nieks par izejas punktu izvēlējies pazīstamā angļu fiziķa un domātāja Stīvena Hokinga secinājumu: 
“Mēs esam nodzīvojuši līdz laikam, kad fakti sāk līdzināties murgiem un murgi – faktiem.” Tas, 
ko vēl nesen uzskatījām par Latvijas problēmu, izrādās, ir universāla – zemeslode arī ir tikai sīka 
vienība galaktiku miriāžu Megaversā, un ar to jārēķinās kā ar mūsu eksistences fonu. Bet pastāv arī 
priekšplāns, kur Latvijas likteni nosaka katras personības universs.

Existence of Latvian nation and Latvian state in the future can be depicted as inclusion of nearly two 
millions into a congestion of seven thousand millions, being in debt each of them one banknote.  
As a starting point for his article the author has used the well known British physicist and thinker 
Stephen Hawking’s inference: “We have reached the time, when facts become nightmares and night-
mares become facts”. The problem that once seemed Latvia’s problem today proves to be universal:  
the Earth being a minor unit in the myriads of galaxies of the Megaverse is the background, which 
determines our destiny. But then there exists the foreground determined by two million individual 
universes and their personal choice.

Atslēgvārdi: kosmiskās iekļautības determinisms, senās zināšanas, epidēmisms, paralēlisms, 
ierobežojumi, konfliktu neizbēgamība, sistēmiska domāšana, baltu vērtības, izvēles iespēja, teritori-
jas saglabāšana. 

Keywords: determinism of cosmic inclusion, ancient knowledge, epidemism, parallelism, restric-
tions, inevitability of conflicts, systemic thinking, Baltic values, possibility of choice, territory 
maintainig.

Ja reiz šā krājuma sastādītāji nolēmuši starp akadēmiska rakstura darbiem dot 
vietu arī nākotnes tēmai, uzskatu par pienākumu brīdināt: šis ir rakstnieka skatījums. 
Neskaitāmo neatminēto mīklu pasaulē nākotnes paredzēšana, pretēji pagātnes pētīša-
nai, nav eksakta disciplīna. Kaut kāda līdzība tai varētu būt ar sinoptiķu prognozēm, 
kas 40 procentos gadījumu izrādoties nosacīti precīzas, bet 60 procentos gadījumu –  
kļūdainas.



427

Ko nedrīkstētu aizmirst

Ideoloģija un politika nemēdz būt loģiskas. Uzskatāms piemērs tam ir Staļina un 
Hitlera pēkšņā brāļošanās Otrā pasaules kara priekšvakarā. Molotova–Ribentropa pak-
tam par varas tiesību sadalīšanu Eiropas kontinentā drīz sekoja pakta slēdzēju militārais 
konflikts. Nejaušība? Varbūt vēlme plaģiēt 1807. gadā izspēlēto Aleksandra I un Napo-
leona “draudzīgo tuvību” ar līdzīgo Tilzītes līgumu un apkampšanos uz Nemunas upes 
pārceltuves? šī brāļošanās tāpat beidzās ar pasaulē vēl nepieredzētiem ledū sasalušu un 
saulē trūdošu līķu kalniem.

Vecāka gadagājuma ļaudis vēl atceras laikrakstos redzēto Lielbritānijas premjer-
ministra Nevila Čemberlena seju, kad viņš 1938. gada septembrī pēc Minhenes konfe-
rences atgriezās Londonā ar parakstīto līgumu par Čehoslovākijai piederošā Sudetijas 
apgabala nodošanu Hitlera veidotajai Lielvācijai. “Es jums atvedu mieru,” paziņoja 
N. Čemberlens, izkāpis no lidmašīnas. Atradās arī tādi, kas šai premjerministra nākot-
nes reģībai noticēja.

Pēc gada, kad Hitlers kopā ar Staļinu metās sagrābt Poliju, briti tomēr bija spiesti 
pieteikt Vācijai karu. 1940. gadā N. Čemberlenu nomainījušais Vinstons Čērčils 
Minhenes “miera paktu” raksturoja kā Minhenes nodevību, taču tas nekavēja Čērčilu 
atzīt vēl neseno Ādolfa Hitlera partneri Josifu Staļinu par cienījamu sabiedroto karā 
pret hitlerisko Vāciju un pēc Staļingradas kaujas “tautu tēvu” godināt ar zelta zobenu.

Manai paaudzei, kam dzīves laiks iekrita gan aizgājušajā gadu tūkstotī, gan tajā, 
kas nule sācies, nākas pārcenot daudzas agrāk par neizkustināmām uzskatītas vērtības. 
Citēšu domātāju, fiziķi un matemātiķi, Kembridžas Universitātes profesoru Stīvenu 
Hokingu. Viņa locekļi ir paralizēti, balsene bez skaņas, viņš pārvietojas kibernētiski 
vadāmos ratiņos, komunicē ar datortehnikas palīdzību un ir mūslaiku dogmu un ikonu 
nesaistīts. “Jābūt drosmīgiem,” pauž S. Hokings. “Mēs esam nodzīvojuši līdz laikam, 
kad fakti sāk līdzināties murgiem un murgi – faktiem.”1 

Kurā Laika vilciena vagonā?

Apziņa, ka pārstāvam pirmo paaudzi, kas savām acīm palūkojusies uz zemeslodi 
no attāluma, gūstot apstiprinājumu, ka tiešām lidojam Telpā uz bumbveida ķermeņa, 
pirmajā mirklī liek izjust zināmu lepnumu. Četrarpus miljardu gadu seno Zemi, kuru 
simtiem tūkstošus gadu apdzīvo mūsu senči, bet mēs – pirmie...

Pētījumi un publikācijas liek noprast, ka jau senajā šumeru valstī bijis zināms, ka 
precesijas cikls ilgst 25 920 gadu. Citā zemeslodes rajonā līdzīgas zināšanas bijušas mai-
jiem, un Zemes vecumu viņi lēsuši ap 4,32 miljardiem gadu.

Ēģiptes vēstures pētniekiem ir priekšstats par Ēģiptes civilizācijas beigu periodu, 
bet kur ir tās sākums? Reģistrēto valdnieku dinastiju laikmets paver skatu uz zinātni 
un attīstītu kultūru: hieroglifu raksts, garuma un tilpuma mēru standartizācija, navi-
gācija, topogrāfija, kalnrūpniecība, optika. Kalendārais gads ar 365 dienām. Ūdens un 

1 Hokings S. Visums rieksta čaumalā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003.
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saules pulksteņi. Viss jau gatavs! Iesmilkstas jautājums: senajā Ēģiptē smalka optika, bet  
Eiropā Galilejs ieskatās zvaigznēs ar optikas palīdzību vien mūsu ēras 17. gadsimtā?

3500 gadus senos tibetiešu tekstos atrodamas ziņas par Amerikas kontinentu, bet 
Eiropas vēsturē Kolumbs neviļus atklāj Ameriku tikai 1492. gadā, meklējot jūrasceļu uz 
Indiju.

Ilgāku laiku nodzīvojis Persijā, grieķis Hērakleits pirms divarpus tūkstošiem gadu 
formulējis dialektisku pasaules izpratni: visa pamatā ir nepārtraukta pretstatu cīņa un 
mainība, pretstati darbojas saistīti, tā uzturot līdzsvaru.

Klausoties mūsdienu oratorus, liekas, ka demokrātija ir brīnišķīga panaceja, kas 
nupat cilvēcei atklāta Alabamā vai bijušajā marksisma nometnē Austrumeiropā, kaut 
runa ir par sabiedrisku iekārtu ar aizmetņiem pirmatnējās ļaužu kopienās, vārdu 
ieguvušu senajā Grieķijā un rūdītu gadsimtiem garos pārbaudījumos, kas joprojām 
turpinās.

Ar mūsdienu traktējumiem saskanīgākas ir nevis vēlā hellēnisma domātāju teori-
jas, bet viņu priekšteču spriedumi, kas devuši spēcīgu impulsu zinātnes attīstībai, ko 
skaidro ar procesos iesaistītām senās Ķīnas, Ēģiptes, Persijas, Babilonijas u.c. tā sauk-
tajām slepenajām zināšanām, pie kurām pieejas vēlāk dažādu iemeslu dēļ aizgruvušas.

Un apziņā kaut kas ieplīst. Mēs pirmie? Varbūt jājautā: kurā Laika vilciena vagonā 
esam iesēdināti? 

Acīmredzamās paralēles

Teorija par kādu vienīgo cilvēces prāta un gudrības šūpuli ir bankrotējusi. Inte-
lekta ieslēgšanās vairāk vai mazāk vienlaikus, turklāt līdzīgā formā, notikusi vairākās 
zemeslodes vietās, kas to liek uztvert nevis kā nejaušību, bet kā attiecīgu fāzi planētas 
pastāvēšanā, līdzīgi kā noteiktos apstākļos dažādos areālos no zemes sāk dīgt zāle un 
kokiem plaukst lapas. Runa nav par tehnoloģiju izmantošanu eksistences nodrošinā-
šanai, bet par gigantiska vēriena inženiertehniskiem projektiem, kuru nozīme nav līdz 
galam skaidra, bet kuri ar dižumu un orientāciju telpā joprojām izraisa apbrīnu: senās 
Ēģiptes piramīdas, Vidusamerikas un Meksikas arhitektūras kompleksi, Solsberi līdze-
numa matemātiski precīzais Stounhendžas koloss, Ķīnas mūris, rēgainas akmens milžu 
statuju ierindas uz okeāna ielenktas salas,2 Ziemeļkaukāzā atrastie adigeju megalīta 
kompleksi, celti vēl pirms Ēģiptes senākajām piramīdām.

Apmēram pirms 2500 gadiem Ķīnā savu mācību sāk sludināt Kung-Tse, latīniskā 
interpretācijā Konfūcijs.3 Apmēram tajā pašā laikā, atgriezušies Palestīnā no Bābeles 
gūsta, sarosās jūdu svēto rakstu sakopotāji.

Konfūcijs uzsver, ka “visa gudrība sakņojas cildenajā senatnē un ka tā jāmeklē vecos 
rakstos un jāceļ atkal godā”, ka viņš “nevis rada”, bet “nodod tālāk”.

Konfūcijs aicina ievērot dzīves rituālo pusi, cilvēciskumu, cienīt vecākos, būt iecie-
tīgam un cildenam. Dažkārt Konfūcijam pārmet vecāku godāšanas un bērnu audzi-

2 Newman H. Earth Grids. Glastonbury, Somerset: Wooden Books, 2008, pp. 20–32.
3 Konfūcijs. Domas un atklāsmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
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nāšanas pārspīlējumu, taču ģimeniskums ķīniešu tautu sveiku izvadījis cauri gadu 
tūkstošu pārbaudījumiem. 

2. Mozus grāmatas 20. nodaļas baušļos rakstīts: “Tev būs savu tēvu un māti godāt, 
lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvotu virs zemes.” Vai neizklausās kā Konfūcija sarunu 
pieraksts?

Viens no pieminētajiem vecajiem rakstiem – “Kanonisko principu grāmata”, runā 
par savstarpēji mijiedarbīgiem spēkiem, kas ir visas esamības pamatā, par iņ un jan 
(aktīvais un pasīvais, gaisma un tumsa, vīrišķais un sievišķais, mūžīgais un mainīgais 
utt.). To, kas šajā principā neizdibināms, nosaucot par garu. Iņ un jan mijiedarbīgi ro-
tējošā signatūra, manuprāt, ļoti atgādina beidzot nofotografētos galaktiku attēlus.4 Lat-
viešu mitoloģijā zīme ar identisku nozīmi ir ugunskrusts, kas simbolizē gaismu (Saule), 
enerģiju (Pērkons) un mūžīgo dzinēju – pretēju spēku līdzsvarotu mijiedarbību. šī pati 
rotējošo vēzdu zīme kopš neatminamiem laikiem tiek lietota Āzijā, pirmskolumba 
Amerikā, Centrāleiropā, Baltijā, Britānijā, Skandināvijā, Grieķijā u.c. 5

Jā, bet kāds iepriekš klāstītajam sakars ar šā raksta tematu, raugoties caur mūsdienu 
acenēm? Manuprāt, sakars ir fundamentāls. Pirmkārt, vēsturiskās paralēles. Un, otr-
kārt, idejām, kultūrai, zināšanām visos laikos piemitusi epidēmiska izplatīšanās, spēja 
un tieksme pārvietoties neierobežoti. Tā ir nenoliedzama, bet neizskaidrota parādība. 
Senatnē un joprojām.

Apmēram 1500 gadus pirms Ķīnā darbojās Konfūcijs, balti, respektīvi, arī kuršu, 
zemgaļu un latgaļu priekšteči, parādās pašreizējās teritoriālajās robežās – ap to pašu 
laiku, kad Homēra apdzejotie ahaji ienāk Grieķijas teritorijā. Tas ir agrāk, nekā Vidusjū-
ras valdnieki feniķieši nodibina vareno Kartāgu (814. g. p.m.ē.). Feniķiešu tautas vairs 
nav. Nav arī Kartāgas valsts. Balti turpina pastāvēt, un arī Latvija vēl nekur nav nozudusi.

4 Galaktiku, tostarp vairākragu galaktiku attēli apskatāmi interneta vietnēs, piemēram, www.google.lv galaktiku 
foto vai apgāda Zvaigzne ABC izdotajā tulkotajā grāmatā “Visums” (oriģināls publicēts Dorling Kindersley 
Limited Londonā 2003. gadā).

5 Clark K. Civilisation: A Personal View. Episode 1: The Skin of Our Teeth. Woodland: BBC Books, 1969; 
Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everest, 1992; Mazulāns J. Ornamentu izlase. 
Stockholm (Gotlande): Spirale, 1979.

1. att. Manšetaproces rotājuma izklājums. Saules, Pērkona un Laimas simbols ugunskrusts, plaši 
lietots metāla rotās, jostās un audumos

Zigmunds Skujiņš    PA CEļAM UZ OKEĀNU



430 LATVIEšI UN LATVIJA   III sējums   ATJAUNOTĀ LATVIJAS VALSTS 

Arī dogma, ka baltu ciltis līdz 13. gad-
simtam dzīvo tumsībā un gara nabadzībā, 
ir bankrotējusi. Arheoloģiskie izrakumi 
paver ainu, ka pirmskristietības laiks mūsu 
priekštečiem materiālās labklājības ziņā 
bijis bagāts. Depozīti liecina par tāliem un  
stabiliem tirdzniecības sakariem, kas nav iedo-
mājami bez tehnoloģiju un kultūras vērtību 
apmaiņas.6 

Zinot, ka Baltijas teritorija kā dzintara 
eksportētāja atradusi vietu uz 2. gadsimtā sastā-
dītajām Klaudija Ptolemaja kartēm, nopelnus 
par kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu pieslēgšanos 
kultūrai un apgaismotai gara dzīvei pierakstīt 
Rietumu un Austrumu kristietības misionāriem 
nav pamata. Lai neteiktu skarbāk: tā ir apzināti 
kultivēta politiska nekrietnība.

20. gs. sākumā izdotās sakopotās ļoti senās 
tautas dainas, kuru apjoms vien – kopā ar va-
riantiem vairāk par miljonu – pieskaitāms pa-
saules mēroga brīnumiem un iekļauts UNESCO 
Pasaules kultūras mantojumā, liecina par tik iz-
svarotiem reliģiskiem, filozofiskiem un ētiskiem 
priekšstatiem, ka Bībele tos kvalitatīvi nespēj 
papildināt. Taču mums ir tendence novērsties 
no savām vērtībām. 

Latvijas Universitātes profesors V. Sinaiskis 
pētījumā, kas publicēts Jāņa Endzelīna rediģēto “Latvju tautas daiņu” 1. sējumā7, citē 
atziņu, ka kosmiskās pasaules vienotība ir paraugs psiholoģiskās pasaules vienotībai, 
taču tāpat kā viena un tā pati melodija, atskaņota uz dažādiem instrumentiem, iegūst 
dažādu skanējumu, arī kosmisko parādību un psihisko pārdzīvojumu pasaulē ir nacio-
nāli un individuāli izpaudumi.

Salīdzinājumam: ēģiptieši zināšanas par Sauli, zemeslodes apaļumu, dzīvību, nāvi 
un augšāmcelšanos pielūdza mēslu vēlējvaboļu – svēto Skarabeju – simbolā. Baltu 
tautas godināja Pērkonu, kas mūsdienu atziņās ar simbolu E (enerģija) figurē kā val-
došais kosmosa spēks. Un, raugi – Pērkonu leiši pazīst kā Perkunas, prūši – Perkunis, 
senslāvi – Perun, skandināvi – Fjörgyn, indieši – Pardžanja. Grieķiem pērkons saistīts ar 
Zeva tēlu, romiešiem – ar Jupiteru, ģermāņiem – ar Toru-Donaru. Un tā joprojām.

Par seno latviešu orientēšanos veco laiku zinībās liecina lietpratība astronomijā, no 
kalendāru netvertām tālēm ievērojot gadskārtu ritu sistēmu, Līgo rituālā svinot Saules 
apogeju un Ziemassvētkos – Saules atgriešanos. 

6 Latvijas senākā vēsture: 9. g.t. pr.Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001.
7 Latvju tautas daiņas, 1. sēj. Rīga: Literatūra, 1928, 465. lpp.

2. att. Daumants Kalniņš. Latgaļu 9.–12. gs. tērpa un 
rotu rekonstrukcija. Gunāra Janaiša foto
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Atkāpe par iekļautības determinismu

Vēl nesen par relatīvi tukšu uzskatīto Kosmosu ar spēcīgu jaunas paaudzes optiku 
astronomi ierauga kā matērijas sablīvējumu. Iegūtie attēli liek domāt par pašregulējošu, 
lai neteiktu – dzīvu, sistēmu, kurā mēs esam marķēti kā mininiecīga sīkdaļa. S. Hokinga 
aprakstītajā “brānu” teorijā, saskaņā ar kuru par realitāti uzskatītais, iespējams, ir tikai 
viena no realitātes virsmām, ko uztver cilvēka maņas, viņš min piemēru: mirāžu, ko dē-
vējam par Visumu, citā brānā nosacīti var satilpināt rieksta čaumalā. Hokings šo tēlaino 
metaforu, iespējams, izvēlas tāpēc, ka šekspīrs “Hamleta” 2. cēliena 2. ainā licis tekstu:

Ak, Dievs, es labprāt dzīvotu rieksta čaumalā
Un uzskatītu sevi par bezgalīgas telpas pavēlnieku...

(K. Egles atdzejojums)

Līdzīgi kā Visumā nav saskaitītas zvaigznes, nav saskaitītas arī cilvēku veidojošās 
šūnas vai, teiksim, cilvēku apdzīvojošās baktērijas un vīrusi – cilvēkķermeņa galaktikas 
iemītnieki. Ekstravaganti un vienlaikus tik vienkārši.

Tas, kas kādreiz tulkots kā nejaušība, likteņa vai dabas untums, pat kā Dieva žēlas-
tība vai bargums, ir iekļautības atkarība. Egocentriskais jautājums – kas mēs esam? – 
ir zaudējis jēgu, izvirzoties jautājumam – kas tas par organismu vai arī – kas tā par 
sistēmu, kas mūs funkcionāli ietver?

Dzīvības sašaurinātā interpretēšana, plaša mēroga cēloņsakarību ignorēšana jopro-
jām uztur vairākus jautājumus. 

Kāpēc itin viss, ko cilvēks, likdams lietā prātu, radījis ar vislabākajiem nolūkiem, 
labs ir tikai līdz zināmai robežai, kuru pārkāpjot labais pārvēršas ļaunumā? 

Kāda ir slimību loma dzīvības procesos? Kāpēc uzrodas arvien jaunas letālas kaites, 
kuru uzdevums vismaz kādu laiku ir plašiem vāliem nonāvēt, – mēris, tuberkuloze, 
sifiliss, aids? 

Vai dzīvībai un nāvei pastāvīgi jāatrodas līdzsvarā? Kad dzīvības limits pārsniegts, 
vai iniciatīva jāpārņem nāvei? 

Kas un kāpēc laiku pa laikam izraisa plašus kolapsus ar satricinošām sekām, kurus 
izplatības ziņā var dēvēt par epidēmiskiem, bet rakstura ziņā – par krīzēm. Ekonomis-
kām, finanšu, politiskām, militārām utt.

Nebrīnītos, ja kosma organisma iekļautībā atrastos izskaidrojums cilvēku agre-
sivitātei ar tās galējām izpausmēm – pasaules kariem un dažādu veidu revolūcijām. 
Teorētiski karš allaž uzskatīts un arī izjusts kā ļaunums. Bet ko tas līdz? Cilvēces vēs-
ture tomēr ir viena vienīga karošana. Turklāt karo ne tikai cilvēki. Karo zivis ūdenī 
un putni gaisā, kukaiņi un rāpuļi, insekti un augi. Mūsu laikos karu rosināšanā vaino 
bruņošanās biznesa intereses. Taču pirms daudziem miljoniem gadu paparžu mežos 
klīduši spino-, stego-, stirako- un citādi zauri ar tik bagātīgu un biedīgu pašas dabas 
piešķirtu bruņu un ieroču furnitūru, ka mūsdienu smagais tanks tiem līdzās izskatās kā  
rotaļlieta.
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Konflikti uz impēriju fona

Turpinot paralēlisma tēmu, atgriežos pagātnē, kad pirmo reizi zināmajā vēs-
turē reliģiski konflikti kļūst par pārmaiņu sākumu daudzu tautu un lielu teritoriju  
mērogā. 

Laikā, ko vēlāk apzīmēs par mūsu ēras pirmo, otro, trešo un ceturto gadsimtu, 
Romas impērijā no Palestīnas iefiltrējas kādas jaunas kustības propagandisti, kas 
sevi sauc par mesiānistiem, bet tikpat labi varētu tikt dēvēti par disidentiem vai  
opozīciju. 

Jeruzalemē pirmajā gadsimtā viņu vadoni Ješua ha Nosri jeb Jēzu no Nācaretes 
vietējie jūdu priesteri kā Mozus ticības šķeltnieku un musinātāju apsūdz Romas viet-
valdim Poncijam Pilātam. Romiešiem ar iekarotajiem jūdiem jau tāpat ir daudz ķibeļu. 
Vairīdamies attiecības nokaitēt vēl vairāk, Pilāts priesteriem izdabā un liek piesist Jēzu 
krustā (tolaik bieži praktizēts eksekūcijas veids). Taču nemieri nerimstas. 

Ko domājis un mācījis Jēzus, nezina neviens. Tas, ko pieņemts uzskatīt par viņa 
mācību, ir laikā attālinātu pēcnācēju interpretācijas, atstāsti un leģendas. Pretrunīgas, 
ar aizgūtiem citu reliģiju šabloniem un konjunktūras rosinātiem piekabinājumiem. Cik 
ticami ir tamlīdzīgi sacerējumi, 21. gadsimta otrajā dekādē ilustrē notikumi Ziemeļ-
korejā. Pēc Kima Čenira nāves oficiāli tika paziņots, ka nāves brīdī plīsušas klintis, no 
gaisa krituši putni un satumsusi saule, bet, varu mantojot Kimam Čenunam, debesīs 
iemirdzējusies agrāk neredzēta zvaigzne un notikuši vēl citi brīnumi.

Bet atgriezīsimies 2000 gadu senā pagātnē. Mesiānisms vēršas plašumā. īpaši pēc 
tam, kad kustībā iesaistās apustulis Pāvils, kas miglaino Debesu valstības glorificēšanu, 
nu jau sauktu par kristietību, atbrīvo no jūdaisma šaurības un padara par universālu 
mācību, kurā iekļauti dogmatiski jēdzieni: grēks, grēka izpirkšana, pastardienas gaidī-
šana, augšāmcelšanās.

Impērija agonizē. Disidentu vajāšanas ir nežēlīgas: ieslodzījumi, izsūtīšanas, spī-
dzināšanas un nāvessodi. Uz troni pretendējošie brien pa asiņainiem paklājiem. Arī 
Konstantīns Lielais, ko ceturtajā gadsimtā iecels svēto kārtā.

Bet tas ir arī kārtējais Lielās tautu staigāšanas laiks, kas pasaules karti maina teri-
toriāli un etniski. Romas labklājības vilināti, no rietumiem gāžas teitoņi, kimbri, svēbi, 
markomāņi un alemāņi. No austrumiem nāk huņņi un tervingi. Vestgoti un mauri 
dodas uz Spāniju, vandaļi posta Galliju, normaņi iebrūk Britānijā un Normandijā. Ķīnu 
mēģina pakļaut mongoļi, Indiju – skiti un maķedonieši.

Sajaucas tautas, mainās robežas, rodas jaunas valodas.
Konstantīns, neticis galā ar sāncenšiem, cīnoties par vienpersoniska patvaldnieka 

godu, izlemj, ka iepriekšējo valdnieku naidošanās ar kristiešu disidentiem nekalpo viņa 
mērķiem. Tā rodas leģenda par Konstantīna pēkšņo pāriešanu kristietībā. Kaujā ar 
Maksentiju pie Milvijas tilta viņš esot uzvarējis tādēļ, ka karogā pavēlējis iešūt krusta 
zīmi.

Itāļu vēsturnieks Ambrodžo Donīni grāmatā Kristietisma sākumi notikušo raksturo 
ironiski: “Bez aizspriedumiem ielūkojoties kristiešu vajāšanas vēsturē, pievēršoties avo-
tiem un nevis metaforiskām formulām, pārliecināsimies, ka nevis impērija 4. gs. vidū 
bija pievērsusies kristietismam, bet gan otrādi: kristietisms saplūda ar jaunajām valsts 
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struktūrām, kuru uzdevums bija ar elastīgākām metodēm, bez tik smagas un asiņainas 
kontroles nostiprināt uz mūžīgiem laikiem bagāto slāņu kundzību.”8

Varas kūleni Romā, atšķirībā no citiem šīs impērijas vēstures notikumiem, latvie-
šiem izjust un saprast nav grūti. Tam ir gandrīz vai dvīniska līdzība ar manas paaudzes 
acu priekšā 20. gs. 90. gados notikušo kādas citas impērijas kolapsu. Savukārt par šādu 
procesu determinismu liek domāt 2011. gadā plašās teritorijās uzliesmojušo revolūciju 
epidēmiskā izplatība.

Konstantīna politiskais gājiens deva ieguvumu: impērijas sadrupinātais un ideālus 
zaudējušais tautu juceklis dziļas garīgās, sociālās un politiskās krīzes apstākļos atguva 
ideju, kas vismaz kādu laiku uzturēja cerības. Protams, jaunā situācija bija pretrunīga. 
Apvienot nesenos apspiedējus ar apspiestajiem, vērst neseno ļaunumu par labumu un 
neseno labumu par ļaunumu nav viegli ne teorētiski, ne praktiski.

Lai gan jaunie varas turētāji drīz vien izrādījās priekšgājēju neretušēti spoguļattēli, 
kāda atšķirība tomēr bija: kari un varmācības ieguva citus ieganstus.

Turpat divus tūkstošus gadu pēc šiem Romas notikumiem Eiropa vismaz statistiski 
ir vienota – uz pasaules kartes tā iezīmējas kā kristietības kontinents. Pieņemot drūmo 
patiesību, ka iztikt bez kariem cilvēce nemaz nespēj un mūsdienās atkal uzsākta dru-
džaina bruņošanās, nākamais karš, kā izskatās, būs dzīvesveida un uzskatu atšķirību 
izsaukts, tātad nosacīti atkal ticības karš. Ne jau atomkarš. Kara sācēju mērķis būs iegūt 
teritoriju, ietekmi un varu, nevis uzspridzināt zemeslodi. šā mērķa sasniegšanai mūs-
dienās ir daudz rafinētāki ieroči – kaut vai finanšu manipulācijas vai kiberagresija.

Tiktāl Konstantīnu Lielo var uzskatīt par tālredzīgu politiķi. Viņš kļūdījās vai, pa-
reizāk, izrādīja neticamu naivumu, mēģinot samierināt kristietību ar jūdaismu. 

Ebrejiem ir Tora, proti, mitoloģiski vēsturisku pierakstu kopojums – piecas Mozus 
grāmatas, praviešu raksti un psalmi. šie teksti ir senāki par kristiešu Jaunās Derības 
evaņģēlijiem un pauž ebreju mentālo skatījumu uz pasauli, likteņiem un lietām. Ebreji 
Jauno Derību nekad nav atzinuši; viņuprāt, augstākais radošais spēks nedrīkst būt da-
līts, arī bauslība nosaka: “Es esmu tas Kungs, tavs Dievs [..]. Tev nebūs citus dievus turēt 
manā priekšā” (2.Moz 20:2)

Konstantīns iestājas par kristietības kanona un Vecās Derības apvienošanu vienā 
Bībelē. Ebreji tam nepiekrīt, bet protesti netiek ņemti vērā.

Nav runa par to, ka kristiešu Bībelē ieliktajiem Vecās Derības vārdiem par pasaules 
radīšanu sešās dienās, debesu uzbūvi, cilvēku izcelsmi un citiem svarīgiem postulātiem 
laiks uzspiedis teiksmu zīmogu. Nekas nav mūžīgs, arī pieņēmumi ne, ja vien tie ne-
kļūst par līdzībām.

Runa ir par kanonizāciju un tās kļūmīgajām sekām, kas vēstures gaitā pierādījušās 
daudzkārt un visdažādākajās situācijās – kristīgā un nekristīgā kontekstā. Klerikālisms 
visu, kas atrodas ārpus tā dogmu rāmjiem, aizliedz un apkaro kā noziegumu. Toras 
teksts, iekļauts Bībelē kā Baznīcas kanonizēta, neapšaubāma patiesība, uz daudziem 
gadu simteņiem izvērtās par nepārkāpjamu slieksni zinātnes attīstības procesiem un 
Konfūcija piesaukto veco zināšanu līdzdalībai tajos.

8 Donīni A. Kristietisma sākumi (no rašanās līdz Justiniānam). Rīga: Zinātne, 1984, 161. lpp.; sk. 4. un 
6. nodaļu.
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Par latviešu inteliģences prātiem un sirdīm

Bet kāpēc senie latvieši par savu pasaules izpratni un universālo zināšanu piederību 
nav atstājuši rakstiskas liecības? Tas, ka šādas liecības nav saglabājušās, vai, pareizāk, 
tas, ka neesam mācējuši tās atrast, nepierāda, ka tādas nav eksistējušas. Tuvajiem kai-
miņiem prūšiem rakstība bija.

Meklējot rakstības pierādījumus, jārēķinās ar klimatu, pieejamiem materiāliem, ar 
laikmetu diktētiem nosacījumiem. Ar to, ka no meklētā mūs šķir vismaz trīsdesmit 
paaudzes. Un ka rakstu zīmes var būt hierātiskas, ideogrāfiskas, mezglu raksts, zīmes, 
ko šodien lietojam kā ornamentu. Ēģiptiešu piktogrāfiskās rakstu zīmes kā teksts tika 
atšifrētas tikai 1812. gadā, kad pie Rozetas atrada akmens plāksni ar vēstījumu paralēli 
divās valodās. 

Seno latviešu pilīm ir tāds pats liktenis kā rakstam. To nav. Taču tas nenozīmē, ka 
tās nav bijušas. Tāpat kā Misisipi baseina indiāņu mākslīgo pakalnu pilsētas, kas plauka 
no 9. līdz 13. gadsimtam, bet 19. un 20. gadsimtā saimnieciskas darbības rezultātā 
pazuda no zemes virsas.9 Komunistisko okupantu vara piecdesmit gadus Latvijā mērķ-
tiecīgi izskauda iepriekšējo laikmetu zīmes. Kad 1988. gadā folkloras festivālā vajadzēja 
pacelt neatkarīgās Latvijas karogu, tāds tobrīd atradās viens vienīgs – dzejnieka Jāņa 
Akuratera muzejā kā “nereģistrēts inventārs”, nejauši saglabājies objekts.

Latviešu attiecības ar kristietību no pirmsākumiem ir komplicētas. Pamats domāt, 
ka aptuveni līdz 16. gs. vidum tās ir formālas.10 ļaudīm ir savi priekšstati par pasaules 
uzbūvi un dzīves likumiem, un nav saprotams, pēc kā cenšas kancelē latīņu valodā 
sludinošie svešinieki. ļaudis dzīvo kā dzīvojuši, piekopj sensenās pirmskristietības 
tradīcijas, ceremonijas un rituālus.

Situācija mainās, kad parādās Latvijā iesakņojušies, latviski runājoši un savam 
laikam labi izglītoti vācu mācītāji. Kurzemes hercogistē Georgs Mancelis (savulaik Tēr-
batas Universitātes rektors) un Kristofors Fīrekers, bet zviedru laiku Vidzemē – Ernsts 
Gliks. Viņi latviešu valodai meklē gramatiskās formas un literāru izteiksmi, likdami 
pamatus latviešu literatūrai.

G. Manceļa Bībeles stāstu tulkojumi un sprediķi ir uzrakstīti ar spēcīgiem tautrunas 
lietojumiem un belzošiem salīdzinājumiem, viņa smagi tītā stila iezīmes rakstniecībā 
samanāmas pat 20. gadsimtā, piemēram, E. Virzas “Straumēnos”, jauneklīgā J. Medeņa 
metros un jau krietni vēlāk A. Jakubāna stāstos par zemi un jūru.

G. Manceļa students K. Fīrekers, latviskodams luteriskās dziesmas, padara tās po-
pulāras, tās dzied ne vien baznīcā, bet arī saietos pamīšus ar tautasdziesmām. Bībeles 
tulkošanai latviski Zviedrijas karalis Kārlis XI no valsts kases piešķir 7500 dālderus; uz-
ticēto darbu Gliks veic 1689./1699. gadā, un Bībele iznāk 1500 eksemplāros, no kuriem 
daļu par velti izsniedz baznīcām un skolām. Bībele kļūst par tādu kā ābeci, no kuras 
zviedru valdības noteiktās obligātās mājmācības kārtībā daudzas latviešu pa audzes 
iemācās lasīt un rakstīt.

  9 National Geographic, January, 2011.
10 Piemēram – Kurzemē. 1565. gadā G. Ketlera uzdotā revīzija, ko veica S. Bīlovs, A. Einhorns, Z. Hennings, 

atklāja, ka daudzviet nav ne tikai skolu, bet pat baznīcu.
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16.–18. gadsimtā nav noliedzami katoliskie impulsi Vidzemē un it īpaši Lat-
galē, kas arī savā veidā veicināja latvisko (latgalisko) identitāti “kristīgas ticības  
apvalkā”.

Ir kāds kristietības atzars, kas tagadējās Latvijas teritorijā nav jutis uzspiesta 
pienākuma vēsumu, bet tieši otrādi – savulaik pacilājis tautas garu un ietekmējis 
raksturu. Tas ir brāļu draudzes stāds, hernhūtisms, ko 18. gadsimtā no katolis kās 
Morāvijas izraidītie piētisti11 atveda uz Vidzemi. Hernhūtisms aicināja uz jūtās  

11 Piētisms – līdzcietība un kalpošana Tam Kungam.

3. att. Alberta Prandes grāmatā “Latvju rakstniecība portrejās” (Rīga: LETA, 1926) ievietotas 
vairākas fotogrāfijas, kurās redzamas 13. gadsimtā darinātas kuršu kokles. Gadskaitlim 1282 līdzās 
iegrieztās zīmes, jādomā, satur kādu vēstījumu. Vēsturnieks, etnogrāfs, kartogrāfs Matīss Siliņš 
centies šīs zīmes tulkot, tomēr viņa mēģinājums neiztur kritiku.
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pamatotu dievbijību, godīgumu, sirsnīgu sabiedriskumu un kultūras dzīvi – dziedā-
šanas stundām, teicēju semināriem, mīlestības mielastiem un visas draudzes iesais-
tīšanu saietu organizēšanā un vadīšanā. Kad oficiālās baznīcas sāka tukšoties, bet 
brāļu draudžu kustība gāja plašumā, vietējie baroni sūdzējās ķeizarienei Elizabetei un 
1743. gadā panāca ērcinošās kustības aizliegumu, ko Katrīna II 1770. gadā savukārt  
atcēla. 

Grūtajā posta laikā pēc Ziemeļu kara šī kustība veicināja latviešos tieksmi pēc izglī-
tības un gaišākām jūtām. Krievijas pirmās tautas skaitīšanas dati liecināja, ka latviskās 
Vidzemes guberņas 77,7% lasīt un rakstīt pratēju vērš to par vienu no tobrīd izglītotā-
kajiem rajoniem ne tikai Krievijas impērijā, bet arī Eiropā.

Ja brāļu draudzes idejas latviešu tautā atstājušas negatīvu ģenētisko mantojumu, tad 
tas ir iekodētais kalpotāju gēns, kas joprojām traucē saskatīt atšķirību starp jēdzieniem 
“Tas Kungs” un “kungi”. Vēlākie tautas izglītošanas un garīgās audzināšanas projekti – 
gan vāciešu atvērtais Valmieras–Valkas skolotāju seminārs, gan Rīgas pareizticīgo garī-
gais seminārs – latviešu jaunekļiem bijuši maskēti dvēseļu zvejošanas tīkli vēlu apjēgtajā 
cīņā par latviešu inteliģences prātiem un sirdīm.

Lozungi un mērķi

Jēdzienu politika skaidrojot kā “sabiedrības un sabiedrisko procesu pārvaldīšanu”, 
vēstures gaitā nepārprotami atklājas, ka ideoloģijas lozungi politikas patiesos mērķus 
biežāk maskē nekā atklāj. Aiz krusta karu reliģiskajiem motīviem – vienalga, vai tie ri-
sinājās Palestīnā, Somijā vai Baltijā, – slēpās banālas iekarošanas intereses. Lielās franču 
revolūcijas sauklis “brīvība, brālība, vienlīdzība” realitātē pārvērta Franciju valstī, “kur 
galvas bija atsevišķi, bet ķermeņi – atsevišķi”. Skumji beigušies arī savulaik ar fanā-
tiskām gavilēm un uzvaras fanfarām reprezentētie nacionālsociālistu un sociālistisko 
internacionālistu pasaules pārveidošanas centieni.

Runājot par varmācīgajām un necilvēcīgajām metodēm, ko valdošās sistēmas lie-
tojušas savas kundzības saglabāšanai, nez kāpēc parasti atceras hitleriešu gestapo un 
staļinisko čeku, aizmirstot citus šā modeļa izcilos kopējus, piemēram, Romas katoļu 
inkvizīciju.

Būtu labi, ja, no pieredzes mācoties, ilgstoši izglītotais un vēsturi pārzinošais 
21. gad simta cilvēks pamanītu robežu, kur viņa akceptētās idejas turpina darboties, tā 
teikt, tīrā veidā un kur tās jau pārtop savā totalitārā kroplī, kanonizētā dogmā, izslēdzot 
iespēju, ka uz zemeslodes kāds cits cilvēks var un – galvenais – drīkst dzīvot un domāt 
saskaņā ar citiem uzskatu modeļiem. 

Pie šādas domas noved militārās spriedzes akumulēšanās daudzos mūsu planētas 
rajonos. Par šīs spriedzes īstajiem cēloņiem un iemesliem nav pieņemts diskutēt, bet 
tajā iesaistītas vai tuvākajā laikā varētu tikt ievilktas Latvijai ar saistošiem līgumiem 
pietuvinātas valstis.

Jautājums par Latvijas valsts un nācijas pastāvēšanu nākotnē ir ļoti nozīmīgs. Taču 
katram latvietim jāapzinās arī tas, ka pasaulē, ko apdzīvo jau septiņi miljardi iedzīvotāju 
(tikpat, cik Latvija ir vai drīz būs parādā organizācijai ar pseidonīmu “starptautiskie 
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aizdevēji”), mums savā niecīgajā skaitā un ar savu niecīgo stratēģisko svaru diez vai 
piekritīs pasaules likteņu stūrētāju loma. Taču jebkurā situācijā cilvēkam paliek viņa 
individuālā pasaule, pār kuru noteicējs ir vienīgi viņš pats, īpašu gravitāciju ieman-
tojot brīžos, kad tas no egoistiska indivīda kļūst par civilizācijas baktēriju. Jautājums: 
par kādu? Dzīvības vai nāves?

Tāpēc, manuprāt, vietā un laikā ir noskaidrot: kas šobrīd ar mūsu planētu notiek? 
Kādā fāzē tā atrodas un kurp dodas?

Viss atkārtojas, viss sākas no gala. 
Manā bērnībā skolā mācīja, ka līdzīgi tam, kā sengrieķu teiksmā varonis Hērakls 

iztīra valdnieka Augeja staļļus, Romas valdnieks Cēzars sensenos laikos iztīrījis Vidus-
jūru no pirātiem. 

šodien, kad cilvēks plāno apsaimniekot Mēnesi un augstlidojošas digitālās kameras 
fiksē lietus pilienu uz Ņujorkas Brīvības statujas figūras auss, pirāti saimnieko Indijas  
okeāna Āfrikas piekrastē un nav manīts, ka kāds cēzars nopietni gribētu no viņiem tikt 
vaļā.

šķiet, ka tā sauktā Rietumu pasaule strauji tuvojas līdzsvara galējai robežai. Li-
berālisms, izdzinis asnus kā pievilcīgs brīvības aizmetnis, neierobežoti sazarojot, tur-
pina modificēties labi apmaksātu advokātu aizsardzībā, kas sasnieguši apbrīnojamu 
virtuozitāti, liekot noticēt: ja viņi būtu bijuši Paradīzes dārzā, nevis Ādams un Ieva 
tiktu izdzīti, bet gan Dievs saņemtu sodu par cilvēktiesību un personas brīvības iero- 
bežošanu.

Jēdzieni kauns un gods ir zaudējuši svaru. Laulības institūcija ieguvusi aizsprie-
dumaina anahronisma oreolu. Publiskas vaļības dzīves telpā samērojamas ar Nerona 
bakhanālijām. Mediji aicina jaundzimušos nemest miskastēs, bet atstāt īpaši ierīkotās 
savāktuvēs. Policisti zagļi apšauj savus kolēģus nezagļus. No TV kanāliem plūst asiņu 
upes un piemēri, cik dažādi var nogalināt. Lielveikalā izstāda naturālus miroņus, de-
monstrējot vērtīgo preci, ko iespējams iegūt no secēta līķa praktiskai izmantošanai. 
Tam fonā – korumpēts, naudā slīkstošs virsslānis un plebeju pūlis, kas pārtiku meklē 
atkritumu konteineros.

4. att. Dzīvības “baktērijas” Dziesmu 
svētku gājienā Rīgā 2009. gada vasarā
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Eiropas Savienības izglītības eksperti atzīst: 20 procentiem 15 gadus vecu jauniešu 
ir nepietiekama lasītprasme.12 Apmēram 14,1 procents no 18–24 gadus veciem jaunie-
šiem ES 27 dalībvalstīs 2010. gadā tika klasificēti kā personas, kas priekšlaicīgi pamet 
izglītību un apmācību.13 

Tautu staigāšanas laiks

Turpināsim paralēles: atkal ir iestājies tautu staigāšanas laikmets. Ar nelielu at-
šķirību – iepriekšējos ciklos jaunu mītnes zemju meklētāju straumes veidoja tautu, 
cilšu vai savā starpā vienotu ļaužu kopienas, savukārt tagad klejotāju lavīnas iz raisa 
indivīdi. Apkārtklīšanas tradīcija ir mantojums no sensenā nomadu dzīvesveida: ne-
ieaugt, nepiesiet sirdi, neiemīlēt, neiekopt. Noganīt un doties tālāk – tur, kur izaugusi  
zāle.

Vācija, kas pēc Otrā pasaules kara uz darba “viesībām” ielūdza turkus, būtībā sauca 
pēc palīdzības – vācu vīri karā bija nokauti vai pārvērsti darba nespējīgos invalīdos. Tā 
Vācija, kuras kanclere 2011. gadā no Eiropas Savienības tribīnes paziņoja par integrā-
cijas politikas sabrukumu, atkal sauc palīgā. Visi saprot, kas par lietu, bet never muti. 
Paši tādu kārtību sagavilējuši, kūpinājuši vīraku, aizmirsdami mūžveco gudrību – dari 
ko darīdams, apdomā galu.

Kad Francijas prezidents atkārto Vācijas kancleres teikto ar piebildi, ka Francija 
šādu Bābeles haosu nepieļaus, Eiropas Savienības augstā komisāre reaģē asi: ja Francija 
nostāju nemainīs, būs tiesa!

Tad ierunājas Itālija... Lai paliek stāsts par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu un kara-
kuģiem Vidusjūras robežsardzē. Lai runā Eiropā pazīstamais itāļu rakstnieks Umberto 
Eko, romāna Rozes vārds autors. Viņa ietekmē es kādreiz uzrakstīju aicinājumu lat-
viešiem balsot par iestāšanos Eiropas Savienībā. 

U. Eko saka: “Būtu maldīgi iedomāties, ka Eiropa varētu tikt pārstāvēta bez priekš-
stata par nāciju. (..) Eiropa, kurā vairs nebūs ne franku, ne marku, bet vienīgi ekiji14, 
mani apmierinātu, bet Eiropai jābūt tādai, kur Parīze paliek Parīze un Berlīne – Berlīne, 
ar pilnīgi dažādām civilizācijām, kas izprot un mīl cita citu.”

Interesanti, vai tiesājot Franciju, par lieciniekiem aicinātu zviedru Strindbergu un 
spāni Pikaso, itāli Montānu un armēni Aznavūru, krievu Turgeņevu, norvēģi Hamsunu, 
melnādaino Džozefīni Beikeri un holandieti van Gogu? Tā skaitīt varētu stundām. Arī 
mūsu pašu tēlnieku Gustavu šķilteru, dejotāju Aiju Bertrāni vai gleznotāju Rūdolfu 
Pinni. Visi viņi kādu laiku dzīvojuši Parīzē, starp viņiem un etniskiem francūžiem 
nekad nav bijušas domstarpības. Tādēļ, ka viņi uz Franciju bija devušies, lai būtu Fran-

12 Europe 2012. Together Against Functional Illiteracy. Facts, Information and Solutions, p. 14. Pieejams: 
http://www.grundbildung-und-beruf.info/et_dynamic/page_files/267_datei.pdf?1334836254 (skatīts  
12.07.2013.).

13 Sk.: Reģionālie izglītības statistikas dati. Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.
php/Education_statistics_at_regional_level/lv#Personas.2C_kas_priek.C5.A1laic.C4.ABgi_pamet_izgl.
C4.ABt.C4.ABbu_un_apm.C4.81c.C4.ABbu (skatīts 12.07.2013.).

14 Kopvalūtas nosaukums eiro vēl nebija pieņemts.
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cijā, nevis tādēļ, lai pataisītu Franciju par Zviedriju, Spāniju, Itāliju, Armēniju, Krieviju, 
Norvēģiju, Āfriku vai Holandi.

Signāls patiešām nopietns, un runa par notikumiem Francijā vai Vācijā ir nevis 
kādas slimības rezultāts, bet pirmie brīdinājuma izsitumi, vēstneši procesa sākumam.

Ne jau par ieceļošanu ir runa, ne jau par cilvēktiesībām. Bet par apdraudējumu 
zaudēt Eiropas civilizāciju. Par tāda spēka akumulēšanos, kas, pieveicis Parīzi, Berlīni, 
Romu un galu galā arī Rīgu un Latviju, būs iznīcinājis Eiropu, padarot to par banku 
un starptautisku aizdevēju pārvaldītu vēl vienu anonīmu ražošanas un tirdzniecības 
placdarmu.

Kontrolēt pasauli

Mani no paša sākuma darījis uzmanīgu Eiropas Savienības uz marksisma polit-
ekonomijas pamatiem būvētais karkass, par bāzi nosakot materiālās intereses (atcerē-
simies, tās aizmetnis bija Eiropas Ogļu un tērauda kopiena), uzskatot, ka apziņa un 
ideja ir sekundārs elements. Tad arī konsekvences, ko šī koncepcija paredz: “Ja kāda 
pastāvošā sistēma pretojas, to nepieciešams gāzt”, respektīvi, tiesāt, pārveidot ar spēku.

šo koncepciju attīsta arī Starptautiskais Valūtas fonds. SVF direktors Stross-Kāns15 
žurnālā Der Spiegel16: “SVF jākļūst par G-20 (bagāto valstu koalīcijas) uzraudzībā strā-
dājošu administratīvo vienību, kas cenšas atrisināt gan globālas, gan nacionālas pro-
blēmas.” Un: “.. paliek jautājums – vai SVF pietiek jaudas strādāt kā globālās ekonomikas 
valdībai.”

SVF vecākais padomnieks P. Tolsens: “.. pasauli var mainīt ar vienu parakstu vai 
ierobežotiem ekonomiskiem instrumentiem, piemēram, aizdevumu procentu likmēm, 
nodokļu politikas un nodarbinātības politikas priekšlikumiem.”

SVF bijušais galvenais ekonomists K. Rogofs par nākotni runā aukstasinīgi: “Grie-
ķijas bankrots ir neizbēgams. Ir 95% varbūtība, ka bankrotēs arī Spānija, Ungārija, Por-
tugāle, un Itālija ir uz naža asmens. Austrumeiropas situācija kļūs tikai ļaunāka. Mēs 
piedzīvosim vairāku valstu bankrotu. Būs vairākas eirozonas valstis, kurām tiks ieteikts 
vismaz uz gadu izstāties no eirozonas. Arī situācija ASV ir satraucoša.” 

Neesmu dzirdējis lozungu: glābsim Eiropu! Skan vienīgi sauklis: jāglābj eiro! Nere-
dzu iemeslu, kāpēc jāforsē pievienošanās varenajiem senjoriem, kas netiek pie sapraša-
nas, kā izkāpt no bedres, kuru paši rakuši un kurā paši iekrituši.

Domājot par saprātīgu saimniekošanu, būtu jāpatur atmiņā, ka baņķieri, vienalga, 
kādu vārdu valkātu, diemžēl līdzinās asiņu donoriem, kas ik pa brīdim savu labdarību 

15 Pagāja daži mēneši, un izcēlās pasaules mēroga skandāls: D. Stross-Kāns tika apsūdzēts par izvarošanas mē-
ģinājumu. Medijos Stross-Kāns ar saslēgtām rokām. Ērkšķu vainaga viņam galvā nav, un arī krustā sist viņu 
negrasās. Taču pēc brīža viņš jau atkal uz brīvām kājām un drīzajās vēlēšanās Francijā, iespējams, tomēr va-
rētu ar labām izredzēm kandidēt uz prezidenta posteni, ja vien Francijas tiesa viņu neatzīs par iejauktu starp-
tautiskā prostitūcijas biznesā. Tāds ir varas cīņu un laikmeta morāles standarts. Vai, atgriežoties pie S. Ho-
kinga, īstenība, kas līdzinās murgiem. Diemžēl tāda ir realitāte. Domājot par nākotni, tas vienmēr jāatceras.

16 Brinkbäumer K., Fihtner U. Die Geldmacht. Der Spiegel, Nr. 40, 2010, Okt. 4. Pieejams: http://www.spiegel.
de/spiegel/print/d-74090666.html (skatīts 17.10.2013.).
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aptur ar Venēcijas tirgotāja šeiloka jautājumu: gribat vēl? Bet tad jums pretim jādod 
gabals no savas dzīvās miesas! Gribat vēl? Bet tas jau maksās daļu no jūsu smadzenēm. 
Daļu no jūsu nierēm, daļu no jūsu sirds... 

Nule minēto reizinot ar daudzo Āfrikas tautu vienlaicīgo un apjomīgo sacelšanos, 
izskatās, ka kosmiskajam objektam, sauktam par Zemi, ieejot nākamajā attīstības fāzē, 
radusies nepieciešamība sakratīt uz savas ādas mītošo populāciju, no kaut kā atbrīvo-
joties un kaut kam sagatavojot vietu. Ņemot vērā Zemes cienījamo vecumu, ir pamats 
domāt, ka objekta (vai varbūt subjekta) mūžā tāda “ādas kratīšana” notikusi vairākkārt, 
tāpēc jo lielāks pamats atbildes meklēt pagātnē.

Dramaturģijas pamatlikumi sižetisko risinājumu iespējas ierobežo. Pieņemot, ka 
Visuma valdošā stihija ir enerģija (pozitīvu un negatīvu lādiņu mijiedarbība), radošā 
ģenialitāte atklājas idejā paturēt savā varā ne tikai pretējo spēku intensitātes regulēšanu, 
bet arī to mainīšanu vietām. Vērtību jaukšanās un mainība Bībelē skan šādi: “Tā pēdējie 
būs pirmie un pirmie – pēdējie” (Mt 20:16). Tāpēc, runājot par labo un ļauno, jābūt ļoti 
uzmanīgiem. Spēks bez pretspēka nevar eksistēt un neeksistē. Labo un taisnīgo laurus 
allaž pievāc uzvarētāji, bet zaudētājiem nav laupīta iespēja uzvarējušos gāzt un pierādīt, 
ka labie un taisnīgie tomēr ir viņi.

Citiem vārdiem, Radītājs visai radībai savu gaitu laikā un telpā nolicis līdzīgu tai, 
kādā cirka mākslinieks staigā pa virvi: žonglējot līdzsvaru ar abpus izplestām rokām.

Paradīzes apsolījums

Gan Konstantīna protežētās kristietības, gan Marksa mācības pamatpostu-
lāts ir līdzīgs – Paradīzes apsolījums. Sapnis par nokļūšanu laimības un taisnības  
valstībā. 

Kādēļ notikušas un joprojām notiek tautu staigāšanas? Kādēļ visos laikos ļaudis 
klīduši un klīst pa pasauli, laimības mirāžas vārdā gatavi uz jebkādu risku? Paradīzes 
ilūzija izpaužas daudzās versijās. No Dieva bērnu pēcnāves priekiem Debesu tālēs, līdz 
apsolījuma banālai atrašanai tepat zemesvirsū pieticīgās laimētavās, kurās “tieši jūs 
gaida naudas tūkstoši, dzīvoklis jaunā namā un prestižs auto”. Diemžēl leģendārajai 
Paradīzes vīzu izsniedzējai – Montekarlo spēļu ellei – nez kāpēc blakus iekārtota paš-
nāvnieku kapsēta.

Kristietība uz Paradīzi sola aizvest ar lūgšanām, marksisms – ar revolūciju. Sīkdaļās 
Marksa mācībā netrūkst patiesības. Bezcerīgs ir ģenerālais uzstādījums – visu problēmu 
atrisinājums kā tālāk nemainīgs fināls.

Ja jautātu, kam senākas saknes – reliģijai vai politikai, atbildēt it kā gribētos, ka re-
liģijai. Jo gluži kailais pirmcilvēks no pērkona un zibens baidījās vairāk nekā no naidīgā 
kaimiņa, ko ar labi pietēmētu akmeni jaudāja nosist.

Kaut gan, papētot vēsturi, kļūst skaidrs, ka abas šīs nozares allaž darbojušās bez 
principiālas atšķirības. Dievu kalpi vienmēr gribējuši valdīt, un laicīgie vadoņi – būt 
dievu vietnieki.

Manu reliģiozitāti tas nemazina. Pasaule funkcionē pietiekami brīnumaini, lai ne-
šaubītos par Radošā saprāta esamību, neatklājot ne tā būtību, ne radīšanas noslēpumu.
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Kā zināms, spēkam vajadzīgs pretspēks. Un šķistu tiešām pārsteidzoši, ja tāda ne-
būtu arī tūkstošgadīgajai kristīgajai Baznīcai. Turklāt visai oriģināls: pati Baznīca, kuru 
neviens cits no malas nav kompromitējis tik šokējoši kā paši Evaņģēlija sludinātāji. Tā 
kā šim rakstam ir cita pamattēma, apgalvojumu ilustrēšu tikai ar faktu, kas aprakstīts 
daudzās vēstures grāmatās un aplūko teiktā divus aspektus: Baznīcas saistību ar kolo-
niālo mantrausību un garāmejot arī attieksmi pret zinātnes sasniegumiem.

1504. gadā kristietis Kortess, kristīgās spāņu karalienes Izabellas (pavārdā Kato-
liete) sūtīts un neliela karapulka pavadīts, dodas apgūt jauno kontinentu. Izkuģojis 
Vestindijas ūdeņus un salas, viņš piestāj Meksikā. Acteku valdnieks Montesuma uzņem 
Kortesu savā pilī kā viesi, varētu pat teikt – gluži Svētajos Rakstos piesauktajā cilvēk-
mīlestībā. Varbūt Kortess viņu iztaujā par acteku zināšanām kosmogonijā? Varbūt par 
maiju risi nātajām matemātikas mīklām? Nē, Kortess ar zobenu piestumj Montesumu 
pie zāles sienas, novelk ar asmeni virs valdnieka galvas svītru un pavēl: lai telpa līdz šai 
svītrai tiktu piepildīta ar zeltu. Spānijai vajadzīgs zelts. Tai jākaro ar ķeceriem un maldu 
mācību piekritējiem...

Grāmatā “The Hutchinson Dictionary of Ideas”, kas laista klajā Oksfordā 1995. gadā, 
atrodams šāds šķirklis: “Templieši jeb templiešu bruņinieki, jeb Kristus bruņinieki 
un Zālamana tempļa ordenis ir militāri reliģisks ordenis, ko 1119.–1120. gadā Je-
ruzalemē nodibināja, lai aizsargātu svētceļotājus, kas devās uz Apsolīto zemi. Tem-
pliešiem bija nozīmīga loma 12. un 13. gadsimtā krusta karos. 1139. gadā pāvests 
Inocents II viņus ņēma tiešā aizbildniecībā; izmantojot savus starptautiskos sakarus, 
viņiem izdevās pielāgoties krustnešu valsts norietam 13. gadsimtā un kļūt par Eiropas  
baņķieriem.” 

Tieši templiešu bagātība, nevis viņiem piedēvētā ķecerība pamudināja Francijas 
karali Filipu IV ar Aviņonas pāvesta Klementa V palīdzību 1307.–1314. gadā Templiešu 
ordeni likvidēt.

Piebildīšu to, ko šķirklis nepiemin: likvidēt, mežonīgi mokot, un tā, lai visas tem-
pliešu bagātības nonāktu karalim un pāvestam. Un vēl to, ka Latvijas vēstures veidošanā 
lielu lomu spēlējušais Livonijas Zobenbrāļu ordenis 1202. gadā Turaidā tika dibināts 
kā templiešu Fratres militiae Christi Livoniae (Kristus bruņinieki) ar franču templiešu 
statūtiem.17

Marksisms vēlējās izvest ļaudis no nabadzības, taču radīja lielāko skrandaiņu kon-
centrāciju, kāda jebkad pieredzēta. Ar vergu nometnēm un badā mirušo miljoniem. 
Neaizmirsīsim, ka arī hitleriskais nacisms uznāca uz skatuves ar vienā kājā uzautu soci-
ālismu: NSDAP, Nacionālsociālistiskā vācu strādnieku partija.

Savukārt nebūt ne muļķais Bernards šovs, izciemojies Maskavā pie Staļina, boļše-
viku eksperimentu pasludināja par cilvēces pēdējo iespēju, kuras neveiksmes gadījumā 
tautām tiktu laupīta pēdējā cerība.

Nav izslēgts, ka ar vispasaules revolūcijas gaidām piesātinātās lugas “Māja, kur 
sirdis lūst” autors šodien uzrakstītu citu lugu par to, kā milzīgos zemeslodes rajonos 
no sabrukušu ideju apmātības atmostas tie, kuriem pēdējā cerība nolaupīta vārda vis-
tiešākajā nozīmē.

17 Livonijas ordeņa valsts. Latviešu konversācijas vārdnīca, 12. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1935, 23895.–23912. sl.
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Kad Padomju Savienības armija Afganistānā, ilgstoši ciešot dzīvā spēka zaudēju-
mus un valsti novedot līdz bankrotam, beidzot saņēma drosmi (arī “internacionālā 
pienākuma pildīšanā” iesaistītie latvieši) pajautāt: “Bet kādēļ mēs šeit karojam?”, pa-
klīda runas, ka L. Brežņevs pavēli par kara sākšanu devis 1979. gada Ziemsvētku naktī, 
būdams skurbulī. To uztvēra kā joku.

Pēc ne mazāk ilga un bezcerīga kara Tuvo Austrumu rajonā, kur sakāvi cieta Pa-
domju Savienība, atkal karo. Afganistānā tikšot ieviesta patiesa demokrātija... NATO 
solidaritātes vārdā tur atkal ir latvieši. No Londonas ziņo par slepenā dienesta aģenta 
atzīšanos – Irākas karš sākts uz samelota ziņojuma pamata. Tad nu grūti saprast, vai 
tautu uzrunā kā muļķus, kas šādam ziņojumam varētu noticēt, vai arī valdībās patiešām 
sēž cilvēki ar saprāta deficītu, gatavi sākt pirmo, otro un simto krusta karu ik reizi, kad 
saož naftas vai kāda cita paradīziska kārdinājuma vēsmu.

Lielā revīzija

šaubu nav: pasaulē sākušās milzīgas pārvērtības. Un jukas, kas ir neizbēgamas pie 
lielu spēku pārgrupēšanās. Kosmiskā revīzija vai, runājot bez alegorijām, nākamais 
lielkarš iesaistīs daudzus, taču puses atkal būs tikai divas – iņ un jan. Kaujasbrālības pa-
gaidām neskaidras. Tikpat neskaidras kā pirms Otrā pasaules kara. Islāmisti it kā daļēji 
iezīmējušies. Arī Eiropas un Ziemeļamerikas bloks. Bet kurā pusē nostāsies Krievija? 
Indija? Pakistāna? Indonēzija? Japāna? Arī Dienvidamerikas pussarkanās pusnacionāl-
diktatoriskās valstis? Un Ķīna, kas neizteic pretenzijas, vien nozīmīgi pasmaida: demo-
krātijas pamatlikumu jūs taču zināt: izšķirošais ir vairākums... Kamēr jūs mūs skaitīsiet, 
ķīniešu būs pusotrs miljards.

Un tā ir īstenība. Tāpat kā tas, ka Ķīna jau šobrīd ir lielākā ražotājvalsts pasaulē aiz 
ASV. Bet, kamēr amerikāņu tautsaimniecība milzīgā budžeta deficīta dēļ balansē uz 
bīstamas robežas, Ķīna uzkrājusi lielāko valūtas rezervi pasaulē – 2,6 triljonus dolāru. 

SVF eksperta Rogofa teiktais par Grieķijas bankrotu var nepiepildīties, jo, viesojo-
ties Atēnās, Ķīnas premjerministrs Veņs Dzjabao apsolījis iepirkt grieķu parādzīmes. 
Un kāpēc lai neiepirktu īru, spāņu, portugāļu u.c. parādzīmes? Ķīnieši iepērk visu, ko 
vēlas, pat vienu no pasaules lielākajām naudnīcām – Barclays banku, turklāt par pus-
cenu, jo tāda ir situācija. Kopš 2009. gada Ķīna ir Āfrikas nozīmīgākā partnere, ķīnieši 
jaunu firmu radīšanai investē Āfrikā 56 miljardus dolāru, paceļot kontinenta ražošanas 
rādītājus par 5 procentiem. 

Elektronikas un īpaši kvalitatīvu metālizstrādājumu ražošanai vajadzīga niobija 
rūda, ko iegūst Kongo. Līdz šim amerikāņiem ar niobiju bēdu nebija – tas allaž atradās 
pa tvērienam gluži kā dvielis tualetes istabā. Bet izrādās – ķīnieši pārsolījuši amerikāņus 
un atstājuši tos pie tukša āķa.

Jādomā, ka bijušais ASV valsts sekretāres vietnieks Dž. Kārsons nemelo, kad saka: 
“Ķīna ir ļoti agresīvs konkurents bez jebkādas morāles.”

Amerikāņi var moralizēt, bet ķīniešiem ir šobrīd pasaulē ātrākais superdators  
Tianhe-1A ar 2,57 petaFLOPU elektronisko smadzeņu jaudu (1 petaFLOPS atbilst 
1 kvadriljonam jeb 1015 kalkulāciju sekundē). Amerikāņi mīņājas pie 1,75 petaFLOPU 
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robežas un atzīst, ka šajā desmitgadē Ķīna pārņems līderpozīcijas it visās ekonomikas 
nozarēs.18 Vašingtonu gaida triecieni no divām pusēm – no arābu pasaules un no Ķīnas. 
Un, ja sašūpojas Volstrīta, to jūt Izraēla.

Ķīna ir tāds pats mutants kā kristietība un marksisms. Un vienlaikus – unikums 
ar lielu līdzību pašu radītajam superdatoram. Bezkaislīgs. Cilvēces līdz šim sakrātās 
pieredzes, zināšanu un ideju siets racionāla atlikuma izfiltrēšanai. Ķīna joprojām skaitās 
komunistiska, tajā pašā laikā tā lieto visagresīvākās kapitālisma metodes. Ar atjaunotu 
Konfūcija kulta ideoloģiju, praksē atzīstot to mantojuma daļu, kas balsta Ķīnas muskuļu 
briedināšanu. Ķīna ir vienīgā valsts pasaulē, kas ar bargiem likumiem atļaujas ierobežot 
dzimstību. Kad teritorija būs lielāka, arī dzimstības kvotas būs lielākas.

Valstij ar pusotru miljardu iedzīvotājiem jebkurai funkcijai no tūkstoš pretenden-
tiem iespējams atlasīt atbilstošāko. Inženieri ir atjautīgi, strādnieki centīgi, mākslinieki 
apbrīnojami un karavīri nikni. Arī nelieši un korupcijas tīkli Ķīnā ir augstākās klases. 
Taču tos izskauž, biedināšanai izpildot nāvessodus ar tiešraidi TV.

Var sacīt arī tā: Ķīnas būtību atspoguļo aktieris Džekijs Čans. Pasaule viņu uztver 
kā komiķi. Un kļūdās. Čans nav komiķis, Čans ir Ķīnas simbols, viņš iekaro ar jaunu 
uzvaras filozofiju: izkļūt no jebkuras situācijas, paveicot šķietami neiespējamo ar to, kas 
Radītāja dots, pie nosacījuma: ja spējas noslīpētas līdz pārdabiskā robežai.

Dažkārt nākas dzirdēt: “Senie laiki bija brīnumdaru laiki, caur brīnumdariem 
runāja Dievs. Un kad brīnumdari nomira, viņus iecēla par svētajiem. Tagad nav ne 
brīnumdaru, ne svēto, ne Dieva.”

Ir gan Radošais saprāts, gan brīnumdari, gan svētie, gan zīmes, tikai cilvēki kļuvuši 
tik sekli, ka pasauli tver kā plančkīgu pludmales jomu starp pirmo un otro sēkli. 

Laiku pa laikam mediji trokšņo ap vīru ar iesauku Zirnekļcilvēks. Augums sīks, 
miesas drīzāk vājas nekā dižas. Viņš bez nodrošinājuma un tehniskiem palīglīdzekļiem, 
ar savu gribu, savām rokām un kājām pa visaugstāko celtņu vertikālajām sienām tek 
augšup līdz pat jumta karnīzei. Viņa personā nesaskata ne brīnumdari, ne svēto, kaut 
gan caur viņu, manuprāt, Providence rāda, kādas neizmantotas iespējas slēpjas cilvēkā. 
Uz kārtējā uzvarētā debesskrāpja jumta Zirnekļcilvēku, kā parasti, sagaida policisti un 
aizved uz aresta telpām, vainojot miera traucēšanā.

Pasaule mainās ik mirkli, un runāt par Latvijas nākotni kā plānotu un stabili 
konstruētu šādos apstākļos var vienīgi angažēti politiskās skatuves aktieri, kuri skandē 
tekstus kā automātiskie atbildētāji. 

To ļaužu straumei, kas vakar un aizvakar uz Eiropu plūda no Marokas, Tunisijas, 
Ēģiptes, Jemenas un Sudānas, pievienojas bēgļi no Lībijas, Ugandas, Čadas un Bahrei-
nas... Ačgārna loģika nevar pastāvēt mūžīgi. Āfrika izrakteņu un dabas dāvanu ziņā 
ir visbagātākais kontinents. Bet tajā neviena valsts nespēj nodrošināt saviem ļaudīm 
cilvēcīgu dzīvi. Tāda ir šodiena. Tāds ir pagātnes mantojums. Un tas nosaka nākotni. 
Arī mūsējo.

Beigsim runāt par koloniālisma (okupācijas) sekām. Gan koloniālisms, gan okupā-
cija savā klasiskajā variantā ir nogājuši no skatuves. Atgūta pašnoteikšanās, visur plīvo 

18 Puhl J., Schulz S., Wagner W. Der chinesische Traum. Der Spiegel, Nr. 1, 2011, Janv. 3. Pieejams arī: http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-76121070.html (skatīts 12.07.2013.).
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pašu suverēnie karogi. Dekorācijas citas, tikai struktūra palikusi sensenā. Realitāte, 
gluži kā Hokinga skaidrotajā teorijā, plūst dažādās brānās. Dažādās un nesalīdzināmās. 
Viena – paradīze pie varas esošajiem, savukārt cita – nabadzības un posta elle tiem, uz 
kuru kauliem celtas piramīdas ne tikai faraonu laikos. 

Eiropā demonstrantiem pilnas ielas, īrijā kritusi valdība, Vācijā pie varas virzās ne-
apmierināti kreisie vai labējie, neapmierinātība eksplodē Grieķijā, Spānijā, Portugālē, 
Francijā, ASV. Visur. Ak, senā, pieredzējusī Roma: pret armijām var cīnīties, bet ko 
iesākt ar cerības zaudējušiem? Ar neapmierinātu demokrātu cunami vilni? 

Eiropas Savienība minstinās: palīdzēt, uzņemt, atbalstīt, nodrošināt? It kā gadu des-
mitiem ieilgusī palestīniešu bēgļu nometņu atjaunošana un uzturēšana, kuras izraēlieši 
atkal un atkal noposta, atriebdamies par pretestību, būtu ko atrisinājusi.

Neprognozējamā kaimiņu būšana

Ne bez ironijas palaistajai frāzei, ka arī latvieši ir “izredzēta tauta”, ir savs pamats. 
Atsevišķos brīžos Dievs tieši no mūsu vidus izķeksē brīnumdarus ekscentriskiem uz-
devumiem. Teiksim, blakus ļeņinam, kurš aizplombētā vagonā cauri Vācijai dodas 
uz Petro gradu taisīt revolūciju, ielikdams Pēteri Stučku, kas jaunās “taisnības valsts” 
pamatos iezīmēja juridiskās ekvilibristikas principus. Tas Staļinam vēlāk palīdzēja radīt 
unikālo pseidotiesību dokumentu – Staļina konstitūciju. Vai atkal Hitleram, savu rasu 
teoriju izstrādāšanai draugos piespēlējot, kā Latviešu konversācijas vārdnīcā teikts, 
Rīgas Politehniskajā institūtā izglītoto un ar Ziemeļvidzemes latviešu un baltvācu sak-
nēm saradoto Alfredu Rozenbergu. 

Tagad latvietim liktenis pavēris iespēju iekļūt vēsturē kā Eiropas Savienības komi-
sāram attīstības jautājumos, gādājot, lai Eiropas Savienība, žonglējot uz finanšu sabru-
kuma robežas, daļu budžeta novirzītu Sudānai un citiem dumpīgiem Āfrikas rajoniem 
demokrātisko vērtību nostiprināšanai vai Lībijai pēc izpalīdzīgās sabombardēšanas 
palīdzot attīstīt drupas, starp citu gūstot ekonomisku labumu no pašu izprovocēta kara.

Paturēt prātā vēstures pieredzi! Tam, manuprāt, jābūt vienam no pamatpostulātiem, 
domājot par Latvijas valsts un nācijas pastāvēšanas izredzēm nākotnē.

Krievijas intereses Latvijā vēsturiski iesliedējusi tiešā pēctecība – Jānis Briesmīgais 
(tā latvieši sauca šo valdnieku, kurš dzīvus cilvēkus lika maukt uz mietiem vai dzīt ver-
dzībā zirgiem pa priekšu ar karātavu cilpu kaklā), Pēteris I un Staļins. Jābūt kurlam un 
aklam, lai nesaprastu Krievijas vēlmi atjaunot kādreizējās impērijas robežas. Par laimi, 
virtuālajam iebrukumam ar telekanālu palīdzību ir dubulta iedarbība: skatītāji redz 
ne tikai Kremļa kabinetu zeltītos krēslus, bet arī korumpētās saimniecības kriminālo 
haosu.

Meli nostiprinājušies kā politisks instruments. Bijušais Maskavas mērs Lužkovs, 
sēdēdams savā amata krēslā, kultivēja politisko mītu par krieviem absolūti nepanesamo  
dzīvi Latvijā. Kad krievi, atturoties tiesāt korumpēto miljonāru, palūdza viņu izbraukt 
no Krievijas, tam pavērās plašas mītnes zemes izvēles iespējas. Kur viņš lūdza patvē-
rumu? Latvijā. Kad apmešanās pieprasījumu Latvijas iestādes noraidīja, Lužkovs drau-
dēja atteikumu atcelt ar Eiropas Tiesas lēmumu.
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Grūti nepamanīt, ka Ķīna pārsteidzoši strauji izvēršas Krievijai par bīstamu kai-
miņu. Tā pat nav stratēģija, tā ir fizika: kad vienā pusē aug spiediens, bet otrā pusē – 
retināti plašumi. Krievijas attiecībās ar Ķīnu daiļrunīga ir cilvēkresursu attiecība –  
1 pret 10.

Uz kurieni virzīsies bēgļi no Krievijas? Arī uz Latviju. Bēgļi no Āfrikas vai bēgļi no 
Krievijas? Kuri no viņiem gribēs mācīties, kuri nemācīsies latviešu valodu? Rīgā varētu 
atgriezties arī ebreji, kas nav slikti partneri, ja vien neaizraujas ar banku dibināšanu.

Raugoties nākotnē, nav iespējams izlikties nemanām bīstamās plaisas, ko Eiropas 
Savienības šķietami monolītajā būvē plēš iekšējās interešu nesaskaņas. Vinstons Čērčils 
nosaucis demokrātiju par kļūmīgu pārvaldes sistēmu, ar ko diemžēl jāsamierinās, jo 
nekas labāks nav izdomāts, bet birokrātija jebkurā figurācijā ir bumba ar laika degli. 
Un Eiropas Savienībai birokrātijas ziņā ir vieta Ginesa rekordu grāmatā. Milzīgā  
ierēdņu armija, kas ik gadu vairojas un pieprasa arvien vairāk privilēģiju, veido jaunas 
pārvaldes vienības, dublējot dalībvalstu demokrātiskās institūcijas, kā viduslaiku galms 
regulāri ceļo starp rezidencēm Strasbūrā, Briselē un Luksemburgā, izšķērdējot pasa-
kainas summas. 

Nacionālas problēmas atrisināt administratīvi vai ar ekonomikas palīdzību ce-
rējuši daudzi, vēsturē piemēru ir pārpārēm. Krievija jau kuru reizi no jauna mēģina 
savienoties ar Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Gruziju, Tadžikistānu u.c., tajā pašā 
laikā Beļģijā šķiras flāmi un valoņi, Britānijā savu valsti atkal pieprasa skoti, Spānijā – 
baski. Apvienotā Čehoslovākija manas paaudzes acu priekšā piedzima un nomira. Tā ir 
dabiska pulsācija – savienošanās un sadalīšanās, kas nepakļaujas racionālam regulēju-
mam. Buda mirstot esot teicis: “Viss, kas salikts, atkal sadalīsies.”

Nacionālo interešu aizstāvībai Eiropas Savienībā šodien rīvējas bloki ar pseido-
nīmiem “lielie smagsvari”, “austrumeiropieši”, “ziemeļvalstis” u.c. Zināms, ka Igaunija 
ciešāku saikni jūt ar Somiju, Latvijai un Lietuvai savukārt paliek iespēja intereses saistīt 
ar Poliju.

To var uzskatīt par aktualitāšu spēli, bet tikpat labi – par vēsturiskās zemapziņas 
gravitāciju. Runa ir par tautām un valstīm, kas daudzās paaudzēs veidojušas kāda re-
ģiona mijiedarbīgās attiecības, šā vai tā cita citu ietekmējot.

Par Poliju. Vai atceramies, ka Latgale savā laikā nesusi Poļu Vidzemes nosaukumu? 
Savukārt, mums kopīgi atrodoties zem Krievijas divgalvainā ērgļa spārniem, poļu augst-
maņi un inteliģence, negribēdami pārkrievoties, savus bērnus skoloties labprāt sūtīja uz 
Rīgu, kur administrācija gan bija krieviska, bet kultūras atmosfēra – eiropeiska.

1919.–1920. gadā, atbrīvojot Latgali no lieliniekiem, poļu armija bija mūsu sa-
biedrotais. Līdzīgi kā igauņi par līdzdalību Vidzemes atbrīvošanā izteica pretenziju uz 
Valku, Polijā bija balsis, kas izteica pretenziju uz Daugavpili. Taču maršals Pilsudskis 
iestājās par Daugavpils piederību Latvijai. 

Arī vienkāršotais uzskats, ka vācieši un latvieši palaisti pasaulē teju tāpēc, lai mūžu 
mūžos būtu ienaidnieki, neiztur kritiku. Kaut vai Latvijas vēsturē nozīmīgā Kurzemes 
hercogistes (1562–1795) laikmeta dēļ, kas ievērojams jau ar to vien, ka šajā valstiskajā 
veidojumā pastāvēja kārtu, ne tautību atšķirības. Kurzemē dzīvoja kurzemnieki (kur-
landeri), un runāt latviski neuzskatīja par kaunu ne hercoga dzimtas locekļi, ne citu 
rangu augstmaņi. Intrigu cīņās ar vietējo muižniecību hercogam bieži bija jābalstās uz 
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brīvcilvēku statusā strādājošiem amatniekiem, kuģinie-
kiem un kuģu būvētājiem, par kuršu ķoniņiem nemaz 
nerunājot.19

Latviešu attiecības ar vāciešiem ir būtiska tēma. 
Vācbaltieši neatkarīgajā Latvijā bija gan Latvijas pilsoņi, 
gan tāda pati normāla minoritāte kā citas. Mūsu korekti 
iesākto kopdzīvi 1939. gadā pārtrauca Molotova–Ri-
bentropa pakts, novelkot šķērsām pāri Eiropai sarkano 
robežšķirtni. Lai vācieši man piedod, bet liekas, ka 
Vācijas Federatīvā Republika attiecībā uz Latviju Molo-
tova–Ribentropa paktu vēl nav atcēlusi.

Plakani tiek attēlota arī neatkarīgās Latvijas tap-
šana pēc Pirmā pasaules kara. šodien pieņemts šķirot 
“pareizajos” un “nepareizajos”. Brīdī, kad vienlaikus 
sabruka abi konkurējošie spēki – Vācija un Krievija –, 
kalpakieši cīnījās kopā ar vāciešiem, latviešu strēlnieki 
no Maskavas nāca uz Rīgu kopā ar krieviem. Jautājumu 
bija vairāk nekā atbilžu.

5. attēlā redzams dokuments, kas astoņus mēnešus 
pirms 1918. gada 18. novembra kā brīvu un neatkarīgu 
valsti pasludina Kurzemes hercogisti: “Mēs, Vilhelms no 
Dieva žēlastības, Vācijas ķeizars, Prūsijas ķēniņš utt., ar 
šo uzdodam mūsu valsts kancleram grāfam fon Hertlin-
gam paziņot Kurzemes Zemes Padomei, ka mēs uz viņas 
priekšstāvju izteiktu vēlēšanos un mūsu valsts kanclera 
ziņojumu Vācijas valsts vārdā Kurzemes hercogisti atzīs-
tam kā brīvu un patstāvīgu valsts būtību un esam gatavi 
Vācijas valsts vārdā ar Kurzemi noslēgt tādus valsts līgu-
mus, kuri nodrošina šo zemju ciešas saimnieciskās un 
militārās saiknes.”

Esmu lasījis ģenerāļa Jāņa Baloža atmiņu pieraksta 
oriģinālu (kas tagad, jādomā, glabājas Latvijas Valsts ar-
hīvā vai Kara muzejā), kurā rakstīts, ka latviešu vienībā 
vācu ģenerālim R. fon der Golcam pakļautajos bru-
ņotajos spēkos, kurus pēc O. Kalpaka nāves pārņēma 
J. Balodis, visi virsnieki nebūt nav atzinuši Ulmaņa 
valdību, bet bataljonam pievienojušies, lai cīnītos pret 
lieliniekiem.

īsi pirms ierašanās Kurzemē R. fon der Golcs, 
balstīdams somu ģenerāli K. G. Mannerheimu, bija iz-
nīcinājis komunistu galvenos spēkus Somijā, 1918. gada 

19 Dunsdorfs E. Senie stāsti. Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: 
Austrālijas Latvietis, 1955, 76. lpp.

5. att. Dokuments, kas atrodams 1920. 
gada jūnijā Rīgā iznākušā Latvijas telegrāfa 
aģentūras (LTA) izdotajā žurnālā “ILVSTRETS 
SCHVRNALS”, Latvijas vēsturē tikpat kā nav 
komentēts
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sākumā liekot pamatus Somijas brīvvalstij. Ar to es gribu teikt, ka, pasaulei mainoties, 
nejaušs vai jaušs grūdiens no malas, laimīgs vai nelaimīgs gadījums spēj visu mainīt. Un 
rezultātā pasaule tad ir citāda. Labāka, sliktāka? Katrā ziņā citāda.

Vecais latviešu ģenerālis Dāvids Sīmonsons uzskatīja, ka cīņas ar P. Bermontu Rīgas 
vidū no militāras taktikas viedokļa ir nonsenss. Vadību uzņēmās K. Berķis, tolaik pulk-
vedis, vēlāk ģenerālis, un bermontiešus sakāva. Ja uzvarējis būtu Bermonts un aizvedis 
savu gana lielo un visnotaļ kaujasspējīgo armiju uz Petrogradu, pasaule būtu citāda.

Vēl citādāka tā izskatītos, ja 18. gadsimtā zviedru un tolaik arī Vidzemes latviešu 
karalis Kārlis XII uzvarētu Pēteri I. Tad Petrogradas jeb Pēterburgas uz zemeslodes ne-
būtu. Rīga 18. gadsimtā bija Zviedrijas lielākā pilsēta.20 Latvieši būtu Zviedrijas lielākā 
minoritāte.

Bet tā nenotika. Notika tā, kā notika. Kāpēc? Vai kāds var pateikt, kāpēc nogrima 
Titāniks? Vismodernākais, visjaunākais, vislielākais un progresīvākais? Ar vispieredzē-
jušāko kapteini, ar vislabāko komandu? 

Iespējas un ierobežojumi

Domājot par jebkuru jautājumu, jāpatur prātā ierobežojums. Mums ir bezgala 
daudz iespēju, bet jebkura iespēja ir ierobežota.

Cilvēks neko nav izgudrojis, tikai vairāk vai mazāk sekmīgi iemācījies atdarināt 
dabas modeļus. Telefonu neizgudroja A. Bells, vaļi okeānu plašumos savā starpā brī-
nišķīgi sazinās, esot tūkstošiem kilometru šķirti. Blusas skeleta mehānika ir perfektāks 
inženiertehnisks risinājums par jebkuru mākslīgo robotu. Dators nav jaunatklājums, 

20 Latvju enciklopēdija, 3. sēj. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1955, 2100. lpp. Vēl pirms 1. pasaules kara Rīga ir 
lielāka pilsēta par Stokholmu. 1911.–1913. gadā Stokholmā ir 346 600 iedzīvotāju, bet Rīgā – 517 500 iedzī-
votāju.

6. att. Latvijas armijas karavīri 
pozīcijās Daugavmalā Rīgā. 
1919. g. novembris. 
Jāņa Rieksta foto
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tas tikai vārgi imitē smadzeņu darbību. Tianhe-1A ir mākslīgo smadzeņu bloku savie-
nojums 700 kvadrātmetru platībā, savukārt Dievišķais intelekts nepārtraukti saslēgts ar 
septiņiem  miljardiem ķermenisku smadzeņu blokiem.

Gudrību, arī talantu, nevar iemācīties – tās ir stihijas, kuras eksistē kopā ar visu, kas 
sācies rašanās brīdī. Kā gravitācija, kā enerģija, kā likums par sākumu un galu. Zibe-
nim zīmēšanas stundas nav vajadzīgas, tas savu zīmējumu debesīs atrod pats. Gājputni 
pasaules ceļojumos orientējas bez kompasa un kartēm. Pasaulē nav skolu, kur iemācītu 
uzšķilt idejas un savdabīgi uztvert un interpretēt informāciju. Tie, kuru uzdevums ir 
būt gudriem vai talantīgiem, jau piedzimst ar adapteriem, kas ļauj šīm stihijām pieslēg-
ties un tās realizēt. Skolā jāmāca par ierobežojumiem un robežām, kuru neesamība ir 
kļūmīgākā ilūzija. šai civilizācijai jau trīs reizes darīts zināms, ka atoma skaldīšana ir 
robežas pārkāpšana, kurai var sekot izraidīšana no Dārza.

Ja gribam izprast notikumu mehāniku, svarīgi meklēt būtības jēgu un domāt sistē-
miski. Tāpat jāapzinās, ka prāts nenes vienīgi uz priekšu, bet, līdzīgi kā viss, kas uzdīdzis 
no Radītāja sēklas, kādu laiku iet pretim nākotnei un pēc tam – pretim pagātnei.

Pārvaldītāji mums laiku pa laikam mainījušies, un robežas vilktas gan šā, gan 
tā. Bet stingri iezīmētu etnisko anklāvu Latvijā nav bijis ne vāciešiem, ne zviedriem, 
ne poļiem, ne krieviem. Tāpēc par Latvijas valsts proklamēšanas galveno ieguvumu 
1918. gada 18. novembrī uzskatu latviešu apvienošanos vienotā pārvaldes teritorijā. 
To nosargāt kā savu valsti ir mūsu vēsturiskais pienākums.

Prātot, kas būs un kā būs, nav lietderīgi. Svarīgi, lai mēs savu zemi saglabātu kā 
nesadalītu, neizdāļātu un neieķīlātu īpašumu. Valsts bez zemes nav iespējama. Mainās 
vērtības un ideāli, bet zeme paliek. Un – nebūsim tuvredzīgi. Kas šodien ir slogs un 
šķiet mazsvarīgs, rīt var atklāties kā vienīgā vērtība izdzīvošanai.

Kaut gan Eiropas Savienības valstī Latvijā lauksaimniecība un rūpniecība krietni 
panīcināta (likvidēta cukura ražošana no pašu izaudzētām cukurbietēm, laukkopībā 
un lopkopībā orientēšanās tikai uz lielražošanu, sagrieztie zvejas kuģi u.tml.), dzīvības 
dzirksts šajās Latvijai tradicionālajās nozarēs vēl ir dzīva.

7. att. Ministru prezidenta 
Kārļa Ulmaņa sagaidīšana 
Tukuma apriņķa Irlavā 
(90 Latvijas gadi. Rīga: Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 
2008)
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Mums ir lauksaimniecības, mežkopības, dārzkopības skolas, Lauksaimniecības 
universitāte Jelgavā. Lauksaimniecībā mums ir senas tradīcijas un vērtīga pieredze, 
krāta jau feodālajās muižās, kurās strādāja ne jau baroni, bet latvieši.

Latvijas valsts pirmais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis dažādos laikos un dažā-
dās konjunktūrās dekorēts ar dažādiem raksturojumiem, aizmirstot, kas viņš bija savā 
būtībā – lauksaimniecības entuziasts ar Cīrihes, Leipcigas un Nebraskas augstskolās 
iegūtu zemkopja izglītību. Tieši tāpēc, lai kādi bija dažādu svešo varu spaidi un Pirmā 
pasaules kara postījumi, neatkarīgās Latvijas valstī pēc plašās zemes reformas zemnieki 
spēja pilnīgi nodrošināt vietējo tirgu ar pārtiku. Vēl vairāk –  1939. gadā mūsu valsts 
bija ceturtā lielākā sviesta un gaļas eksportētāja Eiropā: sviesta eksports 1938. gadā sa-
sniedza 23 463 tonnas, bet bekona eksports tajā pašā gadā – 209 300 cūkas par 21,6 mil-
joniem latu.21

Vēl viss nav zaudēts. Latvijā ražotie piena produkti Eiropā sāk atgūt augstas kvali-
tātes atzīmes. Mūsu laukos govis slauc ar tādām pašām mašīnām, kā to dara holandieši, 
beļģi un vācieši. Atšķirība tā, ka pagaidām vēl Latvijā govis pusgadu ganās dabiskās, 
ķīmiski nesaindētās pļavās.

Vai nobeigumā būtu vajadzīgs rezumējums? 

1992. gadā no Rīgas ostas burājumā pāri Atlantijas okeānam devās jahta “Bravo”. 
Latvija tikko bija atguvusi neatkarību. Toreiz katrs brīvs solis ārpus agrāk dzelžaini sar-
gātajām robežām bija ne tik daudz ģeogrāfisks, cik psiholoģisks piedzīvojums.

Tagad, daudzus gadus vēlāk, nedeva mieru jautājums: kas “Bravo” jūrasbraucējus 
toreiz pārsteidza visvairāk? Vieni okeānā, mazā laivelē, pirmo reizi pasaules ceļojumā? 
Vai nebija baisi?

Un atbilde skanēja: bailes bija pa ceļam uz okeānu. Okeānā viss mainījās. Cik tālu 
pletās skatiens, neredzēja vairs neko cilvēka radītu. Apkārt pletās pirmsākuma stihija. 
īpaši skaistas bija naktis, zvaigžņotais kupols visriņķī nolaidās līdz horizontam, kur 
ūdens ar debesīm satikās. Nekas vairs nebija atsevišķi. Bailes ir personiskas. Mūs nesa 
laiks un bezgalība kopā ar debesīm un kopā ar zvaigznēm. Kopā ar to, kam viss pakļauts 
un kam viss pakļaujas.

Ko tam vēl piebilst? Aiz punkta nekas nebeidzas.

21 Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs. Rīga: Lauksaimniecības pārvaldes izdevums, 1940.
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SUMMARY OF VOLUME III

This volume “The restored Latvian state” recounts salient events that have trans-
pired over the nearly quarter-century of the restored Republic of Latvia. Scholars have 
studied how this restoration came about, as well as important subsequent develop-
ments, those that have been eminently successful as well as describing those that have 
been less successful. 

The people of Latvia are justifiably proud of regaining their independent state as 
well as of the fact that reconstitution of state structures have been non-violent, peaceful 
processes. This is a uniquely positive experience seen in its broader context and has set 
an example for those peoples who today seek to gain their freedom and an independent 
state; however, there is often recourse to armed struggle, including resorting to terro-
rism. Several articles in this volume seek to identify the factors that made the struggle 
in Latvia, also in Lithuania and Estonia, a success story, an outcome that was a priori 
almost unimaginable. Several articles (by E. B. Deksnis, T. Jundzis, E. Levits) are based, 
respectively, on examination of primary sources and archived documents recording 
the long struggle, recounting personal involvement in processes, both in-country and 
abroad, that led to restoration of Latvian independence. 

An extended and detailed assessment published in this volume, for the first time 
examines the role played by the Latvian exile community in sustaining support for the 
concept of an independent Republic of Latvia. This study is part of a research project 
launched in 2010 by the Latvian Academy of Sciences that has collected relevant do-
cuments in numerous archives, in the USA, Canada, Australia, New Zealand, Great 
Britain, Germany, France, Sweden and Italy, in addition to various archives in Latvia. 
This study concludes that political campaigns undertaken by various Latvian exile 
communities were successful, in most cases, in preventing their country of residence to 
acquiesce to de jure recognition of the incorporation of the Baltic States by the USSR. 
This legal position, sustained by numerous Western countries, meant that international 
recognition of the restored Republic of Latvia proceeded rapidly as it was patently the 
correct international response to events in Latvia. 

Today a number of important challenges resulting from Soviet occupation and 
annexation still need to be fully resolved, the nearly quarter-century of Latvian in-
dependence notwithstanding. Acute social divisions, economic hardship, complex 
and opaque political processes and sustained resistance to integration by a tangible 
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number of non-citizens resident in Latvia by refusing to learn Latvian, and to become 
naturalised, are deep-seated problems that have defied resolution. A referendum in-
sisting on Russian to become an official language, foisted upon Latvia in 2012, was a 
recent manifestation of these problems. The referendum failed spectacularly; however, 
subsequently, strident demands emerged for automatic conferral of citizenship upon 
all non-citizens. These and other political campaigns demonstrate that a substantial 
number of residents of Latvia have no clear understanding of why an independent 
Republic was established, of its aims and the unquestionable right of the Latvian 
nation to have exercised self-determination. These events present consequences for  
society today. In his article, Dr. h. c. Egils Levits, nationally and internationally a highly-
respected legal scholar gives a penetrating analysis of several inter-related, theoretically 
complex and politically sensitive issues, substantiating his arguments in exhaustive 
detail. His article, one of the most competent assessments to appear of these issues, 
is intended to stimulate discussion, as well as outlining practical measures to codify 
the role of, and mission of the Latvian people as titular nationality of the Republic  
of Latvia. 

The fundamental values underpinning the Republic of Latvia might, perhaps, need 
to be formulated  explicitly in the Constitution (Satversme) of the Republic of Latvia, 
which itself is one of the oldest European constitutions in force today. Dr. iur. Jānis 
Pleps argues in his article that the laconic formulation of Latvian constitutional pro-
visions have prevented their becoming outdated, as they allow broad interpretation as 
regards application to changing circumstances and societal needs. Democratic practice 
and values are occasionally misunderstood and occasionally interpreted in Latvia in 
contradiction to the Constitution and not in the general interest of society. The political 
scientist Dr. sc. pol. Ivars ījabs examines the state of democracy in Latvia; his article 
presents a vision of the wider historical context and concludes by enumerating the 
strengths and weaknesses of democracy in contemporary Latvia. 

The legal aspects of democracy are presented in an article by Professor Dr. iur. 
Sanita Osipova, wherein an analysis is presented of Latvian legal culture and un-
derstanding of the concept of rule of law. This analysis leads the author to conclude 
that society was highly sceptical about legal values, justice and the court system 
in Soviet times, and that this sentiment persists today, despite restoration of in-
dependence. Professor Osipova suggests that society be better educated about 
legal principles; however, the underlying causes for mistrust are probably more  
fundamental. 

The media, which are often called as the fourth estate, complementing parliament, 
government and the judiciary, ought to become a guardian of democracy in contempo-
rary society. An article by the political scientist and media expert PhD Juris Dreifelds 
warns, however, that the media may become a tool to support a particular ideology if 
it falls into the hands of those who wish to manipulate public opinion. Dr. Dreifelds 
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offers a comprehensive overview of the development of modern media and searches for 
insights into the role of media in contemporary Latvia, as well as how this role might 
change in the future. 

Local self-government plays an important part in how well a democratic system 
functions. Local authorities proved their ability independently to manage their affairs 
during the period of the Awakening and the campaign to regain an independent state, 
as well as to resolve political issues at certain critical junctures. Reform of regional 
administrative responsibilities was carefully worked out over a considerable period of 
time after restoration of Latvian independence with a view to simplifying and raising 
the efficiency of local authorities. Once implemented the reforms did not fully meet 
expectations. The definition of the competence of local authorities and their remit to 
act are today still inadequate. In her article Dr. oec. Inga Vilka examines these issues, 
based on her participation in a number of studies of local government and regional 
development. 

The essential characteristics of the Republic of Latvia, expressing its identity 
and indivisible nature, is the Latvian language, one of the oldest living languages in 
the world. Latvian is a unique part of the world and European linguistic heritage, a 
language whose safeguarding and safekeeping is a duty incumbent upon the Repub-
lic of Latvia, and its inhabitants. Latvian language is not in the group of languages 
under threat; however, a legacy persists of Soviet times when the Russian minority 
in Latvia increased four-fold and Russian became the working language at all levels 
of state administration. Russian today strongly competes with Latvian in five out of 
the seven largest cities in Latvia, ones where ethnic Latvians account for less than 
one-half of the population. After Latvia rejoined the international community and 
acceded to the European Union, the Latvian language has had to mount a defence 
against invasion by English. Professor Dr. habil. philol. Ina Druviete presents in her 
article on a rich mixture of facts and figures as the basis for analysing what language 
policies in the Republic of Latvia have, and have not achieved. Professor Druviete 
has been Minister for Education and Science and, currently, is an active member  
of the Saeima. 

Over and above the Latvian language, there are a number of other symbols unique 
to Latvia, the state coat of arms, the flag, national anthem, various orders of merit and 
the national currency, all of which conform to international standards, and are wit-
nesses to continuity between the restored Republic of Latvia and that proclaimed in 
November 1918. Dr. hist. Kristīne Ducmane, a recognised authority on numismatics 
and member of the State Heraldry Commission, has contributed an article describing 
in detail how the various state symbols were chosen and their contemporary meaning 
and use. 

The importance of various national symbols notwithstanding, the defining 
characteristics of the Republic of Latvia comprises its people, its citizens and other 

SUMMARY OF VOLUME III
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inhabitants. The population of Latvia has steadily declined all throughout the post-
restoration period of independence. This decrease is due not only to departure of 
Soviet military personnel and their family members, but results from natural causes, 
deaths exceeding births, and also massive regular emigration. Subsequent to its ac-
cession to the European Union, which opened up access to the job market of other 
Member States, the Latvian decrease in population is one of the steepest falls in the 
world-wide. Dr. habil. oec. Professor Pēteris Zvidriņš, one of the most distinguished 
demographers active in Latvia today, expresses in his article the gravest concern 
about these demographic processes. Dr. Zvidriņš invites the Latvian government to 
address this problem immediately, without delay, instituting a long-term programme 
to reverse recent negative demographic tendencies, and to improve the overall  
situation. 

Transforming the socialist command economy into one based on market princip-
les was a key feature in the practical renewal of an independent Latvian state. There 
were no examples to follow from other countries to guide this process; consequently, 
reforms had to be creative and, by their nature, specific to local conditions. It is true 
that not all of the initial goals for this transformation were realised.  However, Lat-
via has successfully integrated itself into the economic space of the European Union 
and is an EU Member State. The Latvian experience in overcoming the deleterious 
effects of the recent global economic and financial crisis has been hailed as a posi-
tive example for other states. In her article, Dr. oec. Raita Karnīte offers an expert 
assessment of economic process in contemporary Latvia, including a number of 
searching criticisms of the reform programme that was followed. This article is 
highly original and presents the results of a comprehensive analysis of the Latvian  
economy. 

Resolution of a number of issues internal to Latvia was important; however, equal 
importance and effort had to be devoted to dealing with foreign policy matters. The 
Diplomatic Service was subordinated again to Latvian Ministry for Foreign Affairs 
and the Diplomatic Service which had to be created in their entirety, and this effort 
relied upon the example set of the respective pre-war entities in Latvia. This effort has 
been described in detail by Dr. hist. Ainārs Lerhis. The Republic of Latvia very quickly 
became a member of the United Nations Organisation and subsequently joined NATO 
and acceded to the European Union. Latvian experience in these matters, including 
a tally of the benefits of EU membership, are described in an article by the political 
scientist, Professor Dr. paed. Žaneta Ozoliņa. 

This volume is rounded out by an article contributed by the writer and free-thin-
ker Zigmunds Skujiņš, who has never been reluctant publicly to express opinions that 
others might well have kept to themselves. Zigmunds Skujiņš has always sought to 
uncover the essential aspects of how public perceptions develop, offering occasionally 
bold and subjective opinions, that one is free to share or not. 
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This volume comprises articles that are academic in their nature. It is addressed to 
readers in Latvia and abroad so as to provide an in-depth and objective picture of the 
restored Republic of Latvia, encompassing its failings and its successes. The editors and 
authors of articles in this volume hope that this collection of articles shall be a source 
of objective information so that in the future, in twenty or thirty years, it might provide 
researchers and other interested readers a detailed insight into the first twenty years of 
the restored Republic of Latvia.

SUMMARY OF VOLUME III
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284, 287

G

Gailis Māris (dz. 1951) – Saeimas deputāts, ministru prezidents, uzņēmējs, jūrasbraucējs  130
Gailītis Markus (1882–1942) – rūpnieks, politiķis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris  269
Gailītis Paulis Oto (1869–1943) – teologs, diplomāts, Saeimas deputāts, ministrs  282
Galilejs Galileo (Galileo Galilei, 1564–1642) – astronoms, Kopernika teorijas pierādītājs  428
Gerhards Guntis (dz. 1966) – vēsturnieks, antropologs  157
Gliks Ernsts (Johann Ernst Glück, 1652–1705) – vācu izcelsmes luterāņu mācītājs, pirmais Bībeles 

tulkotājs latviešu valodā  434
Godmanis Ivars (dz. 1951) – Ministru padomes priekšsēdētājs, ministru prezidents, Saeimas 

deputāts, Eiropas Parlamenta deputāts  34, 57, 102, 130, 302, 304, 421
Gogs Vinsents van (Vincent Willem van Gogh, 1853–1890) – nīderlandiešu gleznotājs  438
Golcs Rīdigers fon der (Rüdiger Graf von der Goltz, 1865–1946) – vācu ģenerālis  184, 446
Gorbačovs Mihails (Михаил Сергеевич Горбачёв, dz. 1931) – PSKP CK ģenerālsekretārs, PSRS 

prezidents  33, 35, 36, 40, 42, 46, 48–50, 54, 61–63, 65–67, 142, 191
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Gorbunovs Anatolijs (dz. 1942) – LKP CK sekretārs, LPSR Augstākās padomes Prezidija priekš-
sēdētājs, LR Augstākās padomes priekšsēdētājs  44, 59, 397

Goša Zigrīda (dz. 1941) – statistiķe, demogrāfe  311
Grantiņš Linards (dz. 1950) – strādnieks, grupas “Helsinki 86” dibinātājs  36
Grava Uldis (dz. 1938) – ekonomists, žurnālists, PBLA priekšsēdētājs, Saeimas deputāts, TV ģe-

nerāldirektors  90
Grosvalds Oļģerts (1884–1962) – diplomāts, publicists, mākslas zinātnieks  393

H

Hamsuns Knuts (Knut Hamsun, 1859–1952) – norvēģu rakstnieks  438
Hantingtons Semjuels (Samuel Phillips Huntington, 1927–2008) – amerikāņu politologs  180
Hazans Mihails (dz. 1950) – ekonometrists, profesors   335
Hērakleits (Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, Hērákleitos ho Ephésios, ap 535–475 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs  

428
Hokings Stīvens (Stephen William Hawking, dz. 1942) – angļu domātājs, fiziķis, kosmoloģijas 

speciālists, matemātiķis  426, 427, 431, 439, 444
Homērs (Ὅμηρος, ap 8. gs. pr. Kr.) – sengrieķu dzejnieks, tiek uzskatīts par eposu “Iliāda” un 

“Odiseja” autoru  429

I

Ilvess Tomass Hendriks (Toomas Hendrik Ilves, dz. 1953) – Igaunijas prezidents  103
Indāns Ivars (dz. 1974) – demogrāfs, politologs  313
Inkēns Edvīns (dz. 1958) – žurnālists, Saeimas deputāts, ministrs  97
Inocents II (Innocentius II, ?–1143) – pāvests  441
Ivanovs Aleksandrs (Александр Гаврилович Иванов, 1898–1984) – padomju kinorežisors  187
Ivanovs Juris (dz. 1952) – mākslinieks  272
Ivans Bargais (arī Jānis Briesmīgais, Иван IV Грозный, 1530–1584) – Krievijas cars    444
īvāns Dainis (dz. 1955) – žurnālists, LTF pirmais priekšsēdētājs, LR Augstākās padomes deputāts  

34, 38, 43, 45, 54, 191

J

Jakubāns Andris (1941– 2008) – žurnālists, publicists, rakstnieks  434
Jakubaņecs Voldis (1935–2007) – tiesību teorijas un filozofijas profesors  153, 177
Jannaus Heinrihs Johans fon (Johann Heinrich von Jannaus, 1753–1821) – vācbaltiešu garīdznieks, 

publicists, vēsturnieks, apgaismotājs  136
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Jansons (Brauns) Janis (1872–1917) – politiķis, kultūrkritiķis, jaunstrāvnieks  137
Jeļcins Boriss (Борис Николаевич Ельцин, 1931–2007) – KPFSR un pēc tam Krievijas Federācijas 

prezidents  61, 194, 396
Juhansone Ilze (dz. 1971) – Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā  420
Juraševskis Pēteris (1872–1945) – jurists, redaktors, Saeimas deputāts, ministru prezidents  112, 

129

K

Kacena Vera (1912–1999) – žurnāliste, literāte, tulkotāja  190
Kaktiņš Arnis (dz. 1971) – sociologs, SKDS pētījumu centra vadītājs  211
Kalniete Sandra (dz. 1952) – LTF valdes atbildīgā sekretāre, diplomāte, ministre, Eiropas Parla-

menta deputāte  34, 97, 421, 422
Kalnings Ringolds (1873–1940) – finanšu ministrs  292
Kalniņa Klāra (1874–1964) – Satversmes sapulces deputāte, LSDSP CK locekle  137
Kalniņš Bruno Haralds (1899–1990) – politiķis, LSDSP CK loceklis, Saeimas deputāts  73, 77
Kalniņš Pauls (1872–1945) – jurists, politiķis, Saeimas priekšsēdētājs  137, 138
Kalpaks Oskars (1882–1919) – Latvijas Republikas pirmās latviešu karaspēka daļas komandieris  

446
Kalpiņš Voldemārs (1916–1995) – LPSR kultūras un ārlietu ministrs  190
Kalvītis Aigars (dz. 1966) – Saeimas deputāts, ministru prezidents  130
Kanels Juris (dz. 1955) – Latvijas vēstnieks Eiropas Savienībā  420
Kaniņš Roberts (dz. 1944) – fotogrāfs  270, 276, 277, 279, 281, 285–287, 289, 294–299, 304
Kariņš Krišjānis (dz. 1964) – Saeimas deputāts, Eiropas Parlamenta deputāts  421
Kārlis XI (Karl XI, 1655–1697) – Zviedrijas karalis, Livonijas hercogs  170, 434
Kārlis XII (Karl XII, 1682–1718) – Zviedrijas karalis, Livonijas hercogs  447
Katrīna II Lielā (Екатерина II Великая, 1729–1796) – Krievijas imperatore  170, 436
Kauliņš Jānis (1863–1940) – valodnieks  243
Kaupo (?–1217) – Turaidas novada  lībiešu valdnieks  158
Kehris Ojārs (dz. 1956) – ekonomists, Saeimas deputāts, ministrs  302, 304
Kerenskis Aleksandrs (Александр Фёдорович Керенский, 1881–1970) – jurists, Krievijas pagaidu 

valdības pēdējais ministru prezidents  289
Kerstens Čārlzs (Charles Joseph Kersten, 1902–1972) – ASV Kongresa loceklis  83
Kims Čenirs (Kim Jong Il, 1941–2011) – Ziemeļkorejas augstākais līderis, Korejas darba partijas 

ģenerālsekretārs  432
Kims Čenuns (Kim Jong Un, ap 1983) – Kima Čenira jaunākais dēls, Ziemeļkorejas augstākais 

līderis, Korejas darba partijas pirmais sekretārs  432
Kirhenšteins Augusts (1872–1963) – mikrobiologs, LPSR valsts un sabiedrisks darbinieks  388

PERSONU RĀDīTĀJS
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Kirke Gunārs (1926–1993) – mākslinieks   272
Klements V (īst. v. Raymond Bertrand de Got, Clemens V, ap 1264–1314) – pāvests  441
Klīve Ādolfs (1888–1974) – politiķis, Saeimas deputāts, Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs  

300
Klotiņš Arnolds (dz. 1934) – muzikologs, LTF valdes loceklis  44
Kļaviņš Paulis (dz. 1928) – trimdas sabiedriskais darbinieks, “Gaismas akcijas” vadītājs, Saeimas 

deputāts  92
Kļučevskis Vasilijs (Василий Осипович Ключевский, 1841–1911) – krievu vēsturnieks  171
Kolumbs Kristofors (Cristoforo Colombo, 1451–1506) – jūrasbraucējs, tiek uzskatīts par Amerikas 

atklājēju  428
Konfūcijs (551 pr. Kr.–479 pr. Kr.) – ķīniešu filozofs, konfūcisma mācības radītājs  428, 429, 433, 

443
Konstantīns Lielais (arī Cēzars Flāvijs Valērijs Konstantīns Augusts, Caesar Divi Constantii Fla-

vius Valerius Constantinus Augustus, 272–337) – pirmais kristīgais Romas imperators un 
Konstantinopoles dibinātājs  432, 433, 440

Kortess Fernands (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano, 1485–1547) – spāņu konkista-
dors, acteku valsts iekarotājs Meksikas teritorijā  441

Kostanda Odisejs (dz. 1963) – vēsturnieks, LR Augstākās padomes deputāts  34
Kosteņecka Marina (dz. 1945) – rakstniece, PSRS tautas deputāte  44
Koziols Viesturs (dz. 1963) – uzņēmējs, izdevējs, politiķis  198
Kozirevs Andrejs (Андрей Владимирович Козырев, dz. 1951) – KPFSR (Krievijas Federācijas) 

ārlietu ministrs  396
Kozlovs Andrejs (dz. 1969) – uzņēmējs, izdevniecības nama Fenster galvenais kapitāldaļu īpaš-

nieks  199
Krastiņš Ilgvars (1928–2007) – jurists, Latvijas Universitātes docents  153, 173, 177
Krasts Guntars (dz. 1957) – Saeimas deputāts, Eiropas Parlamenta deputāts, ministru prezidents   

130, 421
Krauze Kārlis (1904–1942) – grafiķis   297, 299
Kristovskis Ģirts Valdis (dz. 1962) – Saeimas deputāts, ministrs, Eiropas Parlamenta deputāts  421
Krišjāne Zaiga (dz. 1963) – ģeogrāfe, demogrāfe, profesore  313
Kroders Arturs (1892–1973) – žurnālists, laikraksta “Tēvija” pirmais redaktors  184
Krodznieks (Krīgers) Jānis (1851–1924) – pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks  276
Krollis Gunārs (dz. 1932) – grafiķis, Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētu dizaina autors  

286
Kronvalds Atis (1837–1875) – valodnieks, pedagogs, publicists   136
Kruks Sergejs (dz. 1968) – komunikācijas profesors, žurnālists  210
Krūmiņa Inta (dz. 1949) – statistiķe, demogrāfe  311
Krūmiņš Juris (dz. 1947) – demogrāfs, profesors  313
Krūmiņš Vilhelms (1891–1959) – grafiķis  269, 270
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Krūmiņš Vilis (1919–2000) – nacionālkomunists, sabiedrisks darbinieks  190
Kuple Dina (1930–2010) – aktrise, 1991. gada barikāžu dalībniece  44
Kuršinskis Andrejs (1884–1959) – ārsts, rakstnieks, Saeimas deputāts  111
Kušķis Aldis (dz. 1965) – Eiropas Parlamenta deputāts  421
Kuzmins Fjodors (Фёдор Михайлович Кузьмин, 1937–2006) – Baltijas kara apgabala karaspēka 

pavēlnieks  66

Ķ

Ķesteris Andris (dz. 1960) – Latvijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā  420, 421

L

Labucka Ingrīda (dz. 1963) – tieslietu ministre, Eiropas Savienības tiesas Vispārējās tiesas tiesnese  
421

Lambergs Aristīds (1934–2010) – sabiedrisks darbinieks, politiķis, ALA priekšsēdētājs  95, 96
Lancmanis Imants (dz. 1941) – gleznotājs, mākslas vēsturnieks, Rundāles pils muzeja direktors  

271
Lapiņa Marianna (dz. Strautmane, 1896–1985) – Valmieras bēgļu bērnu patversmes skolotāja  

278
Lapiņš Andis (1948–1997) – uzņēmējs, demogrāfs, statistiķis  311
Lapiņš Jānis (1885–1941) – publicists un pedagogs  277, 278
Lapsa Lato (dz. 1969) – pētnieciskais žurnālists  194
Latkovskis Ilmārs (dz. 1958) – žurnālists, Saeimas deputāts  43
Lazdiņš Jānis (dz. 1966) – tiesībzinātnieks, profesors  159
Lazersons Maksis (1887–1951) – jurists, profesors, Saeimas deputāts  122
Lēbers Augusts (Johann August Loeber, 1865–1948) – jurists, Latvijas Senāta senators  165
Leitāns Ansis (1815–1874) – nedēļas laikraksta “Mājas Viesis” redaktors  182
Levits Egils (dz. 1955) – jurists, diplomāts, tieslietu ministrs, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis  

7, 8, 32, 421
Līdaka Gunta – Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore  204
Lindlejs Frensiss Osvalds (Francis Oswald Lindley, 1872–1950) – Lielbritānijas valsts darbinieks, 

diplomāts  374
Ločmele Nellija (dz. 1973) – žurnāliste, redaktore  197, 199
Ludboržs Igors (dz. 1964) – Eiropas Savienības Revīzijas palātas loceklis  421
Lūsis Gunārs (dz. 1950) – grafiķis  286, 288, 302, 304
Lužkovs Jurijs (Юрий Михайлович Лужков, dz. 1936) – Maskavas mērs  444

PERSONU RĀDīTĀJS
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ļ

ļeņins Vladimirs Iļjičs (Владимир Ильич Ленин, īst. v. Vladimirs Uļjanovs, Владимир Ильич 
Ульянов, 1870–1924) – Krievijas boļševiku vadonis, Padomju Krievijas un PSRS valdību 
vadītājs  43, 137, 444

M

Madernieks Jūlijs (1870–1955) – mākslinieks  290
Madžiņš Gatis (dz. 1975) – žurnālists  198
Makleods Normens (Norman McLeod, 1884–1958) – LR goda konsuls Sidnejā, Latvijas vecākais 

konsuls Austrālijā  394
Maksentijs (Marcus Aurelius Valerius Maxentius, ap 280–312) – Romas imperators  432
Malrūnijs Braiens (Brian Mulroney, dz. 1939) – Kanādas ministru prezidents  99
Mancelis Georgs (Georgius Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu teologs, literāts, valodnieks, Tēr-

batas Universitātes rektors  164, 434
Mannerheims Karls Gustavs (Carl Gustaf Emil Mannerheim, 1867–1951) – somu ģenerālis un 

politiķis  446
Mangolds Herberts (1901–1978) – mākslinieks  287, 288
Markss Kārlis (Karl Heinrich Marx, 1818–1883) – vācu filozofs, marksisma sociālās teorijas pa-

matlicējs  153, 444
Māsēns Vilis (1902–1964) – jurists, Eiropas Apspiesto tautu asamblejas pirmais ģenerālsekretārs  83
Medenis Jānis (1903–1961) – rakstnieks, tulkotājs  434
Meierovics Gunārs (1920–2007) – politiķis, PBLA priekšsēdētājs  101
Meierovics Zigfrīds Anna (1887–1925) – pirmais Latvijas ārlietu ministrs, ministru prezidents  

129, 374–381, 397
Meineke Frīdrihs (Friedrich Meinecke, 1862–1954) – vācu vēsturnieks  13
Menders Fricis (1885–1971) – jurists, publicists, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  137, 138
Mendziņš Kārlis (1883–1969) – Latvijas armijas virsnieks, mākslinieks  290, 291
Mērdoks Džeimss (James Murdoch, dz. 1972) – News Corporation kapitāldaļu īpašnieks un pado-

mes loceklis  203
Mērdoks Ruperts (Rupert Murdoch, dz. 1931) – News Corporation dibinātājs un galvenais kapitāl-

daļu īpašnieks, Austrālijas/ASV miljardieris  203
Meri Lennarts (Lennart Georg Meri, 1929–2006) – Igaunijas prezidents  396
Merķelis Garlībs Helvigs (Garlieb Helwig Merkel, 1769–1850) – vācbaltiešu rakstnieks, publicists, 

apgaismotājs  136
Metloks Džeks (Jack Matlock, Jr., dz. 1929) – ASV vēstnieks PSRS, amerikāņu vēsturnieks, valod-

nieks, ASV prezidenta padomnieks  96
Mežgailis Bruno (1923–2003) – statistiķis, demogrāfs, profesors  311, 314, 315
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Mežs Ilmārs (dz. 1965) – demogrāfs, vēsturnieks, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas 
biroja vadītājs  35, 313

Mikāns Jānis (dz. 1947) – metālmākslinieks   286
Mirskis Aleksandrs (dz. 1964) – Eiropas Parlamenta deputāts  421
Montāns īvs (Yves Montand, 1921–1991) – franču dziedātājs un kinoaktieris (dzimis Itālijā)  438
Montesuma II (Motēcuhzōma Xōcoyōtzin, 1466–1520) – acteku valdnieks  441
Mora Maira – diplomāte, Eiropas Savienības delegācijas Baltkrievijā vadītāja  421
Mucenieks Oskars Roberts – 20. gs. starpkaru posma latviešu ekonomists un publicists  165
Munters Vilhelms (1898–1967) – diplomāts, ārlietu ministrs  382, 384, 386, 388
Mūrnieks Roberts (1952–1991) – šoferis, 1991. gada barikāžu dienu pirmais upuris  64

N

Napoleons I (Napoléon Bonaparte, 1769–1821) – Francijas imperators  135, 283, 427
Nerons Klaudijs (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, 37–68) – Romas imperators  437
Nikolajs I, sk. Romanovs Nikolajs I
Norbergs Kalle (Norberg Kalle, dz. 1967) – Igaunijas investīciju baņķieris  198
Nulenss Žozefs (Joseph Noulens, 1864–1944) – Francijas valsts darbinieks un diplomāts, vēstnieks 

Petrogradā  374

O

Oriols Vensāns (Vincent Jules Auriol, 1884–1966) – Francijas prezidents  78
Ošiņš Valdis (dz. 1958) – fotogrāfs   302, 304
Ozoliņš Aivars (dz. 1957) – rakstnieks, žurnālists  199
Ozoliņš Teodots (1899–1981) – diplomāts  92

P

Pankins Boriss (Борис Дмитриевич Панкин, dz. 1931) – diplomāts, PSRS ārlietu ministrs  396
Pauls Raimonds (dz. 1936) – komponists, mūziķis, ministrs un Saeimas deputāts  191
Pauls-Pāvuls Andris (dz. 1965) – LNNK valdes loceklis, LR Pilsoņu kongresa dalībnieks  43
Pauļuks Jānis (1865–1937) – inženieris, ministru prezidents  129
Pavlina Iveta (1965–2008) – statistiķe, demogrāfe  313
Pavlovskis Oļģerts (dz. 1934) – mikrobiologs, politiķis, diplomāts, PBLA priekšsēdētājs, Saeimas 

deputāts  91
Pavlovskis Valdis (dz. 1934) – politiķis, ALA priekšsēdētājs, ministrs  93, 94, 97, 98
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Pelše Arvīds (1899–1983) – PSKP CK politbiroja loceklis, LKP CK pirmais sekretārs  191
Peress de Kueljars Havjers (Javier Perez de Cuellar, dz. 1920) – Peru valsts darbinieks, ANO ģene-

rālsekretārs  397
Pēteris I, sk. Romanovs Pēteris I
Peters Jānis (dz. 1939) – dzejnieks, politiķis, diplomāts, LPSR Rakstnieku savienības valdes priekš-

sēdētājs  44, 45, 191
Petražickis Leo (Leon Petraźycki, 1867–1931) – Krievijas impērijas un Polijas tiesību zinātnieks  

155
Piebalgs Andris (dz. 1957) – ministrs, diplomāts, Eiropas Savienības Attīstības komisārs  418, 420, 

422, 423
Pikaso Pablo (Pablo Picasso, 1881–1973) – spāņu gleznotājs  438
Pīks Rihards (dz. 1941) – kinooperators, režisors, ministrs, Saeimas deputāts, Eiropas Parlamenta 

deputāts  421
Pilsudskis Juzefs (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935) – poļu maršals, Polijas valsts vadītājs  445
Pinksis Indriķis – nacionālkomunists, arodbiedrību vadītājs  190
Pinnis Rūdolfs (1902–1992) – gleznotājs  438
Piņķis Olģerts (1914–?) – tautsaimnieks, demogrāfs  311
Pļasunovs Aleksejs (dz. 1978) – viens no Baltic Media Alliance īpašniekiem  205
Plāte Modris (dz. 1951) – mācītājs, kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” dalībnieks  43
Plotnieks Andris (dz. 1938) – jurists, LPSR Augstākās padomes deputāts, PSRS tautas deputāts  52
Poga Lija Anita (1925–2012) – Jāņa Lapiņa meita  278
Poļikarpova Irēna – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja  175
Popens Normunds (dz. 1966) – Latvijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā  420, 421
Prande Alberts (1893–1957) – mākslas vēsturnieks, žurnālists  183, 435
Priedkalns Jānis (dz. 1934) – medicīnas profesors, Saeimas deputāts, Latvijas pārstāvis ANO  313
Ptolemajs Klaudijs (Klaudios Ptolemaios, ap 90–168) – grieķu izcelsmes romiešu dabaszinātnieks, 

astronoms, ģeogrāfs, pirmās zināmās Eiropas kartes sastādītājs   430
Puče Armands (dz. 1968) – sporta žurnālists, viens no MN Mediji īpašniekiem  200
Pugo Boriss (1937–1991) – LKP CK pirmais sekretārs, PSRS iekšlietu ministrs  65
Pumpuriņš Tālis (dz. 1958) – vēsturnieks  280
Purgals Jānis (1869–1934) – jurists, zvērināts notārs, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  

119, 124, 128

R

Rainis (īst. v. Jānis Pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, rakstnieks, Satversmes sapulces un Saeimas 
deputāts, ministrs  137, 139, 183, 303

Rancāns Jāzeps (1886–1969) – bīskaps, Latvijas Valsts prezidenta vietas izpildītājs trimdā  76, 77
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Rannuts Marts (Rannut Mart, dz. 1959) – igauņu valodas politikas speciālists  257

Rasbašs Endrū (Andrew Rasbash) – Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājs Latvijā  421

Raudseps Pauls (dz. 1963) – žurnālists, vēsturnieks, sabiedrisks darbinieks  199

Reigans Ronalds (Ronald Wilson Reagan, 1911–2004) – ASV prezidents  87, 93, 94

Repgovs Eike fon (Repchowe, Repichowe, Repkow, ap 1180–ap 1235) – vācu tiesnesis, Saksijas 
paražu tiesību apkopotājs  167

Repše Einārs (dz. 1961) – LNNK valdes loceklis, LR Augstākās padomes deputāts, Latvijas Bankas 
prezidents, Saeimas deputāts, ministru prezidents  42, 43, 130, 302, 304

Riekstiņš Māris (dz. 1963) – diplomāts, ministrs  399

Rieksts Jānis (1881–1970) – fotogrāfs  276, 447

Ritenis Jānis (1925–2007) – diplomāts, PBLA valdes loceklis, Saeimas deputāts, ministrs  54, 101

Rogofs Kenets (Kenneth Rogoff, dz. 1953) – SVF galvenais ekonomists  439, 442

Rolavs Ernests (1874–1907) – publicists, sabiedrisks darbinieks  137

Romanova Elizabete I (Елизавета I Петровна Романова, 1709–1761) – Krievijas imperatore  
170, 436 

Romanovs Aleksandrs I (Александр I Павлович Романов, 1777–1825) – Krievijas imperators  
135, 170, 427 

Romanovs Aleksandrs II (Александр II Николаевич Романов, 1818–1881) – Krievijas imperators  
136, 164

Romanovs Aleksandrs III (Александр III Александрович Романов, 1845–1894) – Krievijas im-
perators  171

Romanovs Mihails (Михаил Фeдорович Романов, 1596–1645) – Krievijas cars  271

Romanovs Nikolajs I (Николай I Павлович Романов, 1796–1855) – Krievijas imperators  170 

Romanovs Pēteris I (Пeтр I Алексеевич Романов, 1672–1725) – Krievijas cars, pirmais Krievijas 
imperators  444, 447 

Ronis Aivis (dz. 1968) – diplomāts, ministrs  399

Roulends Deivids (David Rowland, dz. 1945) – britu uzņēmējs  198

Roulends Džonatans (Jonathan Rowland) – uzņēmējs, Deivida Roulenda dēls  198

Rozenbergs Alfreds (Rosenberg Alfred, 1893–1946) – nacionālsociālisma ideologs  444

Roziņš Fricis (1870–1919) – politiķis, publicists, sociāldemokrāts lielinieks, Iskolata priekšsēdē-
tājs  137

Rožukalne Anda (dz. 1965) – žurnāliste, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas katedras 
vadītāja  207

Rubenis Juris (dz. 1961) – mācītājs, kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” dalībnieks  
43

Rubiks Alfrēds (dz. 1935) – LKP CK pirmais sekretārs, LR Augstākās padomes deputāts, Eiropas 
Parlamenta deputāts  65, 421

Rudzāts Jānis (1928–2008) – demogrāfs, ekonomists  314
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Rudzītis Helmārs (1903–2001) – uzņēmējs, apgāda “Grāmatu draugs” izveidotājs, trimdas laik-
raksta “Laiks” dibinātājs  188

Rukšāns Jānis (dz. 1946) – žurnālists, dārzkopis, LTF Domes un valdes loceklis  43, 44

S

Salnais Voldemārs (1886–1948) – politisks darbinieks, statistiķis, diplomāts  381
Salnītis Vilmārs (1905–1990) – demogrāfs  311
Saudargs Aļģirds (Algirdas Saudargas, dz. 1948) – Lietuvas valsts un politisks darbinieks  396
Seimuškāne Lilita (dz. 1961) – žurnāliste, viena no MN Mediji īpašniekiem  200
Sigismunds II Augusts (Zygmunt II August, Žygimantas II Augustas, 1520–1572) – Polijas karalis 

un Lietuvas lielkņazs  270
Silaraups Rolands (dz. 1965) – grupas “Helsinki 86” dalībnieks  37, 39
Siliņš Matīss (1861–1942) – etnogrāfs, kartogrāfs  276, 435
Sīmonsons Dāvids (1859–1933) – Latvijas armijas ģenerālis  447
Simsone Aija (dz. 1971) – izdevniecības “Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja  201
Sinaiskis Vasilijs (1876–1949) – tiesību zinātnieks  152, 153, 430
Skalbe Kārlis (1879–1945) – dzejnieks, prozaiķis, politiķis  184, 277
Skrastiņš Hugo (1914–1999) – žurnālists, trimdas žurnāla “Tilts” izdevējs, fotogrāfs, vēsturnieks  

189
Skubiķis Emīls Eduards (1875–1943) – inženieris, Satversmes sapulces deputāts  137
Skujenieks Marģers (1886–1941) – Valsts statistikas pārvaldes direktors, ministru prezidents  111, 

112, 129, 137, 138, 311, 337
Snells Karls Fīlips Mihaels (Carl Philip Michael Snell, 1753–1806) – vācu garīdznieks un apgais-

motājs, Rīgas Domskolas rektors  136
Snips Artūrs (dz. 1949) – žurnālists, rakstnieks  38, 191
Solodovs Oļegs – viens no Baltic Media Alliance īpašniekiem  205
Soložs-Žaks Zigmunts (Zygmunt Solorz Żak, dz. 1956) – Polijas lieluzņēmējs  203
Spekke Arnolds (1887–1972) – vēsturnieks, diplomāts, LR ārlietu dienesta vadītājs  153, 391
Staļins Josifs (īst. v. Josifs Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин, 1878–

1953) – VK(b)P CK ģenerālsekretārs, PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs  99, 142, 183, 
386, 427, 441, 444

Starodubskis ļevs (Лев Всеволодович Стародубский, 1911–1987) – Latvijas un Krievijas ekono-
mists, statistiķis   311

Stērste Andrejs (1853–1921) – jurists, valodnieks, rakstnieks  164
Stiprais Eduards (dz. 1969) – Latvijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā  420
Stradiņš Jānis (dz. 1933) – ķīmiķis, kultūrvēsturnieks, LZA prezidents  44, 280, 289

Strausmanis Alfrēds (1877–1935) – advokāts, publicists  165
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Strautmane Marianna, sk. Lapiņa Marianna

Strindbergs Augusts (Johan August Strindberg, 1849–1912) – zviedru dramaturgs, rakstnieks, 
gleznotājs  438

Strods Heinrihs (1925–2012) – vēsturnieks  314, 315

Stross-Kāns Dominiks (Dominique Gaston Andre Strauss-Kahn, dz. 1949) – SVF izpilddirektors  
439

Strupulis Jānis (dz. 1949) – mākslinieks   302, 304

Stučka Pēteris (1865–1932) – jurists, tiesībzinātnieks, publicists, Latvijas lielinieku līderis, Latvijas 
Padomju valdības priekšsēdētājs  137, 173, 183, 184, 260, 444

š

šārps Džīns (Gene Sharp, dz. 1928) – nevardarbīgās pretošanās teorētiķis, Alberta Einšteina insti-
tūta (ASV) profesors  63

šeiņins Aleksejs (dz. 1961) – uzņēmējs, izdevējs, izdevniecības nama “Petits” īpašnieks  199
šēnbergs Laimonis (dz. 1947) – mākslinieks, Valsts heraldikas komisijas loceklis  272
šīmanis Pauls (Paul Schiemann, 1876–1944) – vācbaltiešu politiķis un domātājs, Satversmes sa-

pulces un Saeimas deputāts  140, 184
šīrons Eduards (1893–1964) – ekonomists, statistiķis  311
škapars Jānis (dz. 1927) – LTF dibinātājs, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts  50, 57
šķēle Andris (dz. 1958) – uzņēmējs, Saeimas deputāts, ministru prezidents  130
šķilters Gustavs (1874–1954) – tēlnieks  286, 287, 288, 438
šmeļkovs Kirils (dz. 1954) – mākslinieks  302, 304
šnē Sigita (dz. 1972) – vēsturniece, heraldikas speciāliste  275
šovs Bernards (George Bernard Shaw, 1856–1950) – īru rakstnieks, dramaturgs  441
šternbergs Jānis (1900–1981) – mākslinieks  298
šulca Iveta (dz. 1964) – Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja  408, 409, 421
šulmane Ilze (dz. 1954) – žurnāliste, sociālo un politisko zinātņu pētniece  210
švābe Arveds (1888–1959) – jurists, literāts, vēsturnieks  152, 153, 157, 160, 187

T

Tālere Beatrise (1944–2010) – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese  175
Tilbergs Jānis Roberts (1880–1972) – mākslinieks  295
Tillijs Čārlzs (Charles Tilly, 1929–2008) – ASV sociologs, politologs, vēsturnieks  134
Tomsons Rihards Kārlis (1834–1893) – fabrikants, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja biedrs  

276
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Tralmaks Aleksandrs – žurnālists, redaktors  198
Treijs Johans Hermanis (1794–1849) – latviešu draudzes virsmācītājs, publicists, literāts  182
Turgeņevs Ivans (Иван Сергеевич Тургенев, 1818–1883) – krievu rakstnieks  438
Turins Valdis (arī Cers Valdis, dz. 1958) – filozofs, VAK aktīvists  43

U

Ulmanis Kārlis (1877–1942) – lauksaimnieks, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts, Latvijas 
Valsts prezidents un ministru prezidents  113, 119, 129, 138, 180, 184, 185, 382, 383, 449

Ušakovs Nils (dz. 1976) – žurnālists, politiķis, Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājs  204

V

Vagris Jānis (dz. 1930) – LKP CK pirmais sekretārs, PSRS tautas deputāts  44
Vaidere Inese (dz. 1952) – ekonomiste, Saeimas deputāte, Eiropas Parlamenta deputāte  421, 422
Valdemārs Krišjānis (1825–1891) – politiķis, ierēdnis, publicists, jaunlatvietis  136, 183, 303
Valdmanis Alfrēds (1908–1970) – politiķis, finanšu ministrs  73
Valters Miķelis (1874–1968) – jurists, politiķis, diplomāts, iekšlietu ministrs  137, 138, 381, 384, 

387
Vatsons Kārlis Frīdrihs (Carl Friedrich Watson, 1777–1826) – vācu mācītājs, “Latviešu Avīžu” 

izdevējs un redaktors  182, 212, 213
Vēbers Makss (Maximilian Carl Emil Weber, 1864–1920) – vācu jurists, filozofs, politekonomists, 

sociologs  169
Veidemane Elita (dz. 1955) – žurnāliste, LTF laikraksta “Atmoda” galvenā redaktore  34, 196
Veinberga Sandra (dz. 1953) – Zviedrijas un Latvijas žurnāliste, mediju speciāliste  187
Veinbergs Frīdrihs (1844–1924) – žurnālists, politiķis, sabiedrisks darbinieks  183
Velss Samners (Sumner Welles, 1892–1961) – ASV diplomāts, valsts sekretāra vietas izpildītājs  390
Veņs Dzjabao (Wēn Jiabăo, dz. 1942) – ķīniešu politiķis, ĶTR premjerministrs  442
Veščūnas-Jansone Valija Valerija (1902–1990) – Latvijas armijas dižkareive, Lāčplēša Kara ordeņa 

kavaliere, advokāte  285
Vidiņš Juris (dz. 1938) – ārsts, grupas “Helsinki 86” vadītājs, Saeimas deputāts  43
Vijups Armands (dz. 1963) – vēsturnieks, Valsts heraldikas komisijas loceklis  274, 275
Vīķe-Freiberga Vaira (dz. 1937) – akadēmiķe, Latvijas Valsts prezidente  87, 103, 403, 406, 417, 

422
Vilks Andrejs (dz. 1954) – kriminologs, tiesību profesors  154, 177
Villerušs Valdis (dz. 1942) – grafiķis, Valsts heraldikas komisijas loceklis  273
Vilsons Tomass Vudro (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924) – ASV prezidents  18, 138
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Vinnigs Augusts (August Winnig, 1878–1956) – Vācijas politisks darbinieks, labējais sociāldemo-
krāts, ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs  375

Virza Edvarts (īst. v. Jēkabs Eduards Liekna, 1883–1940) – rakstnieks, dzejnieks, publicists  141, 
184, 434

Vītoliņš Edvīns (dz. 1938) – demogrāfs, statistiķis  314
Vulfsons Mavriks (1918–2004) – PSRS tautas deputāts, LR Augstākās padomes deputāts  34, 41, 

42, 192

Z

Zaķe Ieva (dz. 1980) – socioloģe, latviešu trimdas pētniece  70
Zaļkalns Teodors (1876–1972) – tēlnieks  293, 294
Zamuels Voldemārs (1872–1948) – jurists, ministru prezidents  129
Zariņš Kārlis Reinholds (1879–1963) – diplomāts, LR ārlietu dienesta vadītājs  74, 77, 80, 300, 

387, 389, 391–393
Zariņš Rihards (1869–1939) – grafiķis, Valstspapīru spiestuves valdes priekšsēdētājs  269–272, 

285, 286, 291, 292, 294–297, 299
Zatlers Valdis (dz. 1955) – ārsts, Latvijas Valsts prezidents  156, 419
Zelče Vita (dz. 1965) – vēsturniece  182
Zemzare Daina (1911–1971) – valodniece  164
Ziedars Jēkabs (dz. 1924) – publicists, demogrāfs  313
Ziedonis Imants (1933–2013) – dzejnieks, rakstnieks, LR Augstākās padomes deputāts  191
Zīle Roberts (dz. 1958) – Saeimas deputāts, ministrs, Eiropas Parlamenta deputāts  421, 422
Zvidriņa Māra (1941–2004) – demogrāfe, statistiķe  311
Zvidriņš Pēteris (dz. 1943) – demogrāfs, profesors  9, 311, 313, 337

Ž

Ždanoka Tatjana (dz. 1950) – matemātiķe, LR Augstākās padomes un Eiropas Parlamenta depu-
tāte  421

Žiglevica Elza (1898–1919) – Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece, kritusi Bermonta uzbru-
kuma laikā, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliere  285

Žodžiks Imants (dz. 1955) – arhitekts, atjaunoto Latvijas Bankas papīra naudaszīmju dizaina 
autors  302, 304
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ABK – Apvienotā baltiešu komiteja

ACEN – Apspiesto Eiropas tautu asambleja (Assembly of Captive 
European Nations)

ALA – Amerikas Latviešu apvienība

ĀM – Ārlietu ministrija

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

AP – Augstākā padome

AS – akciju sabiedrība

ASK – Armijas sporta klubs

ASV – Amerikas Savienotās Valstis

BATUN – Baltiešu apelācija Apvienotajām Nācijām (Baltic Appeal 
to the United Nations)

BJVP – Baltijas jūras valstu padome

BPLA – Brīvās pasaules latviešu apvienība

BSPC – Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

CK – Centrālā komiteja

CM – Cēsu muzejs

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

CVVM – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja uzskaites vienība

DALA – Dienvidamerikas Latviešu apvienība

DV – Daugavas Vanagi

EDSA – Eiropas Drošības un sadarbības apspriede

EFNIL – Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija 
(European Federation of National Institutions for Lan-
guages)

EK – Eiropas Kopiena
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EKP – Eiropas Kaimiņu politika

EM – Ekonomikas ministrija

EMS – Eiropas Monetārā savienība

EP – Eiropas Parlaments

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

HES – hidroelektrostacija

IHRC – Immigration History Research Center 

IKP – iekšzemes kopprodukts

KBE – Komiteja brīvai Eiropai

KLB – Komiteja Latvijas brīvībai

KPFSR – Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika

ĶTR – Ķīnas Tautas Republika

LAAJ – Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

LAKEC – Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs

LCP – Latvijas Centrālā padome

LETA – Latvijas Telegrāfa aģentūra

LIZ – lauksaimnieciski izmantojamā zeme

LKP – Latvijas Komunistiskā partija

LNAK – Latviešu nacionālā apvienība Kanādā

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNF – Latviešu nacionālais fonds

LNNK – Latvijas Nacionālās neatkarības kustība

LNPL – Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā

LNVM – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

LPNP – Latviešu pagaidu nacionālā padome

LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

LR – Latvijas Republika

LSDSP – Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija

LTF – Latvijas Tautas fronte

LTV – Latvijas Televīzija

LU – Latvijas Universitāte
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LVKFFDA – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

LVU – Latvijas Valsts universitāte

LZP – Latvijas Zinātnes padome

LVA – Latvijas Valsts arhīvs

LVVA – Latvijas Valsts vēstures arhīvs

LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija

LZS – Latviešu zemnieku savienība

NATO – Ziemeļatlantijas līguma organizācija (North Atlantic 
Treaty Organization)

NVO – nevalstiska organizācija

NVS – Neatkarīgo Valstu Savienība

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Or-
ganization for Economic Cooperation and Development)

OMF – Okupācijas muzeja fonds

OMON – Speciālo uzdevumu milicijas vienība (Отряд милиции 
особого назначения)

PBA – Pasaules baltiešu apvienība

PBLA – Pasaules brīvo latviešu apvienība

PFIF – Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PSKP – Padomju Savienības Komunistiskā partija

PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

RLB – Rīgas Latviešu biedrība

SAPARD – Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instruments 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai (Special Accession 
Programme for Agriculture and Rural Development)

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SVF – Starptautiskais Valūtas fonds

TAI – tautas attīstības indekss

TS – Tautu Savienība

TSDC – Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs

TV – televīzija

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)
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UNICEF – Apvienoto Nāciju [starptautiskais] bērnu fonds (United 
Nations [International] Children’s [Emergency] Fund)

VAK – Vides aizsardzības klubs

VDK – Valsts drošības komiteja

VDR – Vācijas Demokrātiskā Republika

VFR – Vācijas Federatīvā Republika

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VSGK – Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja

ZLCP – Zviedrijas Latviešu centrālā padome
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