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Redaktora sleja
Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” šī gada otrais numurs
turpina pievērsties jautājumiem, kuri 2015. gadā nonāks Latvijas preziden
tūras ES Padomē darba kārtībā. Vēl pagājušajā gadā, diskutējot par jomām,
kurās varētu sakrist Latvijas un ES intereses, dalībnieku vidū valdīja liela
vienprātība, ka tā būs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT)
joma. ES valstu vadītāji atzīst, ka iniciatīva “Digitālā programma Eiropai” ir
līdzeklis, kas palīdzēs Eiropai atgūties no ekonomiskās krīzes un veicinās tās
izaugsmi. Dokumentā ir noteiktas septiņas galvenās darbības jomas, kā arī
101 pasākums, ar kura palīdzību tiks veicināta Eiropas digitālā tirgus potenciāla izmantošana. Saskaņā ar iniciatīvu galvenās darbības jomas ir spēcīgs
digitālais vienotais tirgus, lielāka sadarbspēja un vienoti standarti, interneta
drošības un lietotāju uzticēšanās veicināšana, ātrs un īpaši ātrs internets,
lielāki ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, digitālo prasmju apguve un
iekļautības veicināšana, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
izmantošana, lai risinātu sabiedrībā aktuālas problēmas, piemēram, klimata
pārmaiņas un sabiedrības novecošanu.
Šajā numurā apkopoti viedokļi un vērtējumi par vairākiem “Digitālās
programmas Eiropai” virzieniem.
Par informatizācijas attīstību Latvijas izglītības politikā raksta Rūdolfs
Kalvāns. Tik tiešām — ja iedzīvotājiem nav digitālo prasmju, tad nav iespējams izmantot ne e-komercijas, ne e-pārvaldes sniegtās iespējas, ne pasargāt
sevi no kiberdraudiem. Latvija var lepoties, ka 2012. gada beigās platjoslas
internets bija nodrošināts 82,9% iedzīvotāju (ES vidēji šis rādītājs bija 95,5%).
ES ir iecerējusi panākt, lai līdz 2020. gadam visiem iedzīvotājiem būtu nodrošināts platjoslas internets ar vismaz 30 Mb/s ātrumu un pusei Eiropas
mājsaimniecību tam būtu jābūt ar ātrumu virs 100 Mb/s. Jau 2012. gada
beigās Latvijā šie rādītāji bija daudz augstāki nekā Eiropā vidēji — attiecīgi
78,5% un 20% (atbilstošie vidējie rādītāji Eiropā bija 53,8% un 3,4%). ES
vēlas panākt, lai līdz 2015. gadam internetu regulāri izmantotu 75% iedzīvotāju, savukārt jau 2013. gada beigās to regulāri izmantoja 71,7% ES un
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71,2% Latvijas iedzīvotāju. Tomēr interneta pieejamība automātiski negarantē izglītības kvalitātes pieaugumu.
Pēdējo gadu laikā Latvijā ir uzkrāta ievērojama pieredze IKT izmantošanā dažādās jomās. Dace Kalsone izvērtē valsts informācijas tehnoloģiju
nozares lomu pārejā no latiem uz eiro, kura tiek vērtēta kā viena no veiksmīgākajām Eiropā. Uldis Zariņš aplūko Eiropas kultūras mantojuma digitalizāciju, kas ir viens no apjomīgākajiem ES projektiem un kurā piedalās
arī Latvija. Toms Meisītis pievēršas šajos mēnešos Latvijai aktuālai tēmai —
mediju videi, kura radikāli mainījusies līdz ar IKT izmantošanu. Cik lielas ir
iespējas kontrolēt un ierobežot informācijas izplatību? Kāda ir informācijas
plūsmas ietekme uz cilvēku viedokļu veidošanu? Tie ir tikai daži no tematiem, kurus aplūko T. Meisītis.
Par informācijas sabiedrības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un pētniecības un inovācijas lomu tajās intervijā runā Eiropas
Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta
Veselības un labklājības nodaļas vadītājs Pēteris Zilgalvis. ES ir plānojusi
šīs desmitgades laikā divkāršot publiskos ieguldījumus pētniecībā un attīstībā (P&A) IKT jomā, sasniedzot 11 miljardus eiro. Varam papildināt P. Zilgalvja sacīto, ka Latvijā piešķirtais kopējais finansējums (P&A) ir viens no
zemākajiem ES. 2011. gadā Latvijā tas sasniedza tikai 0,7% no IKP, savukārt
tādās valstīs kā Somija, Zviedrija un Dānija šis finansējums pat pārsniedza
3% no IKP. 2011. gadā valsts atbalsts IKT pētniecībai Latvijā bija 0,7 miljoni
eiro, tikai 2,4% no kopējā publiskā finansējuma pētniecībai un attīstībai, kas
bija tikai 0,15% no IKP — viens no zemākajiem ES (ES vidējais līmenis ir
0,6%). Jaunākie pieejamie dati par uzņēmumu izdevumiem (P&A) liecina,
ka 2009. gadā uzņēmumu izdevumi (P&A) IKT sektorā Latvijā bija 5,5 miljoni eiro (0,7% no nozares pievienotās vērtības). IKT uzņēmumu kopējo
izdevumu īpatsvars (P&A) bija aptuveni 20%, kas pārsniedz ES vidējo rādītāju (17%), tajā pašā laikā kopējie uzņēmējdarbības izdevumi (P&A) bija
tikai 0,2% no IKP, nesasniedzot ES vidējo rādītāju (1,2%). Tas skaidri parāda,
ka IKT sektora uzņēmumi izprot P&A ieguldījumu nepieciešamību.
E-zinības un e-prasmes ir viens no nosacījumiem, lai spētu pasargāt
savus privātos datus un informāciju no iespējamajiem kiberuzbrukumiem.
Par kibertelpas dažādiem aspektiem raksta Elīna Neimane, akcentējot jaunākās ES iniciatīvas kiberdrošības jomā, un Mārtiņš Spūlis, pievēršoties ES un
NATO sadarbībai kiberaizsardzības jomā.
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Žurnāla jaunāko numuru noslēdz pārskats par Rīgā notikušo diskusiju ar Eiropas Komisijas prezidenta kandidātu Žanu Klodu Junkeru. Šī ir
pirmā reize, kad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā EK prezidenta kandidātus izvirza Eiropas Parlamenta politiskās grupas un notiek Eiropas līmeņa
politiskās debates. Par to, kādi būs EP vēlēšanu rezultāti un kā norisināsies
vadošo politisko amatu sadalījums ES institūcijās, diskutēsim nākamajos
žurnāla numuros.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore,
žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācijas (LIKTA) prezidente, LU profesore, izdevuma līdzredaktore

Tukša lapa

Eiropas Savienības institūcijas, 9.–19. lpp.

I
Eiropas Savienības INSTITŪCIJAS

ES un NATO sadarbība
kiberaizsardzības jomā
Mārtiņš Spūlis,

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas maģistrants
Šī raksta mērķis ir atspoguļot Eiropas Savienības un NATO savstarpējo
sadarbību kiberaizsardzības jomā brīdī, kad kiberaizsardzība kļūst par
arvien nozīmīgāku valstu un starptautisko organizāciju aizsardzības politiku elementu. Uzmanība tiek pievērsta kiberuzbrukumu radītajiem drau
diem valstu drošībai un integritātei kibervidē, kā arī kiberspēju attīstības
izaicinājumiem gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī. Īpaši tiek izceltas
ES un NATO sadarbības problēmas kiberaizsardzības jomā un tiek sniegti
ieteikumi šo problēmu risināšanai.
Atslēgvārdi: ES un NATO sadarbība, kiberaizsardzība, kiberaizsardzības
stratēģija, savietojamība, transatlantiskā sadarbība.
The aim of this article is to highlight the ongoing cooperation between the
EU and NATO in the field of cyber security, at a time when cyber security
is becoming an increasingly crucial part of national and international
organisation defence policies. The article will highlight the threats posed
by cyber-attacks to national cyberspace security and integrity, as well
as challenges regarding cyber-capability development on national and
international levels. The main part of the article is devoted to various
problems of cooperation between the EU and NATO in the field of cyber
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security. In conclusion, the author puts forth proposals to help overcome
these difficulties.
Keywords: cyber security, cyber security strategy, EU and NATO
cooperation, interoperability, transatlantic cooperation.

Ievads
21. gs. otrajā desmitgadē gan ASV1, gan Eiropas Savienības (ES)2 valstu
aizsardzības budžeti samazinās, un tas savukārt rada nepieciešamību veikt
darbības, lai savstarpējas sadarbības ceļā veicinātu militāro spēju attīstību
kopīgo drošības izaicinājumu pārvarēšanai un izvairītos no nekoordinēta
un neefektīva finansējuma izlietojuma. Salīdzinot ar ASV, Eiropas valstis
vairākus gadu desmitus aizsardzības jomā ir tērējušas ļoti maz, līdz ar to arī
bieži vien ir nepieciešama ASV iesaiste ES drošības un veiksmīgas militāras
darbības veicināšanā Eiropā un ārpus tās, piemēram, ASV iesaistīšanās
Balkānu konfliktā deviņdesmitajos gados3 un ASV netiešs atbalsts ES spēku
2013. gada februārī uzsāktajā operācijā Mali.4 Arī šobrīd Eiropas valstu
aizsardzības budžetiem ir tendence samazināties.5
Līdz ar aizsardzības budžeta samazināšanos atsevišķām dalībvalstīm
ideja par jaunu un šķietami dārgu kiberdrošības vienību un infrastruktūras izveidi liekas nepievilcīga — vairākums nereti darbojas ar pārliecību,
ka virtuālā vide ir kaut kas tāls, abstrakts un nesaistīts ar to, kas notiek fiziskajā vidē, tomēr ir neizbēgami, ka valstīm arvien vairāk nāksies iesaistīties
sabiedrības aizsargāšanā šķietami abstraktajā kibertelpā.6
1
Military Expenditure (% of GDP). http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.
ZS (Pasaules Bankas mājaslapa; aplūkota 01.03.2014.).
2
For Sixth year, EU Defence Spending Continues to Decrease. 13.12.2013. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/for-sixth-year-eu-defense-spending-continues-to-decrease (Atlantijas Padomes mājaslapa; aplūkota 01.03.2014.).
3
Conley C. C. The Acknowledged yet Evaded Obligation: American Intervention in Acts of
Genocide. United States Military Academy, p. 7. http://www.thepresidency.org/storage/documents/
Calkins/Conley.pdf (CSPC mājaslapa; aplūkota 01.03.2014.).
4
U.S. Steps Up For Fernch in Mali. 19.03.2013. http://www.military.com/daily-news/2013/03/19/
us-steps-up-support-for-french-in-mali.html (Ziņu portāls “Military news”; aplūkots 02.03.2014.).
5
Military Expenditure (% of GDP). http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.
ZS (Pasaules Bankas mājaslapa; aplūkota 01.03.2014.).
6
Sārts J. Kas ir svarīgs kiberdrošībā 2014. gadā? 27.02.2014. http://www.sargs.lv/lv/Viedokli/
2014/02/27-01.aspx#lastcomment (Sargs.lv portāls; aplūkots 27.02. 2014.).
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Līdz ar jaunu zināšanu iegūšanu un tehnoloģiju attīstību pasaule tiek
pakļauta arvien jauniem draudiem, it īpaši tagad, kad internets un elektroniskās datubāzes ir kļuvušas nozīmīgas gan valstīm, gan institūcijām, gan katram
mūsdienīgam indivīdam. Šobrīd tās ietekmē sabiedrību gandrīz katrā dzīves
aspektā. Jāuzsver, ka arī militārā joma ir kļuvusi atkarīga no datortehnoloģijām, piemēram, komunicējot un koordinējot armijas vienību un vadības
darbību (angļu val. — command and control), izmantojot kibervidi dažādu
tālvadības instrumentu vadīšanā, t.sk. bezpilota lidmašīnu darbībā. Datorizētas ierīces tiek plaši izmantotas arī daudzās mūsdienīgās kaujas ieroču vai
to atbalstošu objektu sistēmās (radari, skeneri, loģistikas darbība u.tml.).7
Rietumu konvencionālā militārā pārspēka dēļ uzbrucējiem ir jāmeklē
alternatīvas, izaicinot ASV un ES drošību — arvien populārāka kļūst asimetriski high profit — low risk kara instrumenti, proti, arvien biežāki un spējīgāki kiberuzbrukumi.8

Kiberuzbrukumi un to radītās problēmas
Pirmkārt, problēma slēpjas pašā kiberuzbrukumu dabā — tas nav uzbrukums fiziskā vidē, tāpēc reaģēt uz kiberuzbrukumu ar konvencionāliem
paņēmieniem, piemēram, iznīcināt kādu ienaidnieka informācijas serveri ar
raķešu palīdzību, būtu absurda reakcija. Pat, ja ir iespējas atbildēt uzbrucējam ar kiberuzbrukumu (aktīvā aizsardzība), tad, pirmkārt, nevar būt pilnīgi drošs, ka netiek radīts kaitējums kādai trešajai personai, kuras ierīces
bez viņas ziņas tikušas izmantotas, otrkārt, ne vienmēr ir zināms uzbrukuma
avots, treškārt, ja avots ir zināms, atbildes uzbrukuma gadījumā uzbrucēja
ierīces var nebūt pievienotas kādai svarīgai infrastruktūrai, kas padara atbildes uzbrukumu ne tikai par izmaksu neefektīvu, bet arī parāda uzbrucējam
savas aizsardzības spējas un ieročus9, ceturtkārt, atbildes trieciens var tikai
izprovocēt uz tālāku kiberkaradarbību, piektkārt, atšķirībā no konvencionālajiem ieročiem, nav zināms, kāds un cik spēcīgs būs nākamais kiberierocis.
7
Owens W. A., Dam K. W., Lin H. S. Technology, Policy, Law and Ethics Regarding U.S. Aquisition and Use of Cyberattack Capabilities. National Academies Press, Washington D.C, 2009, p. 9.
http://www.anagram.com/berson/nrcoiw.pdf (“Anagram Laboratories” mājaslapa; aplūkota 01.03.2014.).
8
Phillips A. The Asymetric Nature of Cyber Warfare. 05.02.2013. http://news.usni.org/
2012/10/14/asymmetric-nature-cyber-warfare (USNI ziņu portāls; aplūkots 26.02.2014.).
9
Hoskins A., Liu Y. K., Relkuntwar A. Counter-Attacks for Cybersecurity Threats. Final Project
for Cyber Security and Homeland Security. 2005, p. 12.
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Otrkārt, vēl joprojām ir jāveido piemērots likumiskais ietvars mūsdienu
straujajai notikumu attīstībai kibervidē un tajā pastrādātajiem noziegumiem.
Kibernoziegumu raksturs mainās un attīstās daudz straujāk, nekā likum
devēji un tiesneši tam varētu pielāgoties, līdz ar to noziedznieki bieži paliek
nesodīti vai tiek sodīti neadekvāti.10
Treškārt, naidīgie spēlētāji paliek ne tikai skaitliski vairāk, bet arī strauji
attīsta savas kiberspējas. Tādas valstis kā Krievija, Ķīna, Irāna un Ziemeļ
koreja11 ne tikai pašas par sevi rada kiberdraudus, bet arī sadarbojas ar tādām
noziedzīgām nevalstiskām organizācijām kā Libānā esošā Kiber–Hezbola
(Hezbollah) un Irānas politiski-kriminālā organizācija Ashijane (Ashiyane).12
Protams, arī talantīgi indivīdi jeb hakeri ir pieskaitāmi pie nozīmīgākajiem
draudiem rietumvalstu kibervides integritātei. Jāņem vērā, ka indivīdu, organizāciju un valstu motivācija un ieroča radītais kaitējums bieži vien atšķiras,
veicot dažāda veida kiberuzbrukumus13.
Lai cīnītos ar arvien aktuālākajām kiberdrošības problēmām, rietumvalstīm ir jāpielāgojas jauno draudu novēršanai, tāpēc ir nepieciešama mērķ
tiecīga kolektīva rīcība, lai samazinātu kiberuzbrukumu izraisīto kaitējumu
un apturētu uzbrukumu pieaugošo intensitāti. Kolektīvo drošību Eiropā un
citur tradicionāli nodrošinājusi NATO, kuras izteikta līdere, ņemot vērā tās
militārās spējas un ietekmi, ir ASV.

Kiberaizsardzības stratēģiju attīstība
(nacionālā līmeņa, ES, NATO)
Pirmās nacionāla mēroga kibaraizsardzības stratēģijas parādījās pašā
21. gadsimta sākumā. 11. septembra teroraktu ietekmē 2003. gadā kiber
aizsardzība tika iekļauta kā daļa ASV Nacionālās Aizsardzības (Homeland
10
Finklea K. M., Theohary C. A. Cybercrime: Conceptual Issues for Congress and U.S. Law
Enforcement. Congressional Research Service. Summary, 2013. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/
R42547.pdf (“Federation of American Scientists” mājaslapa; aplūkota 26.02.2014.).
11
Harris S. Forget China: Iran’s Hackers Are America’s Newest Cyber Threat.18.02.2014. http://
complex.foreignpolicy.com/posts/2014/02/18/forget_china_iran_s_hackers_are_america_s_newest_cyber_threat (“Foreign Policy” žurnāla mājaslapa; aplūkota 26.02.2014.).
12
Ciluffo F. J. Cyber Threats from China, Russia and Iran: Protecting American Critical Infrastructure. Homeland Security Policy Institute. George Washington University. 2013, pp. 5.–11.
http://www.gwumc.edu/hspi/policy/Meehan_Cilluffo%20Testimony%20March%202013.pdf (“The
George Washington University” mājaslapa; aplūkota 26.02.2014.).
13
Cyber Threat Source Descriptions. http://ics-cert.us-cert.gov/csthreats.html#spy (“International Controls Systems Cyber Emergency Response Team” mājaslapa; aplūkota 26.02.2014.).
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Security) stratēģijā. Tuvākajos gados citas valstis, piemēram, Vācija un Zviedrija un pēc 2007. gada vēl 10 Eiropas Savienības valstis, sekoja ASV piemēram, apzinoties potenciālos draudus, ko rada kiberuzbrukumi.14 Šobrīd,
2014. gadā, notiek kiberaizsardzības stratēģiju izveide un uzlabošana, proti,
Latvija pieņēma nacionālo kiberaizsardzības stratēģiju, Dānija, Igaunija,
Čehija un citas strādā pie savu kiberaizsardzības stratēģiju uzlabošanas.15
Līdz ar atsevišķu valstu centieniem veicināt kiberaizsardzības spējas
ES 2013. gada 7. februārī ir pieņēmusi savu kiberaizsardzības stratēģiju,
kas ir pirmais visaptverošais rīcībpolitikas dokuments kiberaizsardzībā.16
Tajā iekļauta ļoti ambicioza ES vīzija, proti, panākt, lai ES interneta vide
būtu drošākā pasaulē. Darbības virzieni tās panākšanai ir: (1) pamattiesību, vārda brīvības aizsargāšana un personisko datu drošība; (2) kibervides
brīvas pieejamības nodrošināšana; (3) demokrātiskas ieinteresēto pušu pārvaldes sistēmas nodrošināšana; (4) kopīga atbildība, lai panāktu un saglabātu
drošību.17
Lai arī vēl nav pieņemta visaptveroša NATO kiberaizsardzības stratēģija
(aktuālākais dokuments kopš 2012. gada joprojām ir NATO kiberaizsar
dzības rokasgrāmata)18, 2011. gadā ir apstiprināta NATO kiberaizsardzības politika.19 Tajā NATO ir noteikusi trīs galvenos rīcības virzienus — (1)
panākt NATO iekšējo programmatūru un tīklu drošību pirms ambiciozāku
kiberspēju iegūšanas, (2) atstāt NATO Eiropas dalībvalstu kiberdrošību ES
ziņā, proti, nodrošināt nacionālo kiberaizsardzības stratēģiju savietojamību
14
National Cyber Security Strategies. Setting the course for national efforts to strengthen security in cyberspace. European Network and Information SecurityNetwork. 2012, p. 5., 11.
15
News on the landscape of cyber security strategies in the EU. 20.02.2014. https://www.enisa.
europa.eu/media/news-items/new-ncss-interactive-map-online-2013-powered-by-enisa (ENISA
mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
16
Cyber Security Strategy. http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/ (Eiropas
Ārējā dienesta mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
17
Cyber Security Strategy. Pp. 3, 4. http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/
(Eiropas Ārējā dienesta mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
18
National Cyber Security Framework Manual. Ed. A. Klimburg. The NATO Science for
Peace and Security Programme. 2012. http://www.ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf (NATO Kiberaizsardzības ekselences centra mājaslapa; aplūkota
07.03.2014.).
19
Defending the Networks. The NATO Policy on Cyber Defence. NATO Public Diplomacy
Division.
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policycyberdefence.pdf (NATO mājaslapa; aplūkota 22. 03.2014.).
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ar ES stratēģiju, (3) veicināt NATO dalībvalstu ieguldīšanu kolektīvā
kiberdrošības panākšanā.20 (Arī kiberaizsardzības politikās NATO vairāk
koncentrējas uz reālās drošības panākšanu kibervidē, savukārt ES prioritāšu
lokā ietilpst ES vērtību un tiesību aizsargāšana kibervidē.)
NATO kiberaizsardzības darbībā ir vairākas problēmas. Pirmkārt nav
definēts, kas var tikt uzskatīts par uzbrukumu un kādas spējas un palīdzība
varētu tikt sniegtas dalībvalstij, kura ir cietusi no uzbrukuma. Tāpat ASV un
citām lielākajām NATO budžeta veidotājām nav pārliecības par to, ka mazākās dalībvalstis spēs atļauties attīstīt kiberspējas, kuras NATO izvirzījusi par
visnozīmīgākajām.21 No taisnīguma un vienlīdzības principa nav pieņemami
tas, ka dažām dalībvalstīm, kas ir tērējušas un attīstījušas savas kiberspējas,
būtu jāveido kiberaizsardzības “lietussargs” tām valstīm, kuras šādiem mērķiem nav vēlējušās veltīt pienācīgu uzmanību.22
NATO dalībvalstīm jālemj un jāizvērtē iespējas izpildīt NATO līguma
piekto pantu kiberuzbrukuma gadījumā, proti, aizsargāt dalībvalsti, ja tā
cieš no uzbrukuma savā teritorijā.23 Piektais pants paredz to, ka dalībvalstīm
būtu jāatklāj savas reālās kiberspējas, ko tās varētu piedāvāt uzbrukuma gadījumā. Šāda informācija dalībvalstīm, it īpaši ASV, ir ļoti jutīga un var radīt
papildu draudus to aizsardzībai. Tajā pašā laikā NATO dalībvalstis nedrīkst
radīt iespaidu, ka tās nesniegs nepieciešamo atbalstu un uzbrukuma gadījumā
nepildīs NATO līgumā 5. panta noteikumus.24 ES un NATO būtu jāveido dialogs un jāidentificē kiberspēju attīstības jomas un pienākumi, lai izvairītos no
funkciju pārklāšanās un koordinētu savu darbību kiberuzbrukumu gadījumā.
Papildus nacionālajām kiberaizsardzības vienībām NATO ir ieviesusi
NATO Datoru incidentu reaģēšanas spējas (Computer Incident Response
Capability). Ir izveidoti jaunākās paaudzes skeneri un sensori, lai novērstu
un reaģētu uz kiberdraudiem 50 atsevišķos NATO stratēģiskajos punktos
20
Smith J. NATO Must Get More Serious On Cyber Security. 06.02.2014. http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/197236 (“Chatham House” mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
21
Ibid.
22
Executive Summary of the Impact Assessment. European Commission. SWD(2013) 31 final,
07.02.2013., p. 3. http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/ (Eiropas Ārējā dienesta
mājaslapa; aplūkota 10.03.2014.).
23
What Is Article 5? http://www.nato.int/terrorism/five.htm (NATO mājaslapa; aplūkota
02.03.2014.).
24
Smith J. NATO Must Get More Serious On Cyber Security. 06.02.2014. http://www.
chathamhouse.org/media/comment/view/197236 (“Chatham House” mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
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28 valstīs. Papildus tam NATO ir izveidojusi divas Ātrās reaģēšanas komandas
(Rapid Reaction Teams), kas var palīdzēt aizsargāt un atjaunot NATO tīklus uzbrukuma gadījumā. Tiek veicinātas arī kiberaizsardzības mācības un
treniņprogrammas25, piemēram Locked Shields26. Arī Eiropas Aizsardzības
aģentūra veido atsevišķas starpvalstu mācības un projektus kiberspēju veicināšanai (angļu val. — Cyber Ranges).27
Neskatoties uz dažādām problēmām, notiek sadarbība un centieni arvien
veiksmīgāk savietot abu organizāciju, kā arī ES un ASV spējas kibertelpas
drošības nodrošināšanai, proti:
•• 2012. gadā tika uzsākta ES–ASV Kiberaizsardzības un kibernozie
gumu darba grupas veicinātā kiberaizsardzības informētības kam
paņa, veicinot bērnu drošību internetā;28
•• Globalā alianse pret bērnu seksuālu izmantošanu interneta vidē
(Global Alliance against Child Sexual Abuse Online);29
•• No ES puses tiks izskatīts, kā ES un NATO var dot abpusēju iegul
dījumu, palielinot kritisko un informācijas infrastruktūru atjaunošanās spēju (angļu val. — resilience), no kā atkarīgas abas organi
zācijas;30
•• ES stratēģija paredz nodrošināt dialogu ar NATO un tās Kiber
aizsardzības Ekselences centru (Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence (NATO CCD CoE)), lai nodrošinātu efektīvas aizsardzības
spējas, identificētu sfēras, kurās nepieciešama aktīvāka sadarbība,
un izvairītos no spēju pārklāšanās.31

25
Smith J. NATO Must Get More Serious On Cyber Security. 06.02.2014. http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/197236 (“Chatham House” mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
26
Exercises and Courses. http://www.ccdcoe.org/6.html (NATO Kiberaizsardzības ekselences
centra mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
27
Cyber Defence. http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/cyber-defencefactsheet (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
28
Cyber Security Strategy. Pp. 3, 4. http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/
(Eiropas Ārējā dienesta mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
29
Declaration on the Launch of the Global Alliance against child sexual abuse online. European Commission, MEMO/12/944, 05.12.2012. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12944_en.htm (ES Oficiālā mājaslapa; aplūkota 10.03.2014.).
30
Cyber Security Strategy. Pp. 3, 4. http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/
(Eiropas Ārējā dienesta mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
31
Ibid, p. 12.
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NATO un ES sadarbības problēmas drošībā un aizsardzībā
Pēc 2013. gada NATO samita Čikāgā ASV ir veiktas izmaiņas NATO
stratēģijā, kas galvenokārt paredz samazinātu ASV militāro spēju klātbūtni
Eiropā un koncentrēšanos uz Klusā okeāna reģionu.32 Līdz ar to ES valstīm ir
aktīvāk jāmeklē alternatīvas savas drošības panākšanai un saglabāšanai, pielāgojoties arī nākotnes drošības izaicinājumiem un ES attīstot savas militārās
spējas, t.sk. kiberspējas. Neviena valsts nevar pati saviem spēkiem mazināt
kibertelpā esošos apdraudējumus un atrisināt tajā esošās problēmas, tāpēc
jāveicina ne tikai ES valstu spēju savietojamība (angļu val. — interoperability)
ES iekšienē, bet arī jāveicina aizsardzības un kiberaizsardzības savietojamība
transatlantiskās sadarbības ceļā.
ES un NATO ir vairākas problēmas, sadarbojoties drošības un aizsardzības jautājumos. Gan ES, gan NATO ietvaros tieši dalībvalstis nacionālā
līmenī ir noteicošie spēki militāro spēju attīstības mērķu sasniegšanā, t.sk.
dalās ar bruņojumu un koordinē savu darbību. Tikai dažu spēju attīstība un
funkcijas paliek tīri NATO un ES uzdevums. ES un NATO veiksmīgai sadarbībai trūkst politiskas motivācijas, starp abām organizācijām nav drošības
sadarbības līguma, kā arī ES Eiropas aizsardzības aģentūrai nav adminis
tratīvas vienošanās ar Turciju.
NATO un ES savu sadarbību aprobežo ar informācijas apmaiņu,
nevis kļūst par organizācijām, kas spējīgas kopīgi pieņemt dažāda rakstura
lēmumus. Lai arī abām ir kopīgi spēju attīstības mērķi, organizāciju mērķi
vēl joprojām nav pietiekami koordinēti, un tas ir neefektīvas spēju pārklāšanās iemesls, proti, netiek sasniegts augstākais drošības līmenis.33 Varētu
uzskatīt, ka NATO un ES Kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP) ir
konkurējošas struktūras (konkurējot par prestižu un uzdevumu sadali),
kuras savstarpējās mijiedarbības iznākumu kļūdaini vērtē kā zero-sumgame.34 To labi atspoguļo kopīgu spēju attīstības iniciatīvas — Eiropas valstis
32
After Chicago: Re-evaluating NATO’s Priorities 25.05.2012. http://www.securitydefenceagenda.org/Contentnavigation/Activities/Activitiesoverview/tabid/1292/EventType/EventView/
EventId/1115/AfterChicagoReevaluatingNATOspriorities.aspx (“Security and Defece Agenda” mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
33
NATO-EU: Assets and Interoperability. Conference Conclusions. European Security Review,
2010.
http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes-downloads/2010_artrel_497_
esr49-nato-eu-conf.pdf (ISIS mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
34
Biscop S. Snow White and the World or Snow White and the Seven Fallacies. Egmont Paper
61, Royal Institute for International Relations, 2013, p. 15.
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ir iesaistījušās divās dažādās kopējo spēju attīstības (angļu val. — Joining
capability development) shēmās — NATO Viedā aizsardzība (Smart defence)
un ES Pooling & Sharing. Eiropas valstu valdības dažos jautājumos spēj
aizstāvēt divas pretrunīgas pozīcijas atkarībā no tā, vai tā ir NATO vai ES
sanāksme. Neskatoties uz to, ka valdību mērķis ir veicināt savas un citu
Eiropas valstu drošību, valstu pozīcija var tikt koriģēta atkarībā no sarunu
formāta. Tādējādi netiek ieturēta konsekventa un koordinēta valstu rīcība
aizsardzības spēju attīstībā.35 Joprojām lielākoties tiek runāts par kiberspēju
attīstību atsevišķās organizācijās, nevis sadarbības ceļā.
Divu pušu sadarbībā iesaistītās struktūrvienības — Sabiedroto spēku
Augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābs (Allied
Command Transformation (NATO) un Eiropas aizsardzības aģentūra (EAA)
(ES)) — ir nevienlīdzīga lieluma, un tas ierobežo iespējamās organizāciju
sadarbības jomas. Arī abu organizāciju veikto operāciju raksturs atšķiras — NATO būtībā ir militāra alianse ar civilo funkciju piesaisti, tur
pretim ES būtībā ir civila (un politiski ekonomiska) organizācija ar militāru
piesaisti.36
Šobrīd ES kiberaizsardzības finansēšanā ievēro brīvprātības principu,
kurā ES dalībvalstis var attīstīt savas kiberspējas bez īpaša spiediena no “augšas”. Tā neparedz pat minimālu spēju nepieciešamību, tāpēc veidojas nevienlīdzīgas kiberspēju kapacitātes problēma ES. Tikai dažas valstis atbildīgi
iesaistās kibertelpas drošības nodrošināšanā. Es būtu jāizdara lielāks koordinēts spiediens uz katru valsti individuāli, lai panāktu obligātu kiberspēju
attīstīšanu aizsardzības budžetos, līdzīgi kā to dara NATO konvencionālo
spēju attīstībā.
Līdz ar kiberspēju izlīdzināšanos Eiropas valstu vidū tiktu panākta ne
tikai kopējā informācijas un cita veida ar kibervidi saistīta drošība, bet arī ES
kā spējīgs kibervides dalībnieks varētu veidot intensīvāku un veiksmīgāku
sadarbību ar NATO un ASV.
ES un NATO spēju aizsardzības un drošības sadarbībā, t.sk. sadarbībā kiberaizsardzības problēmās, var tikt panākts nozīmīgs progress —
35
Biscop S. Snow White and the World or Snow White and the Seven Fallacies. Egmont Paper
61, Royal Institute for International Relations, 2013, p. 15.
36
NATO-EU: Assets and Interoperability. Conference Conclusions. European Security Review,
2010.
http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes-downloads/2010_artrel_497_
esr49-nato-eu-conf.pdf (ISIS mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
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2014. gada maijā tiks ievēlēts jauns ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības
politikas jautājumos, un vienai no viņa prioritātēm būtu jābūt transatlantisko attiecību un savstarpējās sadarbības noregulēšanai, lai panāktu savie
tojamību un maksimāli efektīvu resursu izmantošanu kopējās drošības
panākšanai.37

Kādas ir tālākās darbības iespējas?
Šī brīža secinājumi attiecībā uz ES un NATO kiberaizsardzības sadar
bības jomu daļēji pārklājas ar 2010. gada NATO-ES konferencē par spējām
un savietojamību formulētajiem secinājumiem un rekomendācijām par
Eiropas valstu spējām un ES un NATO tālāku sadarbību.38 Veiksmīgas tālākas sadarbības nodrošināšanā nepieciešams:
•• jāmaina vispārīgais priekšstats par ES un NATO attiecībām, jo vēl
joprojām ir iespaids par to, ka organizāciju funkcijas pārklājas, nevis
ir savstarpēji papildinošas;
•• jāveicina politiska iesaiste, panākot intensīvāku savstarpējo sadar
bību, daloties ar resursiem un ekspertīzi, lai panāktu spējas, kuras
nepieciešamas abām organizācijām, piemēram, kopīgas, nevis no
šķirtas kibermācību programmas;
•• jāveicina saskaņotība ES–NATO Spēju grupā (angļu val. — Capability
Group), organizējot sanāksmes par katras spējas attīstību (angļu
val. — single capability meetings) augsta līmeņa amatpersonām;
•• jākoncentrē uzmanība nevis uz spēju attīstības procesu (birokrātisko
procesu), bet gan reāli nepieciešamo spēju attīstības rezultātu;
•• jāpanāk visu Eiropas valstu vismaz minimāla ieguldījuma sniegšana
kiberaizsardzībā jeb minimālo spēju attīstība, kura neizmaksātu
pārlieku daudz;
•• ASV un Eiropas valstīm jāatgūst savstarpēja uzticēšanās pēc Snou
dena gadījuma un ASV Eiropas līderu izspiegošanas skandāliem;
37
Biscop S. Snow White and the World or Snow White and the Seven Fallacies. Egmont Paper
61, Royal Institute for International Relations, 2013, p. 18.
38
NATO-EU: Assets and Interoperability. Conference Conclusions. European Security Review,
2010.
http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes-downloads/2010_artrel_497_
esr49-nato-eu-conf.pdf (ISIS mājaslapa; aplūkota 02.03.2014.).
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•• jāvienojas par nepārprotamu un operatīvu kolektīvu darbību, ja
kādai no dalībvalstīm tiek veikts nozīmīgs kiberuzbrukums.
Uzskaitīto punktu īstenošanai ir vajadzīgas ES un NATO valstu savstarpējās attiecības arī nacionālajā līmenī. Nedrīkst pieļaut abu organizāciju
sadarbības stagnēšanu, piemēram, Turcijas un Kipras nesaskaņu dēļ. Tikpat
svarīga ir ES un ASV savstarpējās uzticēšanās atjaunošana pēc Snoudena
un citiem ar savstarpēju spiegošanu saistītiem atgadījumiem. Visbeidzot ir
nepieciešama stabila ES un NATO dalībvalstu ekonomiskā izaugsme, kas
ļautu palielināt aizsardzības budžetu, līdz ar to pievērst lielāku uzmanību
kiberspēju attīstībai, kā arī to standartizētai savietojamībai un sadarbībai
transatlantisko attiecību ietvaros.
Neņemot vērā priekšlikumus, ES un NATO var radīt maldīgu iespaidu
par alianšu relatīvu sašķeltību, nespēju sadarboties un adekvāti reaģēt uz
draudiem gan organizāciju, gan valstiskā līmenī. Tas savukārt var provocēt
tuvākos Eiropas spēkus, piemēram, Krieviju, pārbaudīt, vai NATO līguma
piektais pants nav tikai blefs, vai ES valstu starpā tiešām valda solidaritātes
princips un kāds ir ES un NATO gatavības līmenis operatīvi un saskaņoti
rīkoties reāla konvencionāla vai nekonvencionāla uzbrukuma gadījumā.

Tukša lapa

Eiropas Savienības politikas, 21.–108. lpp.
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EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS

Kibertelpas spožums un posts:
kādus drošības pasākumus piedāvā ES?
Elīna Neimane,

Latvijas Universitātes Politikas zinātnes maģistre, Aizsardzības ministrijas
Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pēdējās desmitgadēs ir
piedzīvojušas ļoti strauju izaugsmi, bet ļoti dažādi ar to drošību saistīti
jautājumi ir palikuši otrajā plānā. Taču — vai strauja un ilgtspējīga izaug
sme ir iespējama bez visaptverošiem drošības pasākumiem? Šajā rakstā
tiek aplūkoti būtiskākie ES politikas plānošanas dokumenti un praktiskie
pasākumi, lai stiprinātu gan nacionālos, gan ES centienus kibertelpas
drošības veicināšanā. Tiek arī skaidrots, kā ar ES iniciēto vai atbalstīto
pasākumu īstenošanu ir veicies Latvijai. Raksta mērķis ir izvērtēt galvenos
principus, pēc kuriem ES veido politiku kiberdrošības jomā, un cik lielu
atbildību tā piešķir dalībvalstīm šo mērķu īstenošanā.
Atslēgvārdi: Digitālā programma Eiropai, EC3, Eiropas Savienība, ENISA,
kiberdrošība, tīklu un informācijas drošība.
During the last few decades information and communication technologies
have experienced tremendous development. However, security of both
of these technologies and the cyber space has stayed in the shadows.
Therefore, it is important to ask, whether it is possible to have sustainable
growth without comprehensive security measures? This article examines
the most significant EU policy planning documents and practical measures
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to strengthen both national and EU efforts towards a more secure cyber
space. It also looks at the implementation of EU initiated or supported
measures by Latvia. The aim of the article is to evaluate the main principles
shaping EU policy in the field of cyber security, and to understand the
amount of responsibility EU assigns to the Member States.
Keywords: cyber security, Digital Agenda for Europe, EC3, ENISA,
European Union, network and information security.

Mūsdienu tehnoloģiju attīstība un cilvēces progress ir radījis situāciju,
ka fiziskajā vidē norisinās vairs tikai daļa no mūsu ikdienas dzīves. Dažādi
procesi aizvien biežāk notiek virtuālajā vidē jeb kibertelpā, kura, lai arī cilvēku veidota un kontrolēta, ir materiāli netverama un savā ziņā pat abstrakta.
Digitālā izaugsme un tehnoloģiju pieejamība ir pavērusi neskaitāmas iespējas un padarījusi cilvēces ikdienu ērtāku. Komunikācija ar cilvēkiem jebkurā
pasaules vietā, tūlītēja pieeja informācijai un iespēja internetā iegādāties
preces un pakalpojumus — tas šķiet pašsaprotami gandrīz ikvienam kibertelpas dalībniekam.
Pasaule, pateicoties šīm iespējām, ikvienam ir kļuvusi pieejamāka un
mazāka nekā jebkad agrāk. Tai pašā laikā jaunās iespējas ir radījušas jaunus
izaicinājumus, kuru pārvarēšana prasa kopīgus risinājumus. Eiropas Savie
nībai kā spēcīgam pasaules ekonomikas spēlētājam digitālā izaugsme ir
kritiski svarīga, lai būtu vienā līmenī ar Ziemeļamerikas un Āzijas reģionu.
Bet kā sabalansēt nepieciešamību pēc straujākas izaugsmes ar visaptverošiem pasākumiem, lai vairotu uzticamību un drošību kibertelpai? Kādi ir
ES veiktie pasākumi kibertelpas drošības veicināšanā un ko tā plāno darīt
turpmāk? Kuri ES centieni stiprināt kibertelpas drošību ir īpaši būtiski
Latvijai? Un kā ar nospraustajiem ES mērķiem kibertelpas stiprināšanā
līdz šim ir sekmējies Latvijai?

Kiberdrošības politikas veidošana
2010. gadā tika apstiprināta ES izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020”
pamatiniciatīva “Digitālā programma Eiropai”1 (turpmāk — DPE), kurā
1
Digitālā programma Eiropai: pamatpasākumi. MEMO/10/200, 19.05.2010. http://europa.eu/
rapid/press-release_MEMO-10-200_lv.htm (ES Oficiālā mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.).
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līdztekus citiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas
pilnveides rīcības virzieniem kā viens no prioritārajiem tika definēta uzticamība un drošība virtuālajai videi. Šī virziena īstenošanai tika noteikti
17 veicamie darbi, un 2015. gada pirmajā pusē, kad Latvija būs ES Padomes
prezidējošā valsts, reizē ar visas pamatinicatīvas izvērtējumu tiks vērtēts
sasniegtais progress uzticamības un drošības vairošanas jomā, kā arī izvirzīti
jauni uzdevumi. Pašreiz veicamie darbi aptver plaša spektra jautājumus, taču
tikai kompleksa pieeja var palīdzēt mazināt riskus un apdraudējumus, kas
kibertelpā rodas ik brīdi.
DPE uzskatāma par ļoti nozīmīgu iniciatīvu, jo tā ir ielikusi pamatus
vairākiem būtiskiem centieniem stiprināt ES kibertelpu. DPE noteiktie uzdevumi iezīmē vairākas jomas, kuras ES ir izvirzījusi priekšplānā, runājot par
drošu un atvērtu virtuālo vidi. Sīkāk, pēc autores sadalījuma, tās ir apskatītas
raksta turpmākajās daļās. Taču, runājot par kiberdrošības politikas plānošanu, jāmin vēl divi būtiski dokumenti, kuri arī izriet no DPE noteiktajiem
uzdevumiem — ES Kiberdrošības stratēģija (turpmāk — Stratēģija) un to
pavadošais direktīvas priekšlikums par tīklu un informācijas sistēmu drošību
(turpmāk — NIS direktīva).
Stratēģija2 tika pieņemta 2013. gada sākumā un tā ieskicēja ES vīziju un
dalībvalstu atbildību ceļā uz atvērtu un drošu kibertelpu, lai arī savā dziļākajā būtībā nepiedāvāja neko kardināli jaunu. Kā galvenos rīcības virzienus
tā identificēja nacionālās kapacitātes stiprināšanu, kibernoziegumu mazināšanu, kiberaizsardzības politikas stiprināšanu, kiberdrošības kapacitātes
celšanu un saskaņotas globālas politikas ES vērtību sekmēšanai veidošanu.
Stratēģijā arī tiek norādīts, ka nepieciešams stiprināt kopēju ES pieeju attiecībā uz draudiem un izaicinājumiem kibertelpā, tai pašā laikā tiek uzsvērts,
ka būtiskākais darbs būs jāveic pašām dalībvalstīm.3 Kā sava veida jauninājumu var minēt ES vērtību akcentēšanu, kuras nepieciešams īstenot kā fiziskajā, tā virtuālajā vidē. Arī gada sākumā pieņemtajā Latvijas kiberdrošības
stratēģijā 2014.–2018. gadam4 ir ņemts vērā šis princips, norādot, ka tiesiskums un likuma vara īstenojama jebkādā vidē.
2
Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace.
JOIN(2013) 1 final, 07.02.2013., Brussels. http://ej.uz/EUCyberStrategy (Saišu saīsināšanas portāls;
aplūkots 05.05.2014.).
3
Ibid, p. 4.
4
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.–2018. gadam. Pamatnostādnes. Projekts, 16.01.2014.
http://ej.uz/KiberdrosibasStrategija (Saišu saīsināšanas portāls; aplūkots 05.05.2014.).
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Stratēģija kalpo kā vadlīnijas, taču NIS direktīva, kura šobrīd ir izstrādes procesā, būs saistoša visām dalībvalstīm un var kļūt par spēcīgu instrumentu, lai harmonizētu drošības līmeni starp dalībvalstīm, tādējādi stiprinot
visas ES kibertelpas drošību. Kā būtiskākie pasākumi minami kiberdrošības
stratēģijas, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas (CERT)
vienības un nacionālās kompetentās iestādes izveide, kā arī pienākums
ziņot par informācijas drošības incidentiem. Šī gada 13. martā ar ievērojamu balsu vairākumu Parlaments nobalsoja par tālāku NIS direktīvas virzību, un ES institūciju pusē šī tika uztverta kā “lieliska ziņa”5, bet daudzviet
pašreizējā dokumenta versija sagaidīta ar lielu vilšanos. Tā nosaka, ka jaunie pienākumi neattieksies uz tādiem nozīmīgiem kibertelpas spēlētājiem
kā, piemēram, aplikāciju, e-tirdzniecības platformu, meklētājprogrammu,
sociālo tīklu un mākoņpakalpojumu uzturētājiem6, kas, no vienas puses,
neuzliek papildu slogu daudziem privātā sektora pārstāvjiem, bet, no otras
puses, — vai ar tik vāju regulējumu iespējams celt drošības līmeni? Katrā
ziņā, līdz NIS direktīvas pieņemšanai vēl tāls ceļš ejams, un tam ir divi
iemesli. Pirmkārt, starp dalībvalstīm ir vēl gana daudz strīdu par šīs direktīvas saturu un ietekmes plašumu, bet, otrkārt — līdz ar gaidāmajām vēlēšanām būs izmaiņas gan Parlamenta, gan Komisijas sastāvā, un nav pat skaidrs,
kādā stadijā NIS direktīva nonāks uz Latvijas prezidentūras galda. Tomēr,
ņemot vērā gan līdz šim ieguldīto laiku, gan pozitīvos ieguvumus, ko NIS
direktīva varētu dot un kas tik ļoti nepieciešami ES kibertelpai, ātrāka tās
pieņemšana un ieviešana stimulētu kopējo drošības līmeni.

Efektīva sadarbība garantē drošību
Sadarbības stiprināšana visos minētajos dokumentos ir bijusi viena no
prioritātēm. Bet kā tas īstenots praktiski? DPE kā pirmo uzdevumu izvirzīja Tīklu un informācijas drošības politikas pastiprināšanu, kā rezultātā
līdz 2020. gadam tika pagarināts Eiropas Tīklu un informācijas drošības
5
Great news for cyber security in the EU: The EP successfully votes through the Network &
Information Security (NIS) directive. European Commission Statement 14/68, 13.03.2014. http://
europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-68_en.htm (ES Oficiālā mājaslapa; aplūkota
05.05.2014.).
6
EU: Parliament’s version of NIS Directive ‘makes no sense’. http://www.dataguidance.com/
dataguidance_privacy_this_week.asp?id=2255 “Data Guidance” mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.
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aģentūras (ENISA) pastāvēšanas mandāts. Būtībā tieši ENISA darbības
termiņa pagarināšana un apņemšanās stiprināt tās kapacitāti ir pirmais konkrētais mēģinājums stiprināt praktisku valstu sadarbību gan informācijas
apmaiņas uzlabošanā, gan efektīvā kopīgu problēmu novēršanā.
ENISA sevi dēvē par Eiropas informācijas drošības “tempa noteicēju”
un ekspertīzes centru7, bet tās galvenās funkcijas ir konsultāciju sniegšana
un asistēšana dalībvalstīm un Komisijai, datu vākšana un analīze, risku novērtējumu veicināšana un izpratnes līmeņa celšana starp publiskajiem un
privātajiem kibertelpas dalībniekiem — ar mērķi nodrošināt augsta līmeņa
tīklu un informācijas drošību. Brīdī, kad tika noteikti DPE uzdevumi, daudzās valstīs vēl nebija izveidotas nacionālās CERT vienības, kas būtiski
kavēja efektīvu reaģēšanu uz drošības incidentiem. ENISA bija liela nozīme
kā atbalsta punktam šo vienību izveidē, kā arī nostiprināšanai nacionālā un
Eiropas mērogā. ENISA mājaslapā ir pieejama informācija par to, kā nodibināt CERT vienību, kā to vadīt un kādus mehānismus ikdienas darbā
izmanto ES CERT vienību sabiedrība.8
ENISA ir nozīmīga loma gan valstu nacionālo spēju stiprināšanā, gan
plašākas koordinācijas veicināšanā Eiropas mērogā. Tieši šā gada pavasarī
ir aizsākušās jau trešās ES dalībvalstu kiberkrīzes mācības “Cyber Europe”
(iepriekšējās notika 2010. un 2012. gadā), kurā piedalās arī Latvijas CERT
vienība, jaunizveidotā Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība, kā arī pārstāvji no privātā sektora.9 Šādas mācības ir vislabākais veids, kā saprast, cik
Eiropa ir gatava apjomīgiem kiberuzbrukumiem, cik efektīvi strādā sadarbības mehānismi un cik koordinēti iespējams novērst kiberkrīzes. Pozitīvi,
ka Latvija ir piedalījusies visās trijās mācībās, ņemot vērā faktu, ka pirmais “Cyber Europe” vingrinājums tika aizvadīts tikai 8 valstu sastāvā. Šī
gada mācību lielais dalībnieku skaits (ap 600) aptver visas ES valstis un
apliecina ENISA veiksmīgos centienus straujajā kibertelpas drošības tempā
iesaistīt arī tās valstis, kurās kiberdrošības loma ilgstoši nebija atbilstoši
novērtēta.
7
About Enisa. http://www.enisa.europa.eu/about-enisa (Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.).
8
Support for CERTs/CSIRTs. http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support (Eiropas
Tīklu un informācijas drošības aģentūras mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.).
9
Latvijas pārstāvji piedalās Eiropas kiberdrošības mācībās “Cyber Europe 2014”. https://cert.
lv/resource/show/480 (“CERT.LV” mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.).
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Cīņa pret kiberuzbrukumiem un kibernoziegumiem
Kibertelpā uzbrukumi informācijas sistēmām notiek nemitīgi, taču,
tiem kļūstot apjomīgākiem un sarežģītākiem, informācija, kas glabājas konkrētajās sistēmās, kļūst aizvien neaizsargātāka, bet sistēmu īpašniekiem jātērē
aizvien vairāk līdzekļu, lai aizsargātos pret uzbrukumiem, kā arī novērstu to
radītās sekas. Nepietiekami noregulēta tiesiskā bāze un sodāmības neesamība par šādiem uzbrukumiem bija iemesls, lai tiktu pieņemta direktīva10
par uzbrukumiem pret informācijas sistēmām. Šobrīd dalībvalstis, arī Latvija, ir ieviešanas procesā, lai līdz 2015. gada 4. septembrim šo direktīvu
pārņemtu, īstenojot daudzus pasākumus, kā, piemēram, nosakot stingrāku
sodu par uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai, padarot sodāmu robottīklu veidošanu, kā arī izveidojot nacionālo kontaktpunktu, kuram 8 stundu
laikā jāreaģē uz citas dalībvalsts lūgumu pēc informācijas. Šobrīd Latvijā šāds
kontaktpunkts vēl nav izveidots, bet plānots11, ka tāds tiks izveidots Valsts
policijas struktūrā.
Viens no DPE pasākumiem noteica Eiropas kibernoziegumu platfor
mas izveidi, lai veicinātu ciešāku informācijas apmaiņu ar kibernoziedzību
saistītos jautājumos, atbalstītu dalībvalstis kibernoziegumu izmeklēšanā, kā
arī apkopotu datus un statistiku par ļaunprātīgām rīcībām kibertelpā. Šīs
funkcijas kopš 2013. gada janvāra pilda Eiropola struktūra — Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3) — kurš tiek dēvēts par galveno spēku ES cīņā
pret kibernoziedzību, palīdzot ES dalībvalstīm un institūcijām veidot
operacionālās un analītiskās spējas kibernoziegumu izmeklēšanā.12 Savā
pirmajā darbības gadā tas ir kļuvis par nozīmīgu atbalsta punktu, iesaistoties 19 apjomīgās kibernoziegumu operācijās, sniedzot atbalstu 29 finanšu
krāpniecības un 9 bērnu izmantošanas gadījumu novēršanā un publicējot
30 informācijas materiālus tiesībsargājošajām un privātā sektora iestādēm.13
10
Directive on attacks against information systems. 2013/40/EU, 14.08.2013. http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:EN:PDF (ES tiesību aktu portāls; aplūkots 05.05.2014.).
11
Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts. 46.-47. lpp http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=27806 (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mājaslapa;
aplūkota 05.05.2014.).
12
European Cybercrim Centre. https://www.europol.europa.eu/ec3 (Eiropola mājaslapa; aplūkota 05.05.2014.).
13
Europol: European Cybercrime Centre. First Year Report. http://ej.uz/FirstYearReport_EC3
(Saišu saīsināšanas portāls; aplūkots 05.05.2014.).
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EC3 pirmā gada pārskatā Microsoft un Latvijas, Vācijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Šveices kopīgais mēģinājums izjaukt spēcīgu robottīklu ir izcelts
kā “lielisks piemērs koordinētai Eiropas policijas partnerībai ar privāto
sektoru.”14 Lai arī gada ietvaros nav iespējams panākt ievērojamus sasnie
gumus, EC3 ir pierādījis savu lietderību un lielo nozīmi starptautiskajā
koordinācijā.
Kibernoziegumi un kiberuzbrukumi var tikt veikti pret mērķiem jebkurā
pasaules vietā, tādēļ cīņu pret kibernoziegumiem un kiberuzbrukumiem
svarīgi veikt daudzās frontēs, un šeit liela loma ir ES kā partneriem gan privātajam sektoram, gan citiem starptautiskās vides spēlētājiem. Piemēram,
lai stiprinātu globālo sadarbību kibernoziedzības apkarošanā, 2011. gadā
tika īstenots augstākā līmeņa ES un ASV sadarbības vingrinājums “Cyber
Atlantic”15, taču tas diemžēl ir bijis pirmais un pēdējais. Ja ES sevi vēlas pozicionēt kā svarīgu kibertelpas drošības noteicēju, ciešāka globālā sadarbība ir
vienīgais ceļš, kā šo lomu nostiprināt.

Drošāks interneta saturs
Liels uzsvars ES centienos panākt drošāku kibertelpu tiek likts uz atbilstošu un likumīgu saturu interneta vidē. Šajā ziņā ļoti nozīmīga ir bērnu un
jauniešu izglītošana un izpratnes veicināšana par aktivitātēm, kuras personiskās drošības dēļ nav droši veikt virtuālajā vidē. DPE uzdevumi fokusējas
gan uz labās prakses apmaiņu par veiksmīgāku izpratnes līmeņa celšanu, gan
digitālās rakstītpratības veicināšanu, gan ziņojumu līnijas izveidošanu kaitīga satura mazināšanai. Nozīmīgākais dokuments šajā jomā ir 2012. gadā
pieņemtā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets”16, kurā īpaši tiek
uzsvērts fakts, ka aizvien jaunāki mūsdienu paaudzes pārstāvji kļūst par
aktīviem kibertelpas dalībniekiem. Tāpēc jo īpaši svarīga ir izglītības nozares
14
Europol: European Cybercrime Centre. First Year Report. p. 5. http://ej.uz/FirstYearReport_
EC3 (Saišu saīsināšanas portāls; aplūkots 05.05.2014.)
15
ENISA: Cyber Atlantic. http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cybercrisis-cooperation/cce/cyber-atlantic (Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras mājaslapa;
aplūkota 05.05.2014.).
16
Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets”. COM(2012) 196 final, 02.05.2012., Brisele.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&qid=139882369
8899&from=EN (ES tiesību aktu portāls; aplūkots 05.05.2014.).
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un vecāku izpratne par digitālo prasmju attīstīšanas nozīmīgumu, lai bērns
vai jaunietis neapzināti neveicinātu apdraudējumus sev un citiem lietotājiem, kā arī atpazītu riskus un zinātu, kā rīkoties.
Balstoties uz šajā stratēģijā noteikto, ES dalībvalstis iesaistījās Drošāka
interneta dienas organizēšanā, lai informētu bērnus un jauniešus par tiesībām un pienākumiem kibertelpā. ES Komisija ir arī apņēmusies turpināt
atbalstīt Drošāka interneta centru darbību, un arī Latvijas drošāka interneta
centram17 būs nepieciešams finansējums, lai tas savu darbu varētu turpināt
pēc 2014. gada. Šis centrs nodrošina arī ziņojumu līnijas darbu Latvijā, lai
ikvienam bērnam un jaunietim būtu iespēja informēt par internetā pieejamu
neatbilstošu saturu un saņemt konsultācijas par tālāko rīcību.

Noslēgums
Digitālajai izaugsmei jābūt straujai, efektīvai, bet sabalansētai. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sniedz mums daudz un dažādas iespējas, bet drošības komponents būs noteicošais, lai īstenotās aktivitātes nestu
labumu ilgtermiņā un pierādītu savu ilgtspēju. Uzticamība un drošība virtuālajai videi ir noteicoša, lai stiprinātu jau Romas līgumā ierakstītās četras
ES brīvības — brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un personu pārvietošanās. ES kiberdrošības jautājumi ir apzināti kā prioritāri un tie ir kļuvuši par
pastāvīgu dienaskārtības jautājumu, ko apliecina gan dažādie dokumenti,
gan institūcijas visdažādākajās kibertelpas drošības jomās — sākot ar izglītību, beidzot ar noziedzību.
Ir skaidrs, ka kibertelpas izaicinājumi vispirms ir jāatzīst par nacionālas prioritātes jautājumiem. Tai pašā laikā ES jau šobrīd ir samērā nozīmīgs
spēlētājs kibertelpas drošības noteikšanā gan dalībvalstu nacionālajā, gan
ES kopējā līmenī. Ņemot vērā, ka kiberdrošības veicināšanā “sadarbība” ir
viens no atslēgas vārdiem, ES ir līdzeklis, ar kura palīdzību tuvināt dalībval
stis, harmonizēt procesus sekmīgai kiberdrošības pārvaldībai un — it īpaši —
veicināt progresu tajās valstīs, kuras atpaliek šajā sfērā. Priecē fakts, ka Latvija nav starp tām valstīm, kurās kiberdrošības jautājumi būtu atstāti novārtā,
un to pierāda minētie daudzpusīgie pasākumi, kurus Latvija ir īstenojusi
vai aktīvi piedalās to īstenošanā. Tomēr “viens nav cīnītājs” un kibertelpas
17

Latvijas drošāka interneta centrs. Vairāk informācijas: www.drossinternets.lv
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pārnacionālā daba nosaka akūtu nepieciešamību sadarboties. Tikai sabalansēta un vienmērīga visu dalībvalstu bloka izaugsme var palīdzēt stiprināt
kā ES, tā katras atsevišķas valsts drošību šajā nosacīti jaunajā vidē. Tikai
harmonizēta un vienoti standartizēta pieeja ļaus saglabāt kibertelpu drošu,
atvērtu un tādu, kurā ir dzīvas ES vērtības un brīvības.

Latvijas informācijas tehnoloģiju
nozare pārejā no latiem uz eiro
Dace Kalsone,

Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītāja
Latvijas informācijas sistēmu raitā migrācija pārejā no latiem uz eiro
apliecināja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares profesionāļu spēju plānot un īstenot apjomīgus un laika ziņā kritiskus infor
mācijas tehnoloģiju projektus. Eiro projekta informācijas sistēmu —
valsts, pašvaldību un privātā sektora, it īpaši banku sektora, informācijas
sistēmu — sekmīga migrācija bija svarīgs priekšnosacījums ikdienas
funkciju nepārtrauktības nodrošināšanā. Publiskajā sektorā tas bija saistīts
ar sociālo, nodokļu u.c. maksājumu turpināmību. Privātajā sektorā tās bija
internetbanku, maksājumu karšu, bankomātu, tirgotāju kašu u.c. tehno
loģisko procesu turpināmības nodrošinājums. Apgūstot Igaunijas un
Slovākijas pieredzi, IKT eksperti meklēja tos risinājumus, kas būtu vis
labākie Latvijai, piemēram, grāmatvedības sistēmu pārejas pieredze,
uzraudzības organizācija. Vienlaikus ar pāreju uz eiro IKT sekmēja citu
nozaru kompetenču revīziju un atjaunošanu, kas ir būtiski Latvijas taut
saimniecības konkurētspējas veicināšanai. Pielāgojot informācijas sistēmas
eiro, Latvijas IKT izstrādātāji ir ieguvuši sava produkta noieta tirgus
paplašinājumu no 2 miljoniem lietotāju uz vismaz 320 miljoniem Eiropas vienotā tirgus lietotāju.
Atslēgvārdi: eiro ieviešana, IKT, nepārtrauktības princips.
The smooth changeover of Latvia's information systems from the lat to
the euro has confirmed the readiness of ICT professionals to plan and to
implement large scale and timely critical IT projects. The euro project's
information systems’ — state, municipal and private sector (particularly —
banking sector) — successful changeover was an important precondition
for the continuity of everyday processes. In the public sector this meant a
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continuous provision of social, tax and other payments. In the private sector
this concerned internet banking, payment cards, ATMs, merchants’ cash
registers and other technological processes. Learning from the Estonian
and Slovak experiences, our ICT experts sought IT solutions that were the
most appropriate for Latvia, for example, accounting system changeover
methods and supervision principles. Simultaneously, with the euro
changeover, the ICT sector facilitated the updates and upgrades of the
competences of other economic sectors, thus promoting the competitive
ness of Latvia's economy. By adopting the euro in our information systems,
Latvian ICT developers have switched from a market of 2 million users
towards a market of 320 million users of the single European market.
Keywords: continuity principle, euro changeover, ICT.

Informācijas sistēmu valūtas nomaiņas pamatprincips
Tehniskais eiro ieviešanas projekts valsts pārvaldes līmenī (turpmāk —
eiro projekts), piesaistot sadarbības partnerus no pašvaldību un privātā
sektora, sākās jau 2005. gadā, kad Ministru kabinets noteica pirmo eiro ieviešanas mērķa datumu Latvijā — 2008. gada 1. janvāri. Taču visu Māstrihtas
kritēriju izpilde vēsturiski pirmo reizi tika fiksēta 2012. gada septembrī, kad
eiro projekta darba grupas jau aktīvi strādāja, lai Latvijā ieviestu eiro saskaņā
ar 2010. gadā valdības noteikto eiro ieviešanas mērķa datumu — 2014. gada
1. janvāri.
Informācijas sistēmu (IS) migrācija no vienas valūtas uz otru bija neatņemama Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna sastāvdaļa (turpmāk —
Eiro projekta plāns)1. Eiro projekta plānā tika nofiksēta neliela nodaļa ar
īsu tēzi, kas noteica galveno pamatprincipu — “Valstij un pašvaldībām
būs jānodrošina valsts IS darbības nepārtrauktība latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā”, no kuras kā centrālie atslēgas vārdi ir izceļami —
darbības nepārtrauktība. Neatkarīgi no IS darbības jomas minētais pamatprincips bija noteicošais — pāreja no vienas valūtas uz otru nedrīkst radīt
pārrāvumus valsts vai pašvaldību funkciju, kā arī privātās uzņēmējdarbības
nodrošināšanā.
1
Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu. Ministru kabineta rīkojums Nr. 136, Latvijas
Republikas Ministru kabinets. Spēkā no 04.04.2013. http://likumi.lv/doc.php?id=255933&from=off
(Latvijas Republikas tiesību aktu portāls; aplūkots 20.04.2014.).

Dace Kalsone

32

Informācijas sistēmu migrācijas procesu karte
Eiro projekta aktīvās plānošanas fāzē, kas aizsākās divus gadus pirms
plānotā eiro ieviešanas mērķa datuma, pateicoties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares ministrijai (Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)) tika izstrādāta IS procesu karte
(sk. 1. attēlu), atbilstoši kurai turpmākajā laika periodā strādāja IS nodrošinātāji gan valsts, gan pašvaldību sektorā, kā arī šo plānojumu ņēma vērā
privātajā sektorā strādājošie IS nodrošinātāji.
IS, kuras nepieciešams pielāgot eiro, tika apzinātas jau 2006. gadā, un
atkārtoti šī aktivitāte īstenota 2012. gada pirmajā pusgadā. Turpmākie uzdevumi bija laika un finanšu plāna izstrāde, kā arī funkcionālo aprakstu izmaiņu
apzināšana. 2012. gada nogalē bija svarīgi uzsākt darbus, kas saistīti ar līgumiskās puses sakārtošanu ar izstrādātājiem, lai jau 2013. gada sākumā būtu
iespēja uzsākt izstrādes darbus. Eiro valūtas pārejas līgumiskais ietvars arī
bija līdzīgs kā citās valstīs, t.i., valsts specifiskās sistēmas un standartprogrammas tika pielāgotas par papildu tāmi, taču daļa izstrādātāju izvēlējās pielāgot
sistēmas uzturēšanas līgumu ietvaros. Šis aspekts tika atstāts pušu diskusijas
ziņā, un faktiski brīva tirgus apstākļos jebkurš pasūtītājs varēja izvēlēties sev
piemērotāko sistēmu, risinājumu, izstrādātāju. Lielākoties, ja sistēmā eiro
ieviešana nozīmēja būtiskas izmaiņas pamatfunkcionalitātē un papildu moduļu izstrādi, tad šāda pāreja tika veikta par papildu darba samaksu.
2013. gada rudenī tika uzsākta IS testēšanas fāze un 2013. gada decembrī
notika pakāpeniska IS ieviešana ekspluatācijā. Nenoliedzami lielākais uzdevums bija 2014. gada sākumā visās IS raiti uzsākt darbu jau eiro valūtā, kas
arī tika sekmīgi nodrošināts.
Eiro projekta īstenošanas gaitā, t.sk. uzraugot 106 valsts informācijas
sistēmu pielāgošanas procesu, IS procesu kartes plānojumā tika veikti precizējumi procesu laika grafikos. Ar nepieciešamo finanšu novērtējumu pārejas
periodam un plānošanu norises tika izpildītas punktuāli, savukārt turpmākajos procesu kartes posmos — līgumu pārskatīšana, izmaiņu izstrāde un
testēšana — bija precizējumi. Par visu sistēmu darbu progresu vienreiz divos
mēnešos citu eiro projekta darbu starpā tika informēts arī Ministru kabinets.2
2
Informatīvie ziņojumi par paveikto un plānoto Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā.
http://www.eiro.lv/lv/kas-ir-eiro-/informativie-zinojumi-par-eiro-ieviesanu (Eiro projekta mājas
lapa; aplūkota 20.04.2014.).
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1. attēls. Eiro projekta plānā ietvertie IS pielāgošanas uzdevumi un to laika grafiks.

Igauņu un slovāku pieredzes apguve
Apgūstot kaimiņu igauņu IKT nozares pieredzi3, bija vērtīgi jau pirms
aktīvā eiro projekta perioda sākuma atkārtoti fiksēt, ka intensīvais izstrādes
periods prasīs ļoti ciešu un aktīvu sadarbību. Līdzīgus padomus sniedza arī
slovāku kolēģi4. Igauņu kolēģi īpaši uzsvēra, ka pēdējā pusgadā pirms eiro
ieviešanas Igaunijā sadarbības un diskusiju sapulces tika organizētas ļoti
bieži, t.sk. iknedēļas atskaites.5 Līdzīgi tas notika arī Latvijā 2013. gada otrajā
3
Estonia's best practice on the way of introducing euro in Latvia. Riga,14.12.2012. http://www.
eiro.lv/files/upload/files/struktura/F3EA17234007001355597302.pdf (Eiro projekta mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.) un videoieraksts: http://skatiens.lv/klienti/14122012-2012_12_14_finansu_
ministrija (Skatiens.lv portāls; aplūkots 20.04.2014.).
4
Practical preparation for the euro changeover in Slovakia (experiences in IT sector). Warsaw,
February 2012. http://www.eiro.lv/files/upload/files/struktura/49FC90598189001351784421.pdf
(Eiro projekta mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.).
5
Estonia's best practice on the way of introducing euro in Latvia. Riga,14.12.2012., 20. slaids.
http://www.eiro.lv/files/upload/files/struktura/F3EA17234007001355597302.pdf (Eiro projekta
mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.) un videoieraksts: http://skatiens.lv/klienti/14122012-2012_12_14_
finansu_ministrija (Skatiens.lv portāls; aplūkots 20.04.2014.).
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pusē un it īpaši eiro projekta pēdējā periodā ap gadumiju. Otra līdzība ar
Igaunijas IKT nozari pārejā uz eiro bija Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu
piesaiste. Igauņi izvēlējās atslogot sava valsts budžeta pamatfunkcijas un
līdzīgi tika nolemts arī Latvijā — valsts specifiskās IS pielāgot eiro valūtai,
izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk — ERAF) līdzekļus.

Pamatbudžeta funkciju atslogs — ERAF finansējums
Jau 2012. gada vasarā Ministru kabinets atbalstīja eiro projekta piedāvāto risinājumu.6 94,7% (sk. 2. attēlu) no visām IS pielāgošanas izmaksām
tiek finansētas no ERAF un šim nolūkam tika izveidoti astoņu resoru eiro
IS projekti. Neatkarīgi no pieņemtā racionālā lēmuma praksē ERAF līdzekļu
apguve laika ziņā kritisku IKT projektu īstenošanā radīja papildu administratīvo slogu un dažkārt kavēja praktisko darbu savlaicīgu uzsākšanu jau
2013. gada sākumā. Eiro projektā IS eksperti izstrādāja vienotu šablonu
funkcionālajiem aprakstiem pārejā uz eiro, taču praksē trūka pārliecības,
vai ERAF līdzekļu piesaiste un apguve, ja 2013. gada jūlijā netiktu saņemts
ES Padomes uzaicinājums Latvijai iestāties eiro zonā, neradīs neattiecināmības administratīvos pārkāpumus. Tomēr, neskatoties uz finansējuma
avotu radīto papildu apgrūtinājumu, ministriju eiro IT projektu vadītāji
strādāja atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, kas deva arī iespēju apmaksāt
šo papildu administratīvo darbu7, un, līdzīgi kā Igaunijā, arī Latvijā tas ļāva
gadumijai IKT jomā noritēt raiti un efektīvi.

6
Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu. Ministru kabineta rīkojums Nr. 440, Latvijas Republikas Ministru kabinets. Spēkā no 18.09.2012. http://likumi.lv/doc.
php?id=251574 (Latvijas Republikas tiesību aktu portāls; aplūkots 20.04.2014.) un pavaddokumenti
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40260424&mode=mk&date=2012-09-11 (Ministru kabineta mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.).
7
Par finansējuma piešķiršanu ministrijām papildu administratīvo izdevumu segšanai, pielāgojot specifiskās informācijas sistēmas euro ieviešanai. Ministru kabineta rīkojums Nr.487, Latvijas
Republikas Ministru kabinets. Spēkā no 16.10.2012. http://likumi.lv/doc.php?id=252170 (Latvijas
Republikas tiesību aktu portāls; aplūkots 20.04.2014.).
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Estonia's best practice on the way of introducing euro in Latvia. Riga,14.12.2012., 4. slaids. http://www.eiro.lv/files/upload/
files/struktura/F3EA17234007001355597302.pdf (Eiro projekta mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.) un videoieraksts: http://skatiens.lv/
klienti/14122012-2012_12_14_finansu_ministrija (Skatiens.lv portāls; aplūkots 20.04.2014.).
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IKT sadarbības modelis
Kā vēl vienu eiro projekta plānošanas posma izaicinājumu jāmin lielā
skaita lietotāju sistēmas, jo bija nepieciešama vienota un caurspīdīga pieeja šādu sistēmu visu lietotāju kopai. Diskusijas ar IKT nozares pārstāvjiem
bija eiro projekta ikdienas sastāvdaļa. Tāpēc papildus IS procesu kartei
bija svarīga profesionālā sadarbība un iespēja saņemt konsultāciju katrā
no eiro projekta posmiem. Profesionālās sadarbības kvalitātes garants bija
augsta līmeņa ekspertu darbs no kompetentā resora — VARAM, no IKT
nozares nevalstiskās organizācijas — Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) un no risku pārvaldības puses SIA
“Ernst&Young Baltic” personā9 (sk. 3. attēlu). Katra ministrija papildus
nozīmēja eiro IS projektu vadītāju, kas bija galvenais eksperts visām attiecīgā resora IS. Katra no iesaistītajām pusēm eiro projektā sniedza savu
profesionālo pienesumu, un līdz ar to eiro projekta vadības komitejai10 bija
viss nodrošinājums, lai tehniski raiti virzītu un uzraudzītu profesionāļu
noteiktos mērķus.

3. attēls. IKT nozares sadarbības partneri eiro projektā.

9
SIA “Ernst&Young Baltic” Vadības konsultāciju nodaļas direktore Renāte Strazdiņa, Dr.sc.
ing., bez atlīdzības no eiro projekta puses palīdzēja ar profesionālo darbu valsts un pašvaldību IS
uzraudzībā.
10
Par vadības komitejas izveidošanu. Ministru prezidenta rīkojums Nr. 308. Spēkā no
18.07.2005. http://likumi.lv/doc.php?id=112765 (Latvijas Republikas tiesību aktu portāls; aplūkots
20.04.2014.).
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Valsts, pašvaldību un privātā sektora IT prasību rāmis un tā
īstenošana
Eiro projekta prasības no normatīvā regulējuma puses tika noteiktas
minimālas. Galvenais pārejas perioda prasību tvērums ir Euro ieviešanas
kārtības likums11 un no tā izrietoši četri Ministru kabineta noteikumi, kas
regulē kases aparātu, rēķinu, cenu paralēlās atspoguļošanas un Latvijas Pasta
darbības nosacījumus.12 Tālākās prasības gan valsts, gan pašvaldību, gan arī
privātajam sektoram tika apkopotas 13 praktiskajās vadlīnijās. Normatīvais
regulējums kopumā tika ieturēts ar mērenām izmaiņām, jo 2013. gada laikā
notika visu likumu un Ministru kabineta noteikumu, kā arī pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu īstenošana saistībā tikai tieši ar valūtas nomaiņu.
Valsts sektorā pāreja no latiem uz eiro aptvēra gan specifiskās IS, gan
standarta resursu vadības sistēmas. Kopskaitā bija 72 specifiskās IS un 34 grāmatvedības un personālvadības IS. Specifisko IS sistēmu gadījumā katra
resora IS vadītāji, jau atjaunojot funkcionālos aprakstus, apzināja tālākā
izstrādes procesa gaitu, tai skaitā ņemot vērā to, ka kopējā IKT nozares kapacitāte varētu būt limitēta, tuvojoties 2014. gada sākumam. Izmaiņas, kas saistītas ar pāreju uz eiro, nemainīja IS funkcionalitāti per se, jo pamatuzdevums
bija saglabāt IS nepārtrauktību un arī esošo funkcionālo stabilitāti. Līdz ar to
saistībā ar pāreju uz eiro veicamās izmaiņas tika ļoti minimizētas un veikts
tikai tas, kas ir nepieciešams saistībā ar valūtas nomaiņu.
Valsts un pašvaldību sektorā attiecībā uz standartprogrammu migrācijas
nodrošinājumu bija noteikts izaicinājums, jo publiskā sektora grāmatvedības
ikdienas transakcijas noritēja tajā valūtā, kādā tiek maksāti nodokļi un veikti
valsts un pašvaldību budžeta maksājumi, piemēram, pabalsti, pensijas, algas.
Bija jārespektē apstākļi, kuros publiskā sektora grāmatvežiem trūka kompetences tieši valūtu darījumos, un izvēlētajam IS pielāgošanas scenārijam bija
jārespektē normatīvo aktu prasības un vienlaikus arī jājūt, kāds risinājums
būs ērtākais un stabilākais nākamajos periodos.
11
Euro ieviešanas kārtības likums. Latvijas Republikas Saeima. Spēkā no 01.03.2014. http://
www.likumi.lv/doc.php?id=254741(Latvijas Republikas tiesību aktu portāls; aplūkots 20.04.2014.).
12
Eiro ieviešanas kampaņa — veiksmes un mācības. Rīgas Stradiņa universitātes organizētā
publiskā diskusija, Rīgā, 25.03. 2014., 3.slaids. http://www.eiro.lv/files/upload/files/Eiro_komunikacija_RSU-1.pdf (Eiro projekta mājaslapa; aplūkota 20.04.2014.) un videoieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=oL56qndm3Yc&feature=youtu.be (“YouTube” portāls; aplūkots 20.04.2014.).
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Privātā sektora pieredze valūtu darījumos bija būtisks atbalsts risinājumu meklējumos publiskajā sektorā standartprogrammu gadījumā. Atšķirībā no publiskā sektora, privātajā sektorā valūtu transakcijas bija salīdzinoši
ierasta grāmatvedības programmu sastāvdaļa, un jau pēc pirmā mēneša, kas
bija aizvadīts 2014. gadā ar jauno valūtu, tika saņemts pozitīvs atzinums, ka
beidzot nav nepieciešams plānot un strādāt divās valūtās.
Valsts un pašvaldības standartprogrammu IS gadījumā bija svarīgi nodrošināt vienotu pieeju visu pasūtītāju gadījumam, it īpaši to IS gadījumā,
kuras var uzskatīt par Latvijas mērogam liela skaita lietotāju IS. Ievērojot to,
ka sistēmas nodrošina privātā sektora IS izstrādātāji, un to, ka Latvijā nepastāv vienoti grāmatvedības vai nodokļu maksājumu standarti, izņemot to,
kas ir noteikts attiecīgo jomu normatīvajos aktos, šo sistēmu izstrādātāji
eiro projektā tika aicināti uz atvērtās sadarbības un morālās atbildības (angļu
val. — moral suasion) principu, kas tiek ievērots arī citās IS jomās Latvijā,
Eiropā un citā starptautiskajā vidē. Liela skaita lietotāju sistēmu gadījumā
bija svarīgi gan nodrošināt sistēmu sekmīgu migrāciju, gan ievērot vienotu
principu attiecībā uz pārejas izmaksu sadalījumu. Pateicoties minētajiem
principiem, mērķi tika īstenoti, vienlaikus arī neierobežojot privātā sektorā
iniciatīvas un rodot atbilstošus kompromisus. Pārejas procesā tika ievēroti
arī sabiedrības labuma nosacījumi, daļu no sistēmiskā nozīmīguma ieguvumiem nododot arī kopējā IKT sektora attīstībai, piemēram, e‑prasmju veicināšana. Pieredzē iegūtās negatīvās atziņas ir saistītas ar to, ka IS stabilitātei ir
svarīgi vienlaikus neveikt pārmaiņas citās sistēmas funkcijās un nepāriet uz
jaunu pamatfunkcionālo vidi.

IT risku reģistra izveide un intensīvais uzraudzības periods
Ievērojot igauņu kolēģu pieredzi, kas pēdējā pusgadā paredzēja ikne
dēļas atskaites par IS padarīto pārejā uz eiro, arī Latvijas IS darba grupa
īstenoja IS pielāgošanas uzraudzību. Ņemot vērā, ka pirmie pielāgošanas
darbi ritēja bez kavēšanās (sk. 1. attēlu), Latvijā nebija nepieciešamības
organizēt iknedēļas darbu atskaites. Sākot ar 2013. gada martu, tika organizētas gan ikmēneša tikšanās, gan ikmēneša atskaites. Kopējās atbildības
stiprināšanai tika pieņemts lēmums, ka ikmēneša atskaites par katru resoru
paraksta ne tikai IS eiro projekta vadītājs, bet arī attiecīgās ministrijas galvenā amatpersona — valsts sekretārs.
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Vienlaikus respektējot lielo IS skaitu, radās nepieciešamība pēc sistēmu
gradācijas pēc to nozīmīguma. VARAM sadarbībā ar SIA “Ernst&Young
Baltic” kolēģiem izstrādāja pašnovērtējuma anketu un ministriju IS eiro
projekta vadītāji veica visu resora sistēmu novērtējumu. Atsevišķi tika lūgts
trīs lielāko izstrādātāju13 pašnovērtējums kopējiem viņu eiro pārejas perioda
darbiem un organizētas regulāras tikšanās, lai apzinātu problēmas un sadarbībā ar pasūtītājiem rastu risinājumus.
Valsts IS pašnovērtējuma rezultātā tika noteiktas kritiskākās IS un tām
pievērsta stingrāka līmeņa uzraudzība, kas paredzēja nekavējošu informēšanu, ja tiek konstatēta kāda nobīde no plānoto darbu izpildes laika grafika.
Kritiskākās IS bija saistītas ar sociālajiem maksājumiem, valsts un pašvaldību
budžetu, nodokļu maksājumiem, kā arī grāmatvedības liela skaita lietotāju
sistēmām.
Noslēdzoties izstrādes fāzei un tuvojoties testa fāzes noslēgumam, resoros tika uzsākts noslēguma posms — IS nodošana ekspluatācijā. Ņemot
vērā projekta kopējo kritiskumu, noslēdzošais posms tika pārlikts uz inten
sīvās uzraudzības rāmi, t.i., katrs no noslēdzošajiem 106 valsts un vienotās
pašvaldību sistēmas darbiem tika pārlikts uz mazāku laika periodu nogriežņiem. Tādā veidā tika sekots līdzi tam, kā dienas un stundas griezumā
tiek pielāgotas visas valsts un pašvaldību sistēmas. Līdzīga uzraudzība eiro
projektā tika īstenota attiecībā uz divu citu kritiskāko nozaru — banku IS un
diennakts tirgotāju kases IS — migrāciju no latiem uz eiro, tādā veidā nodrošinot ciešu sadarbību starp iesaistītajām pusēm un arī sekmīgu rezultātu.

Secinājumi un rekomendācijas
Eiro projekta plānā tika fiksēts galvenais informācijas sistēmu migrēšanas pamatprincips — nodrošināt darbības nepārtrauktību. Neatkarīgi no tā,
vai informācijas sistēma ir valsts vai privātā sektorā — tas nozīmēja iepriekšējo funkciju nepārtrauktu īstenošanu.
Eiro projekta plānā tika detalizēti fiksēti informācijas sistēmu pārejas
periodā veicamie uzdevumi, t.sk. procesu karte (nosakot funkcionālās, līgumiskās, izstrādes, testēšanas un ieviešanas ekspluatācijā prasības), atbilstoši
13
Izstrādātāju lielums eiro projektā tika vērtēts pēc pasūtītāju skaita, kā arī pēc pasūtītāja sistēmas nozīmības novērtējuma.
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kurai pielāgošanas darbus plānoja ne tikai valsts sektora, bet arī privātā sektora informācijas sistēmu izstrādātāji.
Igauņu un slovāku pieredzes apguvē bija ļoti lietderīgi ņemt vērā intensīvā perioda uzraudzības procesa organizatorisko pieredzi.
Līdzīgi kā igauņiem, arī Latvijas eiro projektā IS jomā tika atslogotas
valsts budžeta pamatfunkcijas un 94,7% finansējuma tika balstīti uz ERAF
finanšu līdzekļiem. Vienlaikus ERAF finansējuma piesaistīšana šādā kritiskā
projektā radīja papildu administratīvo slogu un zināmā mērā nerekomendē
šādu praksi apgūt līdzīgos — laika ziņā kritiskos — projektos.
IKT nozares profesionālās sadarbības modelis bija ļoti lietderīgs un
rekomendējams arī citos kopējos projektos, apvienojot raitā dialogā gan
valsts pārvaldes, gan nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Uzraudzības procesā bija ļoti svarīga auditoru agrīna iesaiste un palīdzība.
Ievērojot IKT nozares kopējās kapacitātes iespējas 2013. gada otrajā
pusē un nepieciešamību saglabāt gan funkciju nepārtrauktību, gan informācijas sistēmu stabilitāti, informācijas sistēmās netika veiktas papildu izmaiņas, izņemot tās, kas bija saistītas ar valūtas nomaiņu.
Liela skaita lietotāju sistēmu gadījumā tika izmantots atvērtās sadarbības jeb morālās pārliecināšanas princips un tādā veidā tika nodrošināta gan
sekmīga sistēmas migrācija, gan arī vienota atslēga pārejas perioda izmaksu
sadalījumā.
Pateicoties privātā sektora izstrādātājiem, bija iespēja identificēt nepieciešamos uzlabojumus arī saistītajās ekonomikas nozarēs, piemēram, publiskā sektora grāmatvežu regulāra informēšana par izmaiņām publiskā
sektora grāmatvedības uzskaitē.
Informācijas sistēmu vienoti pašnovērtējuma principi un kritisko sistēmu identificēšana, kā arī cieša sadarbība ar šo sistēmu izstrādātājiem bija
svarīgas aktivitātes. Regulārās ikmēneša atskaites un tikšanās ļāva nekavējoši identificēt problēmas un kopīgi meklēt risinājumus.

Eiropas kultūras mantojums
digitālajā vidē
Uldis Zariņš,

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs
Eiropas Savienības politiskajā dienaskārtībā kultūras mantojuma digita
lizācijas jautājumi atrodas kopš 2000. gada, kad tie, atbildot uz Lisabonas
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, tika iekļauti vispirms “eEiropas” darba
kārtībā un pēc tam programmā “eSaturs”. Šajā laika periodā Eiropas
Komisija ir publicējusi divus ieteikumus (attiecīgi Eiropas Padome — divus
secinājumus) par kultūras mantojuma digitalizāciju, kuros dalībvalstis
mudinātas stiprināt digitalizācijas centienus, un ir izveidota dalībvalstu
ekspertu grupa digitalizācijas jomā. Šobrīd digitalizācijas jautājumi Eiropā
tiek skatīti stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas “Digitālā programma
Eiropai” kontekstā, kā prioritāti izvirzot Eiropas digitālās bibliotēkas
“Europeana” attīstību, toties pašu digitalizācijas procesu organizāciju un
finansēšanu atstājot dalībvalstu ziņā. Latvijā kultūras mantojuma procesi
norisinās jau kopš 1994. gada, taču politiskajā dienaskārtībā tie parādās
tikai ap 2006. gadu, un arī tad tikai uz neilgu brīdi. Neskatoties uz prāvajiem
ieguldījumiem, kas līdz šim veikti digitalizācijas infrastruktūras izveidē,
satura digitalizācijā un e-pakalpojumu izveidē, Latvijā vēl joprojām nav
valsts politikas kultūras mantojuma digitalizācijas jomā. Var pieņemt, ka
līdz ar digitalizācijas jautājumu nonākšanu kā informācijas sabiedrības
attīstības, tā kultūras pamatnostādņu dokumentos 2014.–2020. gadam,
šī situācija mainīsies, un turpmākā kultūras mantojuma digitalizācija
Latvijā tiks īstenota saskaņā ar valsts kultūras politiku, nevis uz atsevišķu
institūciju entuziasma un projektu finansējuma pamata.
Atslēgvārdi: arhīvi, bibliotēkas, digitālā kultūra, Digitālā programma
Eiropai, eEiropa, Eiropa 2020, Eiropas Komisija, Eiropas Padome, eSaturs,
Europeana, informācijas sabiedrība, kultūra, kultūras institūcijas, kultūras
mantojuma digitalizācija, kultūras mantojums, kultūras politika, Lisabonas
stratēģija, muzeji, zināšanu sabiedrība.
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The digitisation of cultural heritage has been on the political agenda
of the European Union since 2000, when, in response to the aims put
forward by the Lisbon strategy it appeared first in the working plan of the
“eEurope” initiative and then as part of the “eContent” program. Since
then, the European Commission has published two recommendations
(and, subsequently, the European Council two conclusions) on the digitisation of cultural heritage, encouraging member states to strengthen their
digitisation efforts, and an expert group on digitisation and digital pre
servation has been set up. Today, digitisation in Europe is viewed in the
light of the “Digital Agenda” initiative of the “Europe 2020” strategy, where
the priority is the development of the European digital library “Europeana”,
and the member states are tasked with the organisation and financing of
the digitisation itself. In Latvia, digitisation activities began in 1994, how
ever, on the political agenda, this topic appeared, and only for a brief
moment, in 2006. Although significant investments have been made to
develop the digitisation infrastructure, to perform the digitisation itself
and to create cultural e-services, there is still no articulated national policy
on the digitisation of cultural heritage in Latvia to this day. It can be
assumed that the inclusion of digitisation topics in the strategic planning
documents of both culture and information society for 2014–2020 will
finally change this situation, and the digitisation of cultural heritage in
Latvia will finally be carried out according to national cultural policy, not
just based on the enthusiasm of some institutions and project budgets.
Keywords: archives, cultural heritage, cultural institutions, cultural
policy, culture, Digital Agenda for Europe, digital culture, digitisation of
cultural heritage, eEurope, eContent, Europe 2020, Europeana, European
Commission, European Council, information society, knowledge society,
libraries, Lisbon strategy, museums.

Lai arī Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās neveikt nacionālā
likumdošanas un regulējuma harmonizēšanu kultūras jomā1, tas nebūt nenozīmē, ka Eiropas Savienībā kultūras jautājumi ir mazsvarīgi un netiek
risināti. Gluži pretēji, ar Lisabonas līgumu īpašā reveransā Eiropas kultūras mantojumam Līguma par Eiropas Savienību preambula papildināta ar
1
Līguma par Eiropas Savienības darbību. Oficiālais Vēstnesis, C 326, 26.10.2012., 167. pants,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV (ES
tiesību aktu datubāze EUR-Lex; aplūkota 21.04.2014.).
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apsvērumu, ka tieši Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojums
ir tas, kas veidojis Eiropas kopējās vērtības2, un jaunajā šī līguma 2. panta
redakcijā norādīts, ka Savienība respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu.
Savukārt Līgums par Eiropas Savienības darbību nosaka, ka Savienība veicina dalībvalstu kultūras uzplaukumu, respektējot nacionālās un reģionālās
atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam; Savienības mērķis kultūras jomā ir veicināt dalībvalstu sadarbību un
vajadzības gadījumā atbalstīt un papildināt to rīcību atsevišķās jomās, tai
skaitā Eiropas nozīmes kultūras mantojuma glabāšanā un sargāšanā un zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi uzlabošanā un popularizēšanā.3
Līdz ar to ir tikai likumsakarīgi, ka, attīstoties ciparu tehnoloģijām
un to praktiskajam pielietojumam gan lai izgatavotu kultūras mantojuma
objektu digitālas kopijas to saglabāšanas nolūkā, gan lai padarītu tos plašāk
pieejamus sabiedrībai, izmantojot vispasaules tīmekli, Eiropas Savienība jau
piecpadsmit gadus aktīvi atbalsta un veicina kultūras mantojuma digitalizācijas — ar to saprotot kultūras objektu digitālu kopiju izgatavošanu, digitāli
dzimušu kultūras vērtību savākšanu un saglabāšanu, digitālo materiālu ilglaicīgu saglabāšanu un to plašas pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai —
procesus.

ES politika kultūras mantojuma digitalizācijas jomā
Kultūras mantojuma digitalizācijas jautājumi Eiropas politiskajā dienaskārtībā parādījās, acīmredzot pateicoties t.s. Lisabonas stratēģijai4 un
tās centrālajam vadmotīvam — zināšanās balstītai ekonomikai. Kā viens
no instrumentiem Lisabonas stratēģijas īstenošanai 1999. gada decembrī

2
Lisabonas līgums. Oficiālais Vēstnesis, C 306/1, 17.12.2007., http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=LV (ES tiesību aktu datubāze EURLex; aplūkota 21.04.2014.).
3
Līguma par Eiropas Savienības darbību. Oficiālais Vēstnesis, C 326, 26.10.2012., 167. pants,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV (ES
tiesību aktu datubāze EUR-Lex; aplūkota 21.04.2014.).
4
Lisabonas stratēģija. http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/ (Eiropas Komisijas
mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
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tika izveidota iniciatīva “eEiropa — informācijas sabiedrība visiem”5, kuras
mērķis bija panākt, lai Eiropas Savienība iegūtu no izmaiņām, kuras rada
informācijas sabiedrības attīstība. Programmas galvenie mērķi — nodrošināt
lētu piekļuvi ātram un drošam internetam kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem,
izglītības iestādēm un valsts institūcijām, attīstīt iedzīvotāju e-prasmes, īpašu
uzsvaru liekot uz jauniešu prasmēm, un stimulēt tīmekļa izmantošanu, tai
skaitā attīstot e-komerciju, e-pārvaldi un e-veselību, attīstot digitālo saturu
tīmeklī un gudru sabiedriskā transporta sistēmu. 2000. gada jūnijā Santa
Maria da Feiras Eiropas Padomes sanāksmē tika pieņemts rīcības plāns šīs
iniciatīvas izpildei līdz 2002. gadam, kurā pirmo reizi — digitālā satura attīstīšanas kontekstā — pieminēta arī digitālā kultūra. Tajā norādīts, ka Eiropā
ir 100 000 muzeju, bibliotēku un arhīvu, kas glabā informācijas bagātības,
kas var tikt padarītas pieejamākas un tādējādi izmantotas daudz efektīvāk,
un pausta apņemšanās veikt nacionālo digitalizācijas programmu koordināciju, kā arī izveidot programmu Eiropas digitālā satura attīstīšanai.6
Jau 2000. gada beigās šī programma iegūst pirmās aprises — nosaukumu
“eContent” un 150 miljonu eiro budžetu.7
Praktiska digitalizācijas aktivitāšu koordinācija tika uzsākta 2001. gadā,
kad 4. aprīlī Zviedrijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros
Lundā, Zviedrijā, tika sarīkota dalībvalstu pārstāvju tikšanās ar digitalizācijas jomas ekspertiem. Šīs tikšanās rezultātā tika pieņemti tā dēvētie Lundas
principi un Lundas rīcības plāns, kas balstās uz atziņu, ka Eiropas kultūras
un zinātnes informācijas resursi ir unikāla publiska vērtība, kas veido Eiropas
dažādo sabiedrību kolektīvo, attīstībā esošo atmiņu, un veido fundamentālu
pamatu Eiropas digitālā satura industrijām ilgtspējīgā zināšanu sabiedrībā.
Principu dokumentā identificēti galvenie kultūras mantojuma digitalizācijas

5
eEurope — An information society for all. COM(1999) 687 final, 24.03.2000. http://europa.
eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_en.htm (ES tiesību aktu kopsavilkumu portāls; aplūkots 21.04.2014.).
6
Rīcības plāns iniciatīvas “eEiropa” īstenošanai. http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:-J5muLLHsZgJ:ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/
eeurope_2002_action_plan/eeurope_action_plan.pdf+&cd=2&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&client=firef
ox-a (dokumenta Google kopija; aplūkota 22.04.2014.).
7
The eEurope 2002 update. European Commission Communication for the European Council. COM/2000/0783 final, 07.12.2000., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?ur
i=CELEX:52000DC0783&rid=3 (ES tiesību aktu datubāze EUR-Lex; aplūkota 21.04.2014.).
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ieguvumi, šķēršļi un risināmās problēmas.8 Savukārt rīcības plānā izvirzīta
virkne uzdevumu, kas šajā jomā būtu jāpaveic dalībvalstīm un Eiropas
Komisijai līdz 2002. gada nogalei, koncentrējoties uz pētniecību, pieredzes
apmaiņu un nacionālo iniciatīvu revīziju un izvērtēšanu.9
Daudz konkrētāks un apjomīgāks atbalsts kultūras mantojuma digitalizācijas procesiem sekoja pēc tam, kad 2005. gada 28. aprīlī sešu Eiropas
valstu vadītāji vērsās Eiropas Savienības Padomes prezidentūrā un Eiropas
Komisijā ar vēstuli, kurā aicināja veidot virtuālu Eiropas digitālo bibliotēku, lai padarītu Eiropas kultūras un zinātnes mantojumu pieejamu visiem,
domājams, tādējādi reaģējot uz AVS kompāniju Google un Microsoft vērienīgajām grāmatu un laikrakstu digitalizācijas programmām.10 2005. gada
7. jūlijā Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu savā atbildes
vēstulē pauda atbalstu šai iniciatīvai un jau 2005. gada 30. septembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar ziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei
un Eiropas Parlamenta Ekonomikas un sociālo lietu un Reģionu komitejām
“i2010: digitālās bibliotēkas”.11
Šajā ziņojumā Eiropas Komisija rosināja uzsākt iniciatīvu, lai veicinātu
kultūras mantojuma digitalizācijas procesus Eiropas Savienībā, mazinot
sadrumstalotību, izmantojot jauno informācijas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ekonomiskajai izaugsmei, jaunu darbavietu radīšanai un Eiropas
iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Iniciatīvā iezīmēti trīs galvenie darbības virzieni — kultūras mantojuma pieejamība tiešsaistē, analogo datu pārvēršana
ciparu formātā un digitālo materiālu saglabāšana un uzkrāšana. Ziņojumā
uzsvērts, ka kultūras materiālu digitalizācija un to pieejamības nodrošināšana tiešsaistē palīdzēs cilvēkiem novērtēt savu un citu Eiropas valstu
kultūras mantojumu, izmantot to mācībām, darbam un brīvajiem brīžiem,
8
The Lund Principles. Conclusions of Experts Meetings, Lund, Sweden, 04.04.2001. ftp://
ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_principles-en.pdf (“CORDIS” mājaslapa; aplūkota
22.04.2014.).
9
Action Plan on Coordination of Digitisation Programmes and Policies. Working document,
Draft version 1.3., 05.05.2001. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_action_planen.pdf (CORDIS mājaslapa, aplūkota 22.04.2014.).
10
Europeana — background to the Digitisation Initiative. 10.05.2012. http://ec.europa.eu/
digital-agenda/en/europeana-background-digitisation-initiative (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
11
i2010: digitālās bibliotēkas. Eiropas Komisijas ziņojums. KOM(2005) 465 galīgais,
30.09.2005. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0465:FIN:LV:PDF
(ES tiesību aktu datubāze EUR-Lex; aplūkota 22.04.2014.).
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tādējādi atbalstot ES kultūras jomā definēto mērķu izpildi. Tajā pašā laikā
secināts, ka bibliotēku, arhīvu un muzeju ietekme uz ekonomiku ir ievē
rojama, un to resursu pārvēršana ciparu formātā šo ietekmi varētu ievērojami palielināt.
Pievēršoties esošajām problēmām, ziņojumā minēts, ka digitalizācija
tiek veikta visās ES dalībvalstīs, taču šie pasākumi ir sadrumstaloti un to
virzība ir samērā lēna finansiāla, organizatoriska, tehniska un juridiska rakstura problēmu dēļ. Ziņojumā uzsvērta arī digitālās saglabāšanas nozīme,
secinot, ka darbu pārvēršana ciparu formātā bez atbilstošas saglabāšanas
stratēģijas var kļūt par ieguldījumu veltīgu izšķiešanu. Ziņojuma noslēgumā
secināts, ka informācijas tehnoloģijas var padarīt Eiropas kultūras un zinātnisko mantojumu redzamu un pieejamu lietošanai mūsdienās un nākotnē,
tādēļ nepieciešami kopīgi centieni gan dalībvalstīs, kur patlaban datu pārvēršana ciparu formātā un turpmākā saglabāšana ciparu formātā lielā mērā ir
nesaskaņota, gan Kopienas līmenī.
2006. gada 24. augustā Eiropas Komisija publicēja ieteikumu par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un
saglabāšanu ciparu formātā, kurā dalībvalstis aicinātas īstenot konkrētus
pasākumus, lai īstenotu stratēģiju “i2010”.12 Šajā ieteikumā Eiropas Komisija
mudina dalībvalstis veidot bibliotēkās, arhīvos un muzejos pieejamo materiālu digitālas kopijas, kuru pieejamība tiešsaistē visas Eiropas iedzīvotājiem
dos iespēju piekļūt un izmantot tos izklaidei, mācībām vai darbam, kā arī
dos iespēju digitālos materiālus izmantot atkārtoti, piemēram, tūrisma un
izglītības nozarēs, kā arī radošajā darbībā, norādot, ka kultūras mantojuma
pārveidošana ciparu formātā nodrošina plašāku piekļuvi kultūras materiāliem un dažos gadījumos ir vienīgais veids, kā padarīt šādus materiālus
pieejamus nākamajām paaudzēm.
Ieteikumā dalībvalstis tiek aicinātas efektīvāk koordinēt digitalizācijas aktivitātes, izstrādāt kvantitatīvos mērķus, attīstīt sadarbību ar privāto
sektoru, attīstīt digitalizācijas tehnoloģijas, izveidot vienotu starpnozaru
Eiropas digitālo bibliotēku, novērst juridiskos šķēršļus darbu pieejamībai
tiešsaistē un izstrādāt nacionālās stratēģijas digitālo materiālu ilgtermiņa
12
Eiropas Komisijas ieteikums par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā. Oficiālais Vēstnesis, L 236/28, 31.08.2006. http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0585&from=EN (ES tiesību
aktu datubāze EUR-Lex; aplūkota 22.04.2014.).
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saglabāšanai un pieejamībai, tai skaitā izstrādājot regulējumu daudzkārtīgai materiālu kopēšanai, digitālā formā radīto darbu deponēšanai un
tīmekļa lapu rasmošanai. Šie ieteikumi atbalstīti Eiropas Padomes 2006. gada
7. decembra Secinājumos par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā.13 Tajos šiem
uzdevumiem nosprausti konkrēti (bet nesaistoši) termiņi, kā galvenos uzdevumus, kas risināmi dalībvalstīs, izceļot valstu stratēģiju un mērķu digitalizācijas jomā stiprināšanu, atbalstu Eiropas digitālās bibliotēkas veidošanā,
digitalizācijas pamatnosacījumu uzlabošanu, koordināciju dalībvalstu starpā
un gūto panākumu efektīvu pārskatīšanu Eiropas līmenī. Savukārt Eiropas
Komisija ar šiem secinājumiem aicināta koordinēt Eiropas digitālās bibliotēkas izveides darbu, palīdzēt uzlabot politikas koordināciju šajā jomā, pievērsties digitalizācijas pamatnosacījumu uzlabošanai un novērtēt dalībvalstu
sasniegumus digitalizācijas jomā.
2006. gada 27. februārī Eiropas Komisija izveidoja Augsta līmeņa eks
pertu darba grupu digitālo bibliotēku jautājumos14, kas savu darbību turpina vēl šobrīd. Šīs darba grupas mērķis ir diskutēt un meklēt risinājumus
problēmu jautājumos, kas saistīti ar kultūras mantojuma digitalizāciju, konsultēt Eiropas Komisiju par organizatoriskajiem, juridiskajiem un tehniskajiem šķēršļiem digitalizācijas jomā un piedalīties Eiropas digitālo bibliotēku
stratēģiskās vīzijas veidošanā. 2009. gadā darba grupa publicēja ziņojumu
“Digitālās bibliotēkas: izaicinājumi un rekomendācijas nākotnei”, kurā
izteikta virkne rekomendāciju Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecībā
uz juridisko jautājumu risināšanu, centienu koordinācijas uzlabošanu un
citiem digitalizācijas aspektiem.15 Cits nozīmīgs rekomendējoša rakstura

13
Padomes secinājumi par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību
tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā. Oficiālais vēstnesis, C 297/1, 07.12.2006. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XG1207%2801%29&from=EN (EURLex datubāze; aplūkota 22.04.2014.).
14
Member States expert group on digitisation & digital preservation (MSEG). https://ec.europa.
eu/digital-agenda/en/member-states-expert-group-digitisation-digital-preservation-mseg (Eiropas
Komisijas mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
15
Digital Libraries: Recommendations and Challenges for the Future. Final Report. December 2009. http://www.dlorg.eu/uploads/External%20Publications/HLG%20Final%20Report%20
2009%20clean.pdf. (Digitālās bibliotēkas projekta mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
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dokuments ir 2011. gada 10. janvārī publicētais ziņojums “Jaunā renesanse”16,
kuru pēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces digitālās programmas
lietās Nēlī Krusas (Neelie Kroes) un Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres Andrulas Vasiliu (Androulla Vassiliou)
ierosmes izstrādāja t.s. Pārdomu grupa (Comité des Sages), kuru veidoja Vācijas Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektore Elizabete Nigemane (Elisabeth
Niggemann), beļģu rakstnieks Žaks de Dekers (Jacques De Decker) un komunikāciju grupas Publicis izpilddirektors Moriss Levī (Maurice Lévy).
Ziņojuma autori pauž pārliecību, ka Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības
dalībvalstīm un Eiropas kultūras institūcijām ir jāuzņemas kopīga atbildība
par to, lai Eiropas pilsoņi un ekonomika iegūtu visu, ko var sniegt Eiropas
kultūras mantojuma pieejamība tiešsaistē, un lai Eiropā iestātos “digitālā
renesanse”. Tajā uzsvērts, ka kultūras mantojuma digitalizācija ir svarīga
digitālās ekonomikas sastāvdaļa, lēšot, ka pilnīga Eiropas kultūras bagātību
digitalizācija varētu izmaksāt apmēram 100 miljardus eiro. Vienlaikus ziņojumā norādīts, ka kultūras mantojuma digitalizācija ir kas vairāk kā tehniska
iespēja — tā ir morāls pienākums, un galvenā atbildība par kultūras mantojuma digitalizāciju un saglabāšanu ir jāuzņemas publiskajam sektoram, jo šī
atbildība ir pārāk liela, lai būtu tikai privāto interešu pārziņā, kas ne vienmēr
īsteno ilgtermiņa pieeju un rīkojas sabiedrības interesēs.
2011. gada 27. oktobrī Eiropas Komisija publicēja jaunu ieteikumu par
kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un
saglabāšanu ciparu formātā, kurā aktualizētas 2006. gada rekomendācijas
un dalībvalstīm izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi digitalizācijas jomā laika
periodam līdz 2015. gadam17. Tajā norādīts, ka kultūras mantojuma digitalizācija joprojām ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, kuras nozīme
uzsvērta arī stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvā “Digitālā programma
Eiropai”18. Ieteikumā norādīts, ka dalībvalstīm nepieciešams pastiprināt
16
The New Renaissance. Report of the ‘Comite des Sages’. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/final_report_cds_1.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota
22.04.2014.).
17
On the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation.
Commission Recommendation. C(2011) 7579 final, 27.10.2011. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Commission%27s%20recomendation.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
18
Digital Agenda for Europe. http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
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digitalizācijas pūliņus, lai saglabātu Eiropas līderpozīciju kultūras un radošā
satura jomā, iespējami efektīvāk izmantotu tās bagāto kultūras materiālu un
gūtu kultūras un ekonomiskos ieguvumus, kurus sniedz kultūras materiālu
pieejamība tiešsaistē. Tāpat ziņojumā norādīts, ka vairākās dalībvalstīs nav
ieviesta skaidra un visaptveroša politika digitālā mantojuma saglabāšanas
jomā, un dalībvalstīm tiek ieteikts pilnveidot kultūras materiālu digitalizācijas plānošanu un uzraudzību, sekmēt kultūras iestāžu un privātā sektora
partnerību, uzlabot piekļuvi digitalizētajam neaizsargātajam kultūras materiālam un uzlabot nosacījumus ar autortiesībām aizsargātā materiāla pieejamībai tiešsaistē.
Atsaucoties uz šo Eiropas Komisijas ieteikumu, 2012. gada 10. maijā
Eiropas Padome pieņēma jaunus “Secinājumus par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu
formātā”, kuros Padome izvirzījusi piecas prioritārās darbības jomas dalīb
valstīm un Eiropas Komisijai — konsolidēt kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģijas un mērķus, konsolidēt digitalizācijas organizāciju un
finansēšanu, uzlabot kultūras materiālu tiešsaistes pieejamības un izmantošanas nosacījumus, atbalstīt turpmāku Eiropas digitālās bibliotēkas “Euro
peana” attīstību un nodrošināt digitālo materiālu ilgtermiņa saglabāšanu.19
Šobrīd tieši “Europeana” attīstība lielā mērā ir Eiropas Komisijas pūliņu
centrā. 2013. gadā — ne bez ievērojamas sabiedrisko attiecību kampaņas
palīdzības20, kas kļuva nepieciešama pēc tam, kad Eiropas Komisijā tika pieņemts lēmums ievērojami samazināt programmas “Connecting European
Facility” budžetu — tomēr tika panākts, ka “Europeana” šīs programmas
ietvaros turpmāk saņems 100% tiešo finansējumu tās darbības nodrošināšanai no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisijas pamatiniciatīvas “Digitālā
programma Eiropai” mājaslapas digitālā kultūras mantojuma sadaļā norādīts, ka Eiropas Komisijas atbildība digitalizācijas jomā ir veidot politiku,
ar ekspertu darba grupas starpniecību uzraudzīt Komisijas ieteikumu
izpildi un nodrošināt informācijas un pieredzes apmaiņu, kopīgi ar kultūras
19
Draft Council conclusions on the digitisation and online accessibility of cultural material
and digital preservation. The Council of European Union. 20.04.2012. https://ec.europa.eu/digitalagenda/sites/digital-agenda/files/Council%27s%20conclusions.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa;
aplūkota 22.04.2014.).
20
#AllezCulture – Securing the future of digital cultural heritage in Europe. http://pro.europeana.eu/protect-our-cef-funding (“Europeana” partneru mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
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institūcijām veidot “Europeana”, kā arī finansēt pētniecību (kopš 2014. gada —
ar programmu “Apvārsnis 2020” un “Connecting European Facility” palīdzību)
digitalizācijas jomā. Savukārt dalībvalstis ir atbildīgas par digitalizācijas procesu finansēšanu savu kultūras un informācijas sabiedrības politiku ietvaros,
piedalīšanos debatēs par digitalizācijas politiku, Eiropas Komisijas un ekspertu
darba grupas lēmumu ieviešanu un satura piegādi “Europeana” ar nacionālo
agregatoru starpniecību.21

Latvijas veikums kultūras mantojuma digitalizācijas jomā
Latvijā kultūras mantojuma digitalizācijas procesi aizsākās 1994. gadā,
kad Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā (LAB, šobrīd — Latvijas Universitātes
Akadēmiskā bibliotēka) tika veikti pirmie eksperimenti digitalizācijas jomā,
vienlaikus pētot ārvalstu pieredzi un veidojot Latvijas labākās pieredzes
pamatus. Turpmākajos gados LAB galvenā uzmanība tika pievērsta unikālu
dokumentu, it īpaši tādu, kas atrodas sliktā fiziskā stāvoklī, digitalizācijai,
tādējādi ar digitalizācijas palīdzību nodrošinot to saglabāšanu nākotnei ar
mērķi radīt vienotu Latvijas seniespieddarbu un rokrakstu datubāzi. Īpaši
jāizceļ J. K. Broces zīmējumu kolekcijas digitalizācijas projekts un personu
un vietu attēlu kolekcija. Kopš 1998. gada digitalizācijā iesaistījusies arī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sākotnēji fokusējoties uz laikrakstu digi
talizāciju un, līdzīgi kā LAB, koncentrējoties uz tiem izdevumiem, kas ir
ļoti sliktā fiziskā stāvoklī. Turpmākajos gados LNB uzsāka digitalizēt arī
vēsturiskos plakātus, kartes, atklātnes un citus attēlizdevumus.22
Pirmos digitalizācijas projektus finansiāli atbalstīja Latvijas Zinātnes
padome, Sorosa fonds Latvijā un Atvērtās sabiedrības institūts Budapeštā,
kā arī Latvijas Kultūras fonds un Valsts Kultūrkapitāla fonds, un palīdzēja — praktiski un ar padomu — īstenot atsevišķi ārvalstu partneri. Nozīmīgs ieguldījums digitalizācijas procesa attīstībā bija Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansētajai programmai “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības
21
About Digital Culture. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-digital-culture (Eiropas
Komisijas mājaslapa; 22.04.2014.).
22
Krūmiņa L. Digitalizācija Latvijā pasaules pieredzes kontekstā. Bibliotēku Pasaule, nr. 57,
2012. http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162387.pdf. (Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas mājaslapa; aplūkota 23.04.2014.).
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projektu digitālā vidē atbalsts”, kas tika realizēta trīs gadus, no 2003. līdz
2005. gadam, un kuras darbības laikā tika finansēti un realizēti 42 digitālo
kolekciju veidošanas projekti par kopējo summu Ls 189 095.23 Programmas
rezultātā digitalizācijas procesos pamazām iesaistījās arī Latvijas arhīvi un
muzeji.
Nozīmīgākā arhīvu veidotā digitālā kolekcija ir Latvijas Valsts vēstures arhīva kolekcija “Raduraksti”, kurā digitālā veidā pieejamas draudžu
grāmatas, tautas skaitīšanu materiāli un citi dokumenti, kas palīdz apzināt
savas dzimtas saknes. Projekts tika aizsākts 2005. gadā un kolekcija atklāta
2007. gada novembra beigās, šobrīd tajā ir atrodami vairāk nekā 5,5 miljoni
dokumentu lapu. Savukārt 2006. gadā aizsākās digitalizācijas process Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, un 2012. gada nogalē tajā bija
digitalizēti 11 000 glabājamo vienību (1800 stundu filmu materiāla), tajā
skaitā visi sevišķi vērtīgie audiovizuālie dokumenti.
No muzejiem visaktīvāk digitalizācijas procesos ir iesaistījušies Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvi
jas Fotogrāfijas muzejs, kā arī atsevišķi muzeji Latvijas novados. Mērķtiecīga
muzeju krājumu digitalizācija ir uzsākta, īstenojot projektu “Nacionālā
muzeju krājuma kopkatalogs”, kura mērķis bija izveidot Latvijas muzeju
kopkatalogu, kurā būtu aplūkojami arī muzeju objekti. Šobrīd kopkataloga veidošanā ir iesaistīti 80 Latvijas pašvaldību, 25 valsts un pieci privātie
muzeji, un tajā ir aprakstīti apmēram 12% Nacionālā muzeju krājuma
vienību (no apmēram 5 miljoniem eksponātu), un apmēram 300 000 ierakstu ir pievienoti arī digitālie objekti.
Ap 2006. gadu kultūras mantojuma digitalizācijas procesiem radās arī
politiskais atbalsts, un šis termins sāka parādīties Latvijas Republikas plā
nošanas dokumentos. Pirmā norāde uz kultūras mantojuma digitalizāciju
ir atrodama valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.–2015. gadam “Nacionāla
valsts”, kurās kultūras mantojuma saglabāšana ar IKT līdzekļiem un pieejamība digitālajā vidē ir minēta kultūrpolitikas uzdevumu vidū.24 Latvijas
23
Krūmiņa L. Valsts programma kultūras mantojuma digitalizācijā, 2003–2005. Informācija un
sabiedrība, nr.2, 2011. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/180/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf?sequence=1 (LU repozitārijs; aplūkots 23.04.2014.).
24
Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam “Nacionāla valsts”. http://www.km.gov.lv/
lv/doc/dokumenti/kulturpolitikas_vadlinijas.doc (Kultūras ministrijas mājaslapa; aplūkota
23.04.2014.).
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Republikas Kultūras ministrijas darbības stratēģijā 2007.–2009. gadam izvirzīti jau pavisam konkrēti uzdevumi — izveidot vienotu kultūras mantojuma un atmiņas institūciju e-pakalpojumu informatīvo vidi, veikt Latvijas
LNB kartīšu kataloga un satura digitalizāciju, Latvijas interneta avotu
arhivēšanu, digitālo objektu vadības sistēmas izveidi, sagaidot bibliotēku,
muzeju un arhīvu digitāli pieejamo vienību apraksta un satura īpatsvara pieaugumu.25 Pavisam konkrēti uzdevumi, turklāt jau iezīmējot to īstenošanai
nepieciešamo finansējumu — izveidot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku un transformēt LNB kartīšu katalogu elektroniskā formā, nodrošināt
kultūras mantojuma un atmiņas institūciju resursu digitalizāciju un informācijas sistēmu pilnveidi, īstenot savietota arhīvu, muzeju un bibliotēku
elektroniskā kataloga izveidi, digitalizēt arhīva dokumentus un īstenot projektu “Raduraksti”, digitalizēt un padarīt pieejamu sabiedrībai Latvijas filmu
“zelta fondu” — atrodami rīcības plānā vadlīniju “Nacionālā valsts” izpildei
2008. un 2009. gadam.26
Rezultātā digitalizācijas procesu īstenošana šajā laika periodā saņem
ievērojamu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem — lielākais ieguldījums
šajā periodā tiek veikts informācijas sistēmu attīstībā, jo šajā laikā top digitālās bibliotēka sistēmas, muzeju kopkataloga, valsts kultūrkartes un citu
sistēmu, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar digitalizāciju, pirmo kārtu
izstrāde, kā arī — ar ievērojamu Bila un Melindas Geitsu fonda ieguldījumu — tiek īstenots t.s. “Gaismas tīkla” projekts, kuram arī ar digitalizāciju ir tikai pastarpināta saistība. Savukārt laika posmā pēc 2008. gada, kad
iepriekš minēto aktivitāšu finansēšana no valsts līdzekļiem ekonomiskās
lejupslīdes apstākļos faktiski tiek pārtraukta, vislielākais ieguvums ir iespēja
kultūras mantojuma digitalizācijas procesiem izmantot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus. Divu ERAF līdzfinansētu projektu rezultātā LNB
ir nozīmīgi attīstīta digitālās bibliotēkas infrastruktūra, izstrādājot digitālās
bibliotēkas sistēmas DOM otro kārtu un izveidojot vairākas specifiskas
saskarnes digitālo krājumu izmantošanai — LNB informācijas resursu meklētāju, saskarnes laikrakstiem, grāmatām, attēlizdevumiem, audiovizuālajiem
25
Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam. http://www.km.gov.lv/lv/dokumenti/strategija.html (Kultūras ministrijas mājaslapa; aplūkota 23.04.2014.).
26
Rīcības plāns politikas pamatnostādņu “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam
Nacionāla valsts” īstenošanai 2008.-2009. gadā http://www.km.gov.lv/lv/dokumenti/planosanas_
doc.html (Kultūras ministrijas mājaslapa, aplūkota 23.04.2014.).
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materiāliem, kartēm, rasmotajām tīmekļa vietnēm, kā arī saskarnes bērniem
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un attīstot tehnisko infrastruktūru.
Tomēr būtiskākais šo projektu pienesums ir paši digitalizētie materiāli —
vairāki simti karšu, 3000 rasmotu tīmekļa vietņu un vairāk nekā 4 miljoni
laikrakstu, žurnālu un grāmatu lappušu. Citu ERAF projektu ietvaros nozīmīga attīstība īstenota arī muzeju un arhīvu jomā — muzeju nozarē ir
izstrādāta muzeju kopkataloga otrā kārta, kuras ietvaros tika veikta arī
muzeju apgādāšana ar digitalizācijas aparatūru un muzeju krājumu digitalizācija; arhīvu jomā izveidota Valsts arhīvu informācijas sistēma, tai skaitā
attīstīta digitalizācijas infrastruktūra un veikta arhīvu krājumu digitalizācija.
Vēl citos ERAF finansētos projektos veikta Latvijas kino “zelta fonda” digi
talizācija, sabiedriskā radio un televīzijas arhīvu apjomīga digitalizācija, kā
arī attīstīts kopīgais Latvijas kultūras informācijas meklētājs.
Ievērojama ietekme uz Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas pro
cesiem bijusi arī iespējai iesaistīties Eiropas Komisijas administrēto programmu projektos. Visbiežāk Latvijas kultūras institūcijas ir iesaistījušās
programmas “eContent+” (vēlāk ICT-PSP) projektos — LNB ir piedalījusies projektos “EDLnet”, “TELplus”, “Europeana Local”, “Europeana Travel”,
“Europeana Newspapers”, “Europeana Awareness”, “Europeana Sounds”,
muzeji — projektos “ATHENA”, “Linked Heritage” un “ATHENA Plus”,
arhīvi — projektos “APEnet” un “APEx”. Latvijas partneri ir iesaistīti arī
projektu “ARROW Plus”, “LoCloud” un “Digitising Contemporary Art” īstenošanā. Šie projekti ir ļāvuši padarīt pieejamu Latvijas kultūras mantojumu
Eiropas digitālajā bibliotēkā “Europeana”, kā arī pārņemt labāko Eiropas pieredzi un zināšanas, piemēram, projekta “Europeana Local” īstenošanā tika
iesaistīta ne tikai LNB, bet arī novadu bibliotēkas, muzeji un pat privātpersonas. Ierobežotā apjomā šajos projektos, vismaz sākotnēji, kamēr prioritāte bija “Europeana” satura skaitliska papildināšana, bija iespējams veikt arī
satura digitalizāciju, tomēr šobrīd tiek atbalstīta tikai jau digitalizēta satura
piegāde, vairāk koncentrējoties uz labākās pieredzes attīstīšanu un pētniecību. Atsevišķi projekti ir īstenoti ar citu ārvalstu finanšu instrumentu palīdzību. Piemēram, LNB kopā ar pieciem Latvijas muzejiem izmantoja EEZ
un Norvēģijas finanšu instrumentu, lai digitalizētu Latvijas nonkonformisma
mākslas mantojumu; viens projekts LNB īstenots ar FP7 ietvara atbalstu;
Latvijas Valsts arhīvs ar pārrobežu sadarbības fonda finansējumu īstenoja
arhīvu digitalizācijas projektu sadarbībā ar kolēģiem no Krievijas un Lietuvas.
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Skatoties nākotnē, jāatzīmē, ka kultūras mantojuma digitalizācija ir pie
minēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam “Latvija
2030”, kurā Latvijas kultūras telpas attīstība ir izvirzīta kā viena no attīstības prioritātēm, norādot, ka “jaunās tehnoloģijas dod iespēju virtuālo realitāti izmantot arī kultūras pieejamības uzlabošanai: latviskas kultūras telpas
virtuālai paplašināšanai, kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai un izplatīšanai, jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai, kā arī kultūr
izglītībai”27; tas ļauj cerēt, ka kultūras digitalizācijas procesi tiks atbalstīti arī
turpmāk. Tomēr Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam kultūras
mantojuma digitalizācija nav atradusi sev vietu; var tikai pieņemt, ka plāna
415. punkts — uzdevums “digitālā satura un citu produktu veidošana un
e-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un izmanto
šanas iespējas ekonomiskajā darbībā, kā arī iedzīvotāju e-prasmju pilnveide” — iekļauj arī kultūras mantojuma digitalizāciju.28 Neskatoties uz to,
uz kultūras mantojuma digitalizācijas nozīmi norāda Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam29, un izvērsts digitalizācijas plāns atrodams kultūras nozares pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam
“Radošā Latvija” (šobrīd projekta stadijā).30
Tomēr, neskatoties uz Eiropas Komisijas un Padomes ieteikumos un
secinājumos paustajiem aicinājumiem, nacionāla līmeņa stratēģija kultūras
mantojuma digitalizācijai, pieejamības nodrošināšanai un digitālajai saglabāšanai pa visiem šiem gadiem tā arī nav tapusi. Lai gan laika posmā no
2006. līdz 2008. gadam ir tapuši vairāki darba varianti, neviens no tiem
nav pabeigts un oficiāli apstiprināts. Tāpēc pēc LNB iniciatīvas 2012. gada
sākumā tika atsākta diskusija par šādas stratēģijas nepieciešamību un
2012. gada 15. maijā ar Kultūras ministrijas rīkojumu uzsākts darbs pie tās
izstrādes. Pēc ilgstošām diskusijām par dokumenta formu visbeidzot tika
27
Latvija2030: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. http://www.pkc.
gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf. (Pārresoru koordinācijas centra mājaslapa; aplūkota
23.04.2014.).
28
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam. http://www.pkc.gov.lv/images/
NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf (Pārresoru koordinācijas centra mājaslapa; aplūkota 23.04.2014.).
29
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes. http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file
5586.doc. (Politikas plānošanas dokumentu datubāze; aplūkota 23.04.2014.).
30
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam “Radošā Latvija”. http://www.km.gov.
lv/lv/ministrija/radosa_latvija.html. (Kultūras ministrijas mājaslapa; aplūkota 23.04.2014.).
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pieņemts lēmums, ka tā būs Kultūras ministrijas akceptēta nozares attīstības
stratēģija, kas tiks virzīta apstiprināšanai pēc tam, kad tiks pieņemtas nozares
pamatnostādnes “Radošā Latvija”, kurās ir iekļautas galvenās šīs stratēģijas
nostādnes.31 Tas ļaus uzsākt digitalizācijas procesu plānošanu un īstenošanu
veikt nevis uz nozares vai institūciju plānu un resursu pamata, bet gan bal
stoties uz kopīgām, nacionālām interesēm starpnozaru griezumā.
Tādējādi var secināt, ka līdz šim, neskatoties uz Eiropas Komisijas un
Padomes rekomendācijām, Latvijā kultūras mantojuma digitalizācijas jautājumiem ir pievērsta samērā neliela vērība, un tie vairāk balstījušies uz
atsevišķu institūciju entuziasma. Pozitīvi ir vērtējami epizodiskie valsts
ieguldījumi digitalizācijas attīstīšanā — VKKF digitalizācijas programmas
īstenošana no 2003. līdz 2005. gadam, tiešās valsts investīcijas digitalizācijas
infrastruktūrā no 2006. līdz 2008. gadam un iespēja piesaistīt ar digitalizāciju saistītiem projektiem ERAF finansējumu pēc 2008. gada. Ar mīnusa
zīmi jāvērtē tas, ka digitalizācija līdz šim pamatā ir noritējusi savstarpēji
nesaistītu projektu ietvaros, bez kopīgas attīstības stratēģijas, balstoties galvenokārt uz atsevišķu institūciju un to darbinieku entuziasma. Noslēdzoties
apjomīgajiem ERAF finansētajiem digitalizācijas projektiem un sākoties
jaunam plānošanas periodam kā Eiropas Savienībā, tā Latvijā, ir svarīgāk
nekā jebkad līdz šim izvērtēt jau paveikto, iezīmēt nākotnes prioritātes un
turpināt digitalizācijas procesus plānveidīgi un koordinēti.

31

Krūmiņa L., Zariņš U. Digitalizācijas politika un vēsture (manuskripts).

Informatizācijas attīstība izglītības
politikas kontekstā
Rūdolfs Kalvāns,

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju jomas vecākais eksperts
Raksta mērķis ir analizēt iepriekšējā plānošanas periodā plānoto uzdevumu ietekmi uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT)
rezultatīvajiem rādītājiem (indikatoriem) izglītībā. Tiek izmantota konten
tanalīze, kas balstīta uz būtiskākajiem izglītības un informācijas sabied
rības politikas plānošanas dokumentiem. Politikas ietekmes rezultatīvo
rādītāju analīze skar infrastruktūras, pedagogu digitālās pratības un satura
jautājumus. Veiktās analīzes rezultātā iezīmējās kopējā Latvijas informā
cijas sabiedrības telpas augstā konkurētspēja un pastāvošās problēmas
digitālā satura un pedagogu prasmju attīstībā. Relatīvi nevienmērīgi Eiro
pas Savienības līdzekļu ieguldījumi IKT attīstībā par labu infrastruktūrai
neveicina pozitīvas izmaiņas mācību procesā un rezultātos.
Atslēgvārdi: digitālā mācību vide, informatizācija, informācijas un komu
nikācijas tehnoloģijas, izglītības politika.
The aim of the article is to analyze the impact of goals planned in the
previous planning period on information and communication technology
(ICT) performance indicators in education. The analysis is based on the
content analysis of the main education and information society policy
planning documents. The analysis of policy performance impacting
indicators concerns infrastructural and content aspects, as well as teacher
digital skills. The main conclusions derived from the analysis illustrate the
general high competitiveness of Latvia’s information society space, and
existing problems in the development of digital content and teacher skills.
The relatively unequal investment of European Union resources in ICT
development in favor of infrastructure does not have a positive impact on
the learning process and overall results.
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Ievads
IKT izmantošana izglītībā ir svarīgs Eiropas Komisijas (EK) stratēģijas
elements, kas nodrošina Eiropas izglītības sistēmu efektivitāti un Eiropas
ekonomikas konkurētspēju. Eiropas Savienībā (ES) vairāk nekā 60% deviņgadīgu skolēnu mācās skolās, kas vēl joprojām nav aprīkotas ar digitālām
ierīcēm.1 EK ziņojums par izglītības atvēršanu un inovatīvām mācību metodēm ir saistīts ar iniciatīvām, lai risinātu šo un citas ar digitalizāciju saistītas
problēmas, kuras kavē skolas un augstskolas sniegt augstas kvalitātes izglītību un digitālās prasmes, kas līdz 2020. gadam būs nepieciešamas 90% darbavietu.2
Šodienas izglītojamie vēlas personalizētāku attieksmi, lielāku sadarbību
un labāku saikni starp formālo un neformālo izglītību, ko lielā mērā var īstenot, mācību apguvē izmantojot digitālās tehnoloģijas. Tomēr 50% līdz 80%
audzēkņu3 ES nekad neizmanto digitālās mācību grāmatas, uzdevumu programmatūras, raidījumus/tiešsaistes, simulācijas vai izglītojošas spēles.
Raksta mērķis ir analizēt iepriekšējā plānošanas periodā plānoto uzdevumu ietekmi uz IKT rezultatīvajiem rādītājiem (indikatoriem) izglītībā.

Analīzes metodika
Analīzes pamatā ir ietekmes pētījuma dizains, kā pamatā ir retrospektīvi
pētnieciska pieeja jeb ex-post (latīņu val. — pēc fakta) metode. Šāds dizains
paredz novērtēt esošās situācijas rādītājus salīdzinājumā ar savulaik plānoto,
īpašu uzmanību vēršot uz ieviestās politikas ietekmi jeb intervenci uz novērtējuma objektiem. Šāds novērtējums atbild uz jautājumu, vai gaidītais rezultāts faktiski ir sasniegts un kādi uzlabojumi veicami neatbilstības vai jaunu
problēmu gadījumā.
Survey of Schools: ICT in Education. European Schoolnet, Brussels, 2012, p. 177.
Izglītības atvēršana — ikvienam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus. COM(2013) 654 final. Eiropas
Komisija, Brisele, 2013, 14. lpp.
3
Survey of Schools: ICT in Education. European Schoolnet, Brussels, 2012, p. 177.
1
2
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Tika izmantota kontentanalīze, kuras pamatā ir trīs būtiskākie nozares
politikas plānošanas dokumenti:
•• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.–2013. ga
dam (MK 2006. gada 19. jūlija rīkojums Nr. 542);
•• Programma “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības
kvalitātei 2007.–2013. gadam” (MK 2006. gada 20. oktobra rīkojums
Nr. 812);
•• Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam (MK
2006. gada 27. septembra rīkojums Nr. 742).
Šī raksta ierobežojums ir pamatizglītības un vidējās izglītības konteksts.
Analīzes ietvaros netiek analizēta izglītības un informācijas sabiedrības
politikas ietekme uz augstākās izglītības rezultatīvajiem rādītājiem un darba
tirgus disproporciju.

IKT attīstības plānošana izglītības kontekstā
Latvijas gadījumā IKT attīstības scenāriji izglītības sistēmā ir bijuši
atkarīgi gan no nacionāla līmeņa programmām, gan no ES struktūrfondu
atbalsta (ESF), Eiropas Vienotās digitālās programmas un IKT iniciatīvām
mūžizglītības un prasmju attīstības kontekstā (1. attēls).

1. attēls. Iepriekšējā plānošanas perioda IKT attīstības izglītībā stratēģiskais ietvars
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Visi iepriekšminētie plānošanas dokumenti ir vidēja termiņa un nosaka
stratēģisko mērķi, apakšmērķus, veicamos uzdevumus to īstenošanai, rīcības
virzienus, nepieciešamos resursus, kā arī darbības rezultātus un to sasniegšanas rādītājus attiecīgajam laikposmam. Būtiska ir to savstarpējā saistība
un mijiedarbība ar augstākstāvošiem (1. attēls) plānošanas dokumentiem,
piemēram, Nacionālo attīstības plānu. Lai nodrošinātu rezultatīvo rādītāju
analīzi, vispirms nepieciešams salīdzināt plānotos rīcības virzienus un to
savstarpējo saistību.
Līdzsvarotai un ilgtspējīgai tehnoloģiju un prasmju attīstībai nepieciešams vienots sistēmas pamatelementu attīstības temps (2. attēls).

2. attēls. Stratēģiskās pamatkomponentes IKT attīstībai izglītībā

Tas nozīmē, ka ieguldījumiem digitālās pratības (t.sk. mācībspēku),
infrastruktūras (t.sk. informācijas sistēmu) un mācību/studiju satura attīstībā jābūt līdzvērtīgiem ne tikai apjomā, bet arī laika dimensijā.4
Kā jau tika minēts, lai nodrošinātu vispusīgu un ilgtspējīgu IKT attīstību izglītībā, nepieciešams sinhroni ieguldīt līdzekļus visās trīs pamatkomponentēs (2. attēls). Jāuzsver, ka infrastruktūra ietver ne tikai datortehniku
un datu pārraides tīklus, bet arī reģionāla un nacionāla valsts līmeņa informācijas sistēmas. Analizējot iepriekšminēto politikas plānošanas dokumentu
izvirzītos mērķus, redzams, ka politika plānota vispusīgi, ievērojot visas trīs
pamatkomponentes.
4
Assessing the effects of ICT in education Indicators, criteria and benchmarks for international
comparisons. European Commission Joint Research Centre. Luxembourg: European Union/OECD,
2009, p. 211.
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Īpaši izplatīts pamatojums ieguldījumiem IKT attīstībai izglītībā ir saistīts ar nākotnes darbaspēka sagatavošanu un kopējo ekonomisko izaugsmi.
Būtiski, lai dažādās ieguldījumu prioritātes veidotu kopēju atbalsta tīklu,
kas var tiešā veidā ietekmēt ekonomiskās izaugsmes mērķu sasniegšanu.5 Ar
IKT saistītās inovācijas nedrīkst būt atrautas no izglītības politikas prioritāšu
konteksta un IKT risinājumu integrācija izglītības procesā ir līdzeklis izglītības politikas mērķu sasniegšanai, nevis atrauts mērķis.

Analīzes rezultāti
Nodaļas ietvaros ir atspoguļota politikas plānotās intervences analīze un
rezultatīvie rādītāji, ņemot vērā politikas plānošanas dokumentos izvirzītos
mērķus un IKT attīstības pamatkomponentes.
Kopējais situācijas raksturojums
Bostonas Konsultāciju grupas (Boston Counsulting Group — BCG)
izstrādātais e-intensitātes indekss (BCG e-Intensity Index) jau piekto gadu
mēra relatīvo interneta ekonomikas briedumu, ņemot vērā trīs pamatgrupas:
pieejamību, lietojamību un e-komerciju. Indekss aptver vairāk nekā 80 valstis, tostarp visas 28 ES valstis, kā arī lielāko daļu Latīņamerikas, Āzijas un
14 Āfrikas valstis.
Salīdzinot Baltijas valstu rezultatīvos indeksa rādītājus pēdējo četru gadu
periodā, jāsecina, ka visām trīs valstīm ir ļoti sinhrona un vienmērīga izaugsme (3. attēls), kas tiešā veidā saistīta arī ar pēckrīzes ekonomiskās attīstības rādītājiem (t.sk. iekšzemes kopprodukta pieaugumu). Būtisks faktors
e-intensitātes rezultativitātei ir pēdējo gadu ļoti straujā mobilo tehnoloģiju
un bezvadu datu pārraides risinājumu pieejamība. Kopumā indeksa aprēķins
ietver vairāk nekā 35 indikatorus.

5
Kozma R. B. Comparative analysis of policies for ICT in education. International Handbook
of Information Technology in Primary and Secondary Education. Vol. 20, 2008, pp. 1083–1096.
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3. attēls. Baltijas valstu pozīciju dinamika e-intensity indeksā6

Latvija 2012. gadā 85 valstu konkurencē pieejamības segmentā ierindojās 17. vietā, e-komercijā — 39. vietā un lietojamībā — 43 vietā. Valsts līmeņa
dati atsevišķos segmentos 2013. gadā nav pieejami.
Savukārt Eiropas Digitālās programmas ietvaros Latvija saistībā ar sabiedrības digitālajām prasmēm uzrāda samērā konkurētspējīgus rezultātus
(4. attēls).

4. attēls. Sabiedrības IKT prasmju novērtējums Latvijā7
6
The 2013 BCG e-Intensity Index. 20.12.2013. https://www.bcgperspectives.com/content/
interactive/telecommunications_media_entertainment_bcg_e_intensity_index/ (Bostonas konsultācijas grupas mājaslapa; aplūkota 30.03.2014.).
7
Digital Agenda Scoreboard key indicators. European Commission, 2013. http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators (Eiropas Vienotās digitālās programmas mājaslapa; aplūkota 30.03.2014.).
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2013. gada dati šajā monitoringā tiek iegūti no diviem avotiem — Euro
stat mājsaimniecību apsekojums un uzņēmumu apsekojums. Indikators,
kurā nozīmīgi apsteidzam ES vidējo rādītāju, ietver datus par privātpersonām, kuras jebkad veikušas vismaz 3 no šīm 6 aktivitātēm: sūtījuši e-pastu,
kuram ir pievienotas datnes, publicējuši ziņas memuāros, tērzētavās vai tiešsaistes diskusiju forumos, izmantojuši internetu, lai veiktu tālruņa zvanus,
izmantojuši peer-to-peer datņu apmaiņu, izveidojuši mājaslapu. Latvijā datu
ieguves procesu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde. Izlasē iekļauj aptuveni 3500 16–74 gadus vecus iedzīvotājus, izmantojot arī stratifikāciju.8

Cilvēkresursi un pedagogu digitālās prasmes
IKT sekmīga integrācija un izmantošanas ilgtspēja ir cieši saistīta ar
pedagogu atbalstu un attieksmi. Tiek uzskatīts, ka, ja pedagogs tehnoloģiju
risinājumus neidentificē nedz ar savām, nedz ar skolēna vajadzībām, to lietošana būs pilnīgi nesekmīga.9 Ir nozīmīgi veicināt pedagogu pozitīvu un uz
pārmaiņām orientētu attieksmi, un to tieši ietekmē arī skolas vadība. Pētījumi liecina, ka lielākajai daļai skolotāju, kuriem tika konstatēta negatīva
vai neitrāla attieksme pret IKT integrāciju mācīšanas un mācīšanās procesā,
tika konstatēts arī zināšanu un prasmju trūkums.10
Aplūkojot pedagogu pašvērtējumu par viņu operacionālajām un sociālo
mediju prasmēm, jāsecina, ka nedz ceturtās klases, nedz astotās klases grupā
Latvijā vidējie rezultāti nepārsniedz Eiropas vidējo novērtējumu (5. attēls).
Nākamajos attēlos atspoguļots abu prasmju pašvērtējums Eiropas valstu
konkurences rangā.

8
Digital Agenda Scoreboard key indicators. European Commission, 2013. http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators (Eiropas Vienotās digitālās programmas mājaslapa; aplūkota 30.03.2014.).
9
Buabeng-Andoh C. Factors influencing teachers’ adoption and integration of information
and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of
Education and Development using Information and Communication Technology. Vol. 8, no. 1, 2012,
pp. 136–155.
10
Bordbar F. English teachers’ attitudes toward computer-assisted language learning. International Journal of Language Studies. Vol.4, no. 3, 2010, pp. 27–54.
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5. attēls. Skolotāju prasmju pašvērtējuma vidējais rādītājs par pārliecību, lietojot IKT
4. un 8. klasē, 2011./2012. m.g.11

6. attēls. Skolotāju operacionālo prasmju vidējais pašvērtējums 8. klasē, 2011./2012. m.g.12

Salīdzinājumā ar Latvijas skolu pedagogu pašvērtējumu par viņu operacionālo prasmju līmeni, Latvija šķietami apsteidz Lietuvu, taču saskaņā ar
pētījuma minēto informāciju (6. attēls) šāda starpība nav statistiski nozīmīga.
Arī šajā rezultatīvā rādītāja rangā Latvijas rezultāti ir zemāki nekā vidējie
Eiropā.
Analizējot ieguldījumus pedagogu IKT digitālo prasmju attīstībā, kā
būtiskāko intervenci jāmin no 2010. gada līdz 2013. gadam Latvijā īstenoto
ESF projektu “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”. Saskaņā ar projekta sniegto informāciju modulis “Interaktīvas tāfeles rīku izmantošana
mācību procesa pedagogiem bez priekšzināšanām” bija viens no vispiepra
sītākajiem un to apmeklēja 3194 vispārējās izglītības pedagogi. Projektā
pedagogi piedalījās arī tādos moduļos kā:
•• e-kursu veidošana un realizēšana mācību procesā;
•• interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai;
11
12

Survey of Schools: ICT in Education. European Schoolnet, Brussels, 2012, p. 177.
Ibid.
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•• informātikas apguves iespējas pamatskolā;
•• informātikas apguves iespējas vidusskolā;
•• daudzfunkcionāla skolas servera ar Moodle vidi izveide;
•• programmēšanas pamatu apguve skolā.
Projekta ietvaros tika piedāvāta arī jaunu tālākizglītības formu aprobācija. No pedagogu IKT prasmju, sadarbības, finanšu pratības, vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveides praktiskajām darbnīcām ļoti pieprasīta bija
arī darbnīca “Balsošanas pultis un interaktīvā tāfele”.
ESF apakšaktivitātes “Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un
prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros IKT kompetences paaugstināja arī 1915 profesionālās izglītības mācībspēki.13
Rezultatīvie rādītāji norāda uz noturīgu interesi par IKT kompetenču
profesionālās pilnveides iespējām un pastāvošo vajadzību regulāri pilnveidot
attiecīgās prasmes. Īstenotā projekta rezultāti sasaucas ar 2011. gadā veikto
pētījumu par pedagogiem nepieciešamās tālākizglītības vajadzību izpēti.
Kopumā liels ir to pedagogu īpatsvars, kuri šobrīd nav apmierināti ar
pieejamajām tālākizglītības iespējām — gan to saturiskas neatbilstības savām
vajadzībām dēļ, gan dažādu tehnisku iemeslu dēļ (nokļūšana kursu pasniegšanas vietā, pārāk liela samaksa u.c.). Tas ļauj secināt, ka nepieciešami gan
saturiski, gan organizatoriski uzlabojumi esošajā pedagogu tālākizglītības
piedāvājumā.14
Analizējot pašu skolotāju sniegtās atbildes par ideāla skolotāja iezīmēm,
zināšanām un prasmēm, IKT kā raksturojošs elements atrodams katrā no
minētajām grupām. Arī skolotāja raksturojums dažādās respondentu grupās
ietver tieši vājas IKT zināšanas/prasmes. Tehnoloģiskās prasmes kā ļoti būtiskas raksturo 62% aptaujāto pedagogu. Savukārt uz jautājumu “Kādas zināšanas un prasmes Jums būtu nepieciešamas, lai Jūs uzskatītu, ka tās atbilst
21. gs. mācību procesa vajadzībām, 33% gadījumu (visvairāk no kopējā)
pedagogi norāda uz tehnoloģijām.
Augstākās kvalifikācijas (ar doktora grādu) speciālistu sagatavošanas
augstskolu pasniedzēju un ekspertu darba veikšanai IKT nozarē Latvijā, kā
13
Kokina E. Profesionālās izglītības pedagogu un prakšu vadītāju profesionālā pilnveide: projekta rezultāti. Rīga, 2013.
14
Pedagogu tālākizglītības vajadzību izpēte. SIA Fieldex, Rīga, 2011, 54. lpp.
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arī darbam IKT nozares uzņēmumos statistiskie dati rāda, ka tieši ES struktūrfondu finansējuma piesaiste zinātnei ir strauji palielinājusi aizstāvēto
promocijas darbu un publikāciju skaitu. Savukārt aizstāvēto doktora promocijas darbu skaits datorzinātnē (Dr.sc.comp.), kas attēlots 1. tabulā, raksturo
tieši IKT pētniecības aktivitātes pozitīvo dinamiku Latvijā.
Doktora grādu ieguvušo skaits15

1. tabula

Doktora grādu 06./07. 07./08. 08./09. 09./10. 10./11. 11./12. 12./13.
ieguvušo skaits akad. g. akad. g. akad. g. akad. g. akad. g. akad. g. akad. g.
Kopējais
146
139
174
131
287
267
315
DMIT
32
26
46
20
66
53
68
t.sk. datorzinātne 10
9
11
9
4
14
21

DMIT — Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas

Aprakstošā statistika norāda, ka kopējais iegūto zinātnisko grādu skaits
un skaits DMIT zinātņu nozarēs būtiski palielinājies pēc 2010. gada, kad tika
uzsākts attiecīgās ESF apakšaktivitātes atbalsts doktora studijām.

IKT infrastruktūra
Pamatā IKT infrastruktūru izglītības iestādē veido darbstaciju kopums,
datorklases un tīkla infrastruktūra (t.sk. datu pārraides ātrums). Atšķirībā no
izglītības satura, infrastruktūra ir dalītā kompetence starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un pašvaldībām kā lielāko iestāžu tīkla dibinātājiem.

7. attēls. Vidējais skolēnu skaits uz 1 mācību procesam paredzēto datoru16

15
16

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtie dati, 2013.
Turpat.
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Saistībā ar nozīmīgo ESF atbalstu iestāžu datorizācijai, dabaszinātņu
un matemātikas mācību procesa pilnveidi un pašvaldību iniciatīvām IKT
aprīkojuma iegādei vidējais skolēnu skaits uz vienu darbstaciju (arī portatīvo) nepārtraukti samazinās (7. attēls). Tomēr jāuzsver, ka lielākā daļa darbstaciju atrodas datorklasēs. Vidējais 5 gadus vecu vai jaunāku darbstaciju
īpatsvars skolā 2012./2013. mācību gadā bija aptuveni 60%.

8. attēls. Vidējais datoru skaits uz 100 skolēniem (8. klase)17

Līdzīgi minētajam rezultatīvajam rādītājam, arī vidējais datoru skaits uz
100 skolēniem salīdzinājumā ar 2006. gadu ir uzlabojies (8. attēls). Tomēr ES
kontekstā Latvija ieņem salīdzinoši zemu vietu, arī salīdzinājumā ar Lietuvu
un Igauniju. Līdzīga salīdzinošā tendence ir vērojama arī citos rezultatīvajos
rādītājos.
Lai gan kopējais interneta datu pārraides ātrums Latvijas mājsaimniecībās ir ļoti augsts salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, aptuveni 50% skolu
(2012./2013. m.g.) tas joprojām ir līdz 2 Mb/s.

IKT mācību saturs
Politikas ietekme uz izglītības saturu saistīta ar ietekmes grupām — izglītības standarti, mācību līdzekļi, individuālo spēju attīstība un valsts pārbaudījumi. Ņemot vērā rezultatīvo rādītāju datu iegūšanas specifiku, ir
apgrūtināta tieši digitālo mācību līdzekļu pieejamības un izmantošanas
analīze. Nozares rīcībā nav standartizētu datu un šobrīd nepastāv arī monitoringa iespējas. Ņemot vērā konkurētspējas pieeju, skolēnu individuālo
spēju attīstību var raksturot ar sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs,
nevis zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Šobrīd nepastāv starptautiska
17

Survey of Schools: ICT in Education. European Schoolnet, Brussels, 2012, p. 177.
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līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konferences, kurās skolēni konkurētu
savā starpā. Latvijas līmenī katru gadu godalgotas vietas iegūst lielākajā daļā
mācību priekšmetu un līdz ar to datus var analizēt tikai novadu un iestāžu
konkurences līmenī.
Pēdējo gadu laikā to skolēnu skaits, kas mācās attiecīgo mācību priekšmetu, nav būtiski mainījies (9. attēls). Taču jau divus gadus informātikas
eksāmena teorētiskās daļas norisi Valsts izglītības satura centrs (VISC)
nodrošina tiešsaistē.

9. attēls. Mācās informātiku vai lietišķo informātiku 10.–12. klasē (skolēni)18

Skolēnu skaita svārstības, kas redzamas 9. attēlā, ir tiešā veidā saistītas
ar izmaiņām izglītības standartā. Ņemot vērā izmaiņas obligāti kārtojamo
valsts pārbaudījumu grozā, informātikas priekšmets kļuvis populārāks, jo
palielinājušās plānotā skolēna izvēles eksāmena iespējas.

10. attēls. Mācās programmēšanas pamatus vispārējā izglītībā (skolēni)19

18
19

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtie dati.
Turpat
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Aptuveni 20% skolēnu vidusskolā mācās priekšmetu “Programmēšanas
pamati” (10. attēls). Savukārt no ģeogrāfiskā pārklājuma viedokļa šo mācību
priekšmetu mācās skolēni 50% Latvijas reģionu skolu. Pēdējo divu gadu laikā
interese par attiecīgo mācību priekšmetu ir palielinājusies, un šādi rezultatīvie rādītāji liecina par plānoto ieguldījumu rezultativitāti (t.sk. arī dažādas
publiskās-privātās partnerības).
Pārliecinoši lielākajā daļā gadījumu skolas īsteno nodarbības, tarificējot 1 vai 2 mācību stundas nedēļā. Ģimnāzijās un valsts ģimnāzijās, kurās
dabaszinātņu un matemātikas izglītības programma ir nozīmīga prioritāte,
tiek tarificētas nozīmīgi vairāk attiecīgo mācību stundu. Ņemot vērā, ka arī
informātikas mācību priekšmeta visu līmeņu olimpiādes līdz šim norit tieši
programmēšanā, individuālo spēju attīstībai nepieciešams adekvāts tarificēto
stundu skaits.
Viena no nozīmīgākajām publiskajām-privātajām partnerībām ir Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma Accenture projekts “Start(IT)”.
Portālu www.startit.lv lieto jau 3000 cilvēku un projektā iesaistītas apmēram
100 Latvijas vispārizglītojošās skolas. Kopumā 174 skolotāji ir saņēmuši
VISC izsniegtas apliecības par programmēšanas kursu beigšanu un kopā ar
LISA tika sarīkota konference: “Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā
2014”, kuru apmeklēja 300 skolotāji no visas Latvijas.
Projektu veido: IT uzņēmums Accenture Latvia, RTU, Rīgas Valsts
1. ģimnāzija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, web&mobile izstrādes kompānija MAKIT u.c.
2. tabula
Latvijas pārstāvju godalgas starptautiskajās informātikas olimpiādēs20
1. vieta
22. starptautiskā informātikas olimpiāde
23. starptautiskā informātikas olimpiāde

2. vieta

3. vieta

■■

■■

■

24. starptautiskā informātikas olimpiāde
25. starptautiskā informātikas olimpiāde

20

Valsts izglītības satura centra sniegtie dati.

■■
■

■■
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Vairāk nekā trīs gadus Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs ir apgrūtināta nepietiekamo valsts budžeta līdzekļu
apjoma dēļ. Sasniegumi informātikas (programmēšanas) jomā (2. tabula)
ir saistīti ar samērā mazu Latvijas vispārizglītojošo skolu kapacitāti. Šeit
jāmin Rīgas 71. vidusskola, Rīgas 10. vidusskola un Siguldas Valsts ģimnāzija. Šobrīd dalību minētajos pasākumos nodrošina VISC un privāto sponsoru atbalsts.

Nozīmīgākā politikas intervence no 2007.–2013. gadam
Saskaņā ar plānotajām aktivitātēm un atbalstu IKT attīstībai izglītībā
laikā no 2007. līdz 2013. gadam analīzes daļā minētos rezultatīvos rādītājus
visbūtiskāk pozitīvi ir ietekmējušās šādas politikas intervences:
•• vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide;
•• portāla skolas.lv, VIIS, VPIS un NIID informācijas sistēmu attīstība;
•• dabaszinātņu un matemātikas mācību procesa modernizācija (t.sk.
aprīkojums);
•• mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu
īstenošanai;
•• vispārējā izglītības iestāžu informatizācija (datorizācija);
•• izglītības inovāciju projekts — digitālie mācību līdzekļi;
•• dažādu digitālo mācību līdzekļu izstrāde vēsturē, ģeogrāfijā, zīmē
šanā, mūzikā un drošībā;
•• reģionālo mācību priekšmetu olimpiāžu migrācija tiešsaistes vidē
(fizika, bioloģija);
•• aktīva publiskā-privātā partnerība — Latvijas informācijas un komu
nikācijas tehnoloģijas asociācija, Partners in Learning, Nākotnes
Skola, Start(IT) un netsafe.lv;
•• ESF atbalsts platjoslas datu pārraides tīklu izbūvei visā Latvijas
teritorijā;
•• grozījumi Izglītības likumā saistībā ar mācību līdzekļu definīcijas
paplašināšanu;
•• jauni pamatizglītības un vispārējās izglītības standarti un mācību
programmas.
Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem par ESF ietekmi uz tautsaimniecību
un sasniegto rezultātu analīzi, jāsecina, ka izglītības nozarē 2007.–2013. gadā
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atdeve uz vienu investēto latu ir 4,28 LVL. Minētais rādītājs salīdzinājumā
ar citām nozarēm (piemēram, transports, vides aizsardzība) ir zemāks, un
tas izskaidrojams ar faktu, ka šo aktivitāšu ietvaros pārsvarā tika veiktas
investīcijas, kuras ir specifiskas tikai nozarei un iekļauj investīcijas cilvēk
kapitālā.21 Jāuzsver, ka šī raksta ietvaros analizētajiem atbalstiem 95% finansiālā apjoma veido ESF (neskaitot valsts budžeta līdzfinansējumu).

Ieskats nākotnē
Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda, no 2014. līdz 2020. gadam
izglītības nozarē ESF/ERAF līdzekļi tiešā veidā netiks novirzīti IKT attīstībai. IKT risinājumu turpmākā attīstība saistīta ar integrētu pieeju dažādos
izglītības veidos un pakāpēs (3. tabula).
Tiešāks atbalsts ir plānots Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam ietvaros. Šim nolūkam ir izstrādāts atsevišķs
rīcības virziens “IKT izglītība un e-prasmes”, kurā uzsvērts turpmākais
atbalsts iedzīvotāju un uzņēmēju e-prasmju attīstībai, publiskās pārvaldes IKT kompetenču paaugstināšanai, IKT praktiķu un profesionāļu sagatavošanai atbilstoši darba tirgus prasībām un algoritmiskās domāšanas un
informācijpratības īpatsvara palielināšanai izglītības programmās.
3. tabula
Plānotais atbalsts IKT Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam22
Plānotā atbalsta aktivitāte (IKT integrēts)
Atbalsts pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un vispārējās
izglītības mācību vides uzlabošanai, sniedzot atbalstu izglītības iestāžu
tīkla sakārtošanai
Profesionālās izglītības mācību vides uzlabošana atbilstoši
tautsaimniecības nozaru attīstībai
Vienotas augstākās izglītības informatīvās sistēmas izveide
Augstākās izglītības institūciju resursu koncentrācija, veicinot STEM
studiju koncentrēšanos un materiāltehniskās bāzes modernizēšanu
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu
īstenošanai nepieciešamās mācību vides uzlabošana

21
22

Finansējums
(EUR)
162 milj. (ERAF)
104 milj. (ERAF)
1,7 milj. (VB)
44 milj. (ERAF)
14 milj. (ERAF)

Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. SEE, Rīga, 201, 24. lpp.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtie dati.
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Secinājumi
1. Latvija ir ļoti konkurētspējīga Eiropas informācijas sabiedrības telpā
kopumā.
2. Pedagogu digitālās prasmes vēl aizvien nav pietiekamā līmenī un
pastāv nepieciešamība pēc jaunām pieejām profesionālās pilnveides
saturā.
3. Nozīmīgākais IKT attīstības izglītībā tendenču analīzes avots ir
Eiropas Vienotās digitālās programmas nodrošinātais monitorings.
4. Latvijas skolās ir salīdzinoši laba materiāltehniskā bāze, taču pie
lietojums nav apmierinošs. Digitālā satura attīstība ir nepietiekami
stimulēta un nepieciešami relatīvi lielāki ieguldījumi.
5. Visās Latvijas vispārizglītojošajās dienas skolās ir pastāvīgs interneta
pieslēgums. Tomēr datu pārraides ātrums nav pietiekams.
6. Lietišķās informātikas un programmēšanas pamatu popularitāte
Latvijas skolās ir pietiekama.
7. Mācību procesā ir ļoti vāji attīstīts 1:1 Computing modelis un mobilo
platformu risinājumi.
8. Latvijas skolu skolēniem ir teicami panākumi starptautiskajā IKT
arēnā.
9. Visnozīmīgākais IKT attīstības virziens izglītībā saistīts tieši ar da
baszinātņu un matemātikas jomām, taču humanitārās un sociālās
jomas ir vāji pārstāvētas.
10. Turpmākajā plānošanas periodā IKT attīstībai izglītībā ir integrēta
pieeja dažādās struktūrfondu aktivitātēs.

Mediju politika — izaicinājumi
un iespējas
Toms Meisītis,

NEPL Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētājs,
Lattelecom Juridiskās daļas direktors
Šī raksta mērķis ir palīdzēt rast izpratni par grūtībām, ar kādām sastopas
politikas veidotāji, lēmējinstitūcijas un izpildinstitūcijas, kā arī elektro
niskie mediji un skatītāji saistībā ar elektronisko jeb audiovizuālo mediju
vidi un tās izaicinājumiem, un to iespējamiem risinājumiem. Tā aktualitāti nosaka situācija Ukrainā un diskusijas par Krievijas propagandu un
iespējām aizsargāt Latvijas informatīvo telpu, kur paši svarīgākie jautājumi — vai cenzēt informatīvo saturu un kā nodrošināt lēmuma izpildi
visās tehnoloģiju platformās, vai arī nodrošināt viedokļu daudzveidību un
veidot Latvijas, iespējams, Eiropas Savienības veidotu informatīvu TV kanālu
kā alternatīvu Krievijas TV kanāliem, kas pieejami Latvijas teritorijā.
Atslēgvārdi: mediju politika, nacionālā informatīvā telpa.
The article discusses challenges which policy makers, authorities, media
business and audiences face in terms of the audio-visual media environment,
and seeks possible solutions. This subject has become especially topical in
the light of recent events in Ukraine and Russian media propaganda, where
possibilities are being looked for to defend freedom of speech, diversity of
information and opinions, and to secure availability of reliable and truthful
information. The creation of an EU scale Russian language TV info channel
is discussed as one of options.
The article tries to find out whether Latvia has found itself in a unique
situation, or whether the experience of other western democracies may be
of some help. Censorship versus variety is in focus since the Audio-visual
Media Services Directive encourages freedom of information, diversity of
opinion and media pluralism.
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The article touches upon the experience of the Latvian authorities,
discussing, among others, possibilities for limiting access to “Russian
media propaganda”, as well as, for instance, the approach of the BBC,
aimed at a rapid increase of its audience and spreading of certain values
worldwide. The question is whether “the carrot” or “the stick” is more
effective in addressing such issues. It is concluded that consequent support
for public broadcast media would most probably produce results, rather
than trying to limit access to certain media content, which is difficult, if not
to say impossible, taken the current state of information technologies and
freedom of choices associated. The article suggests two main areas to focus
on: (1) strengthening the public service media, both in terms of resources
as well as competence, and (2) improved conditions for producing and
distribution of locally produced content.
Keywords: media policy, national information environment.

Vienota nacionālā informatīvā telpa
Cenšoties saprast, vai dažādās apspriežu telpās un plašsaziņas līdzekļos
ar mainīgu spriedzi un biežumu notiekošā viedokļu apmaiņa par nacionālās
informatīvās telpas vienotību vai sašķeltību, spēku vai vājumu raksturo Latviju kā pilnīgi savdabīgu sabiedrību vai tomēr uzskatāma par likumsakarīgu
parādību, līdzīgi kā citur Eiropā un pasaulē, nonākam strupceļā.
Jāsecina, ka vispirms svarīgi tikt skaidrībā ar jēdzieniem. It kā jau
visiem allaž ir skaidrs, par ko ir runa, taču iedziļinoties atklājas, ka izpratne
būtiski atšķiras. Iespējams, secinājums ir kļūdains, taču šķiet, ka jēdziens
‘nacionālā informatīvā telpa’ ir tieši tulkots no krievu valodas (krievu val. —
Национальное информационное пространство) un tā lietošana raksturīga lielākoties tā sauktajām postkomunistiskajām sabiedrībām, savukārt tā
sauktajā rietumu pasaulē līdzīgās viedokļu apmaiņās vairāk izmanto tādus
jēdzienus kā ‘mediju politika’, ‘viedokļu daudzveidība’, ‘maigā vara’ (angļu
val. — soft power), ‘informācijas karš’ (angļu val. — information warfare)
u.tml. Arī tas, ka amatpersonas un (it kā) nozares lietpratēji, lūgti skaidrot
jēdzienu ‘vienota nacionālā informatīvā telpa’, nereti mulst un nespēj sniegt
saprotamas atbildes, liecina, ka jēdzienam nav īsti skaidra satura.
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Vai apstākļos, kuros Eiropas Savienības dalībvalstij ir būtiski nodrošināt
“informācijas brīvību, viedokļu dažādību un mediju plurālismu”1, kultūras
dažādību, izglītības pieejamību u.tml., vispār varam runāt par tiekšanos pēc
“vienotas nacionālās informatīvās telpas” kā attaisnota mērķa? Vai drīzāk
nebūtu laiks atskārst, ka dzīvojam jaunā laikmetā, kurā pieejamais informā
cijas apjoms un tās dažādība krietni pārsniedz mūsu spējas to aptvert, un
tādēļ informācijas daudzveidības apstākļos būtiski nevis ierobežot kādu
noteiktu informāciju un viedokļus, bet atbalstīt un palīdzēt būtiskajiem
nonākt līdz skatītājiem un klausītājiem? Tie ir jautājumi, uz kuriem jācenšas
rast ja ne atbildes, tad vismaz pavedienus uz tām.

Burkāns vai pātaga — kas iedarbīgāks?
Pieredze liecina, ka Latvijā debatēs ap un par plašsaziņas līdzekļu jautājumiem drīzāk tiek meklēta stiprāka pātaga, ar kuru aizbiedēt nepiemērotos,
nekā leknāks burkāns, ar kuru pievilināt būtiskos. Taču ir pamats domāt, ka
pātaga mūsu apstākļos nedarbosies, bet burkāns arvien bijis lāga nepadevies
un nīkulīgs.
Lai diskutētu, vajadzētu ņemt vērā divus apsvērumus.
Pirmais, — Latvija ir starp Eiropas un pat pasaules līderiem interneta
ātruma ziņā. Arvien lielākam skaitam cilvēku pieejamais optiskais internets
ļauj ļoti īsā laikā un ērti piekļūt informācijai jebkurā vietā pasaulē. Papildinot to ar bezvadu risinājumiem, piemēram, bezmaksas WiFi vai 4G, tādas
ierīces kā dators, planšetdators vai mobilais tālrunis ieņem ierastā televizora
vietu un ļauj skatīties un klausīties tradicionālos TV raidījumus — ziņas,
diskusijas, filmas, koncertus u. tml. — dažādās valodās, no dažādām pasaules
valstīm, turklāt katram visērtākajā laikā un piemērotākajā vietā. Arī lietojot
tradicionālo televizoru, to pašu var baudīt jebkurā vietā Latvijā — daudzveidīgais tirgus piedāvājums (virszemes TV, interaktīvā TV, kabeļtelevīzija,
satelīttelevīzija, interneta TV) to pilnībā nodrošina. Vairumam bez īpašām
grūtībām ir pieejamas 20 un vairāk (nereti 100 un vairāk) gan Latvijas, gan
ārvalstu TV programmas.
1
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva. 2010/13/ES. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.04.2010., L 95/1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0
001:0024:LV:PDF (ES tiesību aktu datubāze; aplūkota 18.05.2014.).
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Otrs — 2013. gada 8. oktobrī britu raidsabiedrības “BBC” ģenerāl
direktors Tonijs Hols (Tony Hall) savas vīzijas izklāstā pauda vēlmi līdz
2022. gadam (BBC simtgadei) palielināt BBC starptautisko pieejamību no
pašreizējiem vairāk nekā 250 miljoniem skatītāju/klausītāju līdz pusmil
jardam.2 Tātad divkāršot auditoriju nepilnu 10 gadu laikā jeb sasniegt
gandrīz 10 reizes lielāku auditoriju, nekā Lielbritānijā kopumā ir iedzīvotāju.
Savā runā BBC vadītājs norāda, ka arī nākotnē BBC būs izcilākais uzticamu
ziņu un informācijas piegādātājs ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē.
Tomēr vienlaikus BBC savās ambīcijās nav gluži vieni. Līdz ar ierastajiem Francijas, Vācijas un ASV starptautiskajiem mediju koncerniem, arābu
Al Jazzera, Krievijas RT (Russia Today) un nu jau arī Ķīnas CCTV (China
Central Television) neļauj ieslīgt pašapmierinātībā. Ķīnas valdība savas “maigās varas” centienos, kuros CCTV spēlē vienu no svarīgākajām lomām,
iegulda miljardus. Taču grūti atrast ziņas, ka Rietumeiropas valstu valdības
kaltu plānus, kā ierobežot saviem pilsoņiem pieeju no austrumiem raidošo
mediju saturam. Ķīnā un Krievijā uz šīm lietām, protams, raugās mazliet
atšķirīgāk nekā rietumos. Taču BBC atbilde uz šiem izaicinājumiem ir šķietami vienkārša — būt labākiem.
Šie novērojumi ļauj secināt, ka Latvijas iedzīvotājiem patiešām ir pieejams ārkārtīgi plašs un daudzveidīgs mediju saturs — un labi, ka tā. Vienlaikus jāsecina, ka pašlaik arī par mūsu “sirdīm un prātiem” cīnās lielvalstis,
lai izplatītu un popularizētu vispirms savas vērtības, dzīvesveidu, kultūru un
intereses.
Neskatoties uz pieredzi ar televīzijas kanāla RTR aizliegšanu, kā rezultātā nav nodrošināts, ka visi tirgus dalībnieki šo lēmumu izpilda, joprojām
aktīvi tiek paustas idejas ar likuma regulējuma palīdzību ierobežot vai vis
maz apgrūtināt kaut kādiem kritērijiem atbilstoša (vai neatbilstoša) mediju
satura izplatīšanu. Taču daudz svarīgāk ir saprast, vai mūsdienu apstākļos
vispār ir lietderīgi tērēt laiku, mēģinot ierobežot kāda medija pieejamību,
popularitāti un ietekmi tā vietā, lai mērķtiecīgi un pārdomāti atbalstītu
Latvijā veidotu, augstākajiem žurnālistikas un profesionālajiem standartiem
atbilstošu mediju saturu, radot mediju darbībai un attīstībai labvēlīgus
apstākļus? Vai aizgājušie laiki nav iemācījuši, ka saldākais auglis nereti ir
2
Director-General Tony Hall unveils his vision for the BBC. 08.10.2013. http://www.bbc.
co.uk/mediacentre/speeches/2013/tony-hall-vision.html (Britu raidsabiedrības “BBC” mājaslapa;
aplūkota 18.05.2014.).
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tieši aizliegtais? Un ka mūsdienās Latvijā liegt cilvēkiem piekļuvi informācijai ir gluži vienkārši neiespējami vismaz tik ilgi, kamēr Latvija turpina būt
Eiropas Savienības dalībvalsts?
Laiks atzīt, ka tehnoloģiju attīstība padarījusi Latviju atvērtu pasaulei
un ka tas ir labi. Protams, atvērtība ne tikai dod iespējas un bagātina, tā
vienlaikus padara viegli pieejamu un ievainojamu. Taču saprātīgi ļaudis
imunitāti pret kaitēm nestiprina, norobežojoties no ārpasaules. To stiprina
ar veselīgu dzīvesveidu un uzturu, kā arī rūdoties.

Ko darīt?
Vienkāršas atbildes uz šo jautājumu, protams, nav.
Pieredze televīzijas pakalpojumu jomā liecina, ka cilvēki visatsaucīgāk
pieņem tos medijus, kas ar tiem sarunājas viņiem saprotamā, vislabāk —
dzimtajā valodā, un runā par cilvēkiem vissaprotamākajām lietām — to,
kas notiek viņu valstī, vidē, kurā viņi dzīvo, ar viņu līdzcilvēkiem, vienlaikus kalpojot skatam uz plašāku pasauli. No šāda viedokļa raugoties, Latvijā
veidotam televīzijas saturam latviešu valodā ir ļoti labas nākotnes iespējas.
Tajā pašā laikā saprotam, ka tikai tirgus apstākļos medijiem sekmīgi strādāt
un attīstīties ir sarežģīti — ja BBC kaļ plānus uzrunāt pusmiljardu, Latvijas
medijiem jāsadzīvo ar skaudro realitāti, ka mājsaimniecību skaits Latvijā ir
nokrities zem 800 tūkstošiem.
Tādēļ Latvijas mediju, kas veido saturu latviešu valodā un arī krievu
valodā, atbalstam valsts loma vienmēr būs ļoti būtiska. Šobrīd valsts finansējums sabiedriskajam pasūtījumam, ko galvenokārt pilda Latvijas Televīzija
un Latvijas Radio, ir, šķiet, starp zemākajiem Eiropas Savienībā, taču pēdējā
mēneša tendences liecina par pozitīvu dinamiku šajā ziņā. Skaidras, saprotamas valsts politikas vietējo komerciālo mediju atbalstam, šķiet, nekad īsti
nav bijis, ja neskaita dažādus labos nodomus. Ir acīmredzami, ka ir iespējams darīt vairāk, un tas neatliekami jādara, tāpēc apsveicama ir valdības
iniciatīva par mediju politikas struktūrvienības izveidi. Uzskatu, ka svarī
gākie ir šādi virzieni:
1. Sabiedrisko mediju stiprināšana
Vienkārši “vairāk naudas”, protams, nav atbilde. Svarīgi, lai sabiedriskie
mediji pēc iespējas optimāli un efektīvi izmantotu tos resursus, kuri tai ir
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jau šobrīd. Uzskatu, ka 2013. gadā vienotā sabiedriskā medija koncepcijas
“nolikšana atvilktnē” ir kavējusi sabiedrisko mediju attīstību. Pieļauju, ka
tā versija, kas 2013. gada pavasarī tika iesniegta izskatīšanai valdībā, nebija
pilnīga. Taču, ja tā, tad uzskatu, ka atbildīgajām institūcijām bez kavēšanās
būtu jāķeras pie tās pilnveidošanas, lai vienotos par sabiedrisko mediju attīstību un nākotnes modeli. Vai būt ciešākai sadarbībai starp Latvijas Radio un
Latvijas Televīziju? Vai būt jaunam LTV kultūras kanālam? Vai būt speciālai
programmai internetā ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem? Vai būt “sabiedriskā
medija nodoklim” jeb abonentmaksai? Amatpersonām būtu svarīgi saņemties drosmi un atsākt debates par šiem jautājumiem ar mērķi panākt vieno
šanos. Jautājumu “atlikšana” risinājumus, kā redzams, nedod.
2. Labvēlīgi apstākļi vietējā privāto mediju satura ražošanai
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums jau kopš 2010. gada paredz
iespēju konkursa kārtībā daļu sabiedriskā pasūtījuma (līdz 15%) nodot izpildei privātajiem medijiem. Neskatoties uz nozares pārstāvju aicinājumiem
vairāku gadu garumā šo iespēju izmantot, Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome tikai 2013. gada beigās, pēc mediju koncerna MTG paziņojuma par TV3 un LNT bezmaksas apraides pārtraukšanu no 2014. gada
pēdējā brīdī izsludināja konkursu sabiedriskā pasūtījuma izpildei. Tā rezultātā bezmaksas apraidi — un līdz ar to kabeļtelevīziju piedāvājumu3 —
papildināja 3 jauni TV kanāli: ReTV, TV24 Rīga un OTV. Medijos un sociālajos tīklos atspoguļotais lietpratēju viedoklis par šo kanālu saturu bijis galvenokārt nesaudzīgi skarbs, taču laiks rādīs, vai tie izmantos iespēju vai to
izniekos. Mēs, Lattelecom, esam lepni, ka mūsu sadarbības partnerim ReTV
šis mehānisms ļāvis spert soli tālāk savā attīstībā, un vēlam tam sekmes.
Taču bez tieša finansiāla atbalsta valstij būtu jāvērtē arī citas iespējas.
Piemēram, diferencējot tiesiskos nosacījumus darbībai mediju reklāmas
tirgū, iespējams, paredzot atšķirīgus nodokļu režīma noteikumus atkarībā
no tā, vai mediji izplata vietējo TV saturu vai ārvalstīs ražotu. Tāpat Konkurences padomei būtu jāturpina uzraudzīt, vai mediju tirgū pastāv pietiekama
un veselīga konkurence. Uzskatu, ka mērķtiecīgi meklējot labākos risinājumus, tie tiktu atrasti.
Tikmēr mediju daudzveidība un plaša pieejamība lielākajai daļai cilvēku
ir jāuzskata par panākumu, nevis apkarojamu problēmu. Mērķtiecīgs atbalsts
3

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Spēkā ar 11.08.2010. 19. panta (61) daļa.
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sabiedriskajiem medijiem un vietējai satura ražošanai un izplatīšanai nav
pretrunā ar šo panākumu.
Attieksmei pret televīziju un elektroniskajiem medijiem kā vienlaikus
tautsaimniecības un kultūras nozari, sociālu un politisku fenomenu, manuprāt, jābūt ar skaidru izpratni par pagātni, tagadni un nākotni — zināšanām
par vēsturi un pamatiem, godīgu sapratni par šī brīža faktisko stāvokli un
skaidru nākotnes redzējumu. Mediju koncerni, kuri darbojas globālajā tirgū,
katru dienu aktīvi strādā savas auditorijas paplašināšanai, ieguldot milzīgus
resursus, kādus Latvija nekad nevarēs atļauties.
Mērķi tiem atšķiras — vieni to dara komerciālu apsvērumu dēļ, citi
ideoloģisku. Taču svarīgi, ka šie mērķi ir pilnīgi skaidri. Vai Latvija var atļauties dzīvot bez skaidriem mērķiem mediju politikas jomā un rīcības plāna šo
mērķu sasniegšanai? Latvijai beidzot ir jāsaņemas varēt atļauties skaidrību
šajā jomā. Vainīgo meklēšana augļus nedos, bet ar radošu, pozitīvu pieeju,
saliedēti darbojoties politikas veidotājiem, izpildvarai un ekspertiem, mērķu
formulēšana un arī sasniegšana var būt iespējama.

The National Coordination of EU Policy
in Latvia
Ivo Rollis,

Konsultāciju grupas “CPM” valdes loceklis
This article examines the response of Latvia’s national administration to
the demands of EU membership. The national co-ordination system has
undergone considerable change. It began under the responsibility of the
Ministry of Foreign Affairs, was then shifted to the Prime Minister, before
returning after accession to the Ministry of Foreign Affairs. This article
examines the development of the system, and assesses the influence of
internal and external factors in shaping how Latvia handles EU policy.
It argues that Latvia’s coordination system has changed over time from a
comprehensive, centralized to a comprehensive, decentralized system that
is formalized and reactive, with a clear division of labour between actors
and ability to speak with one voice in Brussels.
Keywords: coordination system, Latvia’s EU membership, Ministry of
Foreign Affairs.
Rakstā analizēta Latvijas nacionālās publiskās pārvaldes darbība Eiropas
Savienības (ES) ietvaros. Nacionālā koordinācijas sistēma ir būtiski mai
nījusies. Sākotnēji tā bija Ārlietu ministrijas atbildībā, bet pirms iestāšanās
ES tā tika iekļauta ministru prezidenta kompetencē, savukārt pēc iestāšanās
ES nonāca atpakaļ Ārlietu ministrijas kompetencē. Rakstā analizēta ko
ordinācijas sistēmas attīstība, identificējot iekšējos un ārējos faktorus, kas
nosaka, kā Latvija risina ES jautājumus; tiek formulēts pieņēmums, ka
Latvijas koordinācijas sistēma ir mainījusies no visaptverošas centralizētas
uz visaptverošu decentralizētu sistēmu, kas ir formalizēta un reaģējoša ar
skaidru darba dalīšanu starp politikas veidotājiem, kuri spēj paust vienotu
nostāju Briselē.
Atslēgvārdi: Ārlietu ministrija, koordinācijas sistēma, Latvijas dalība ES.
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Introduction
Latvia offers a rare example of a national coordination system for EU
policy that is centred on the Ministry of Foreign Affairs (MFA). This was not
always the case, however. Although the MFA was initially charged with this
responsibility, the PM took over during pre-accession, and it was only after
2004 that the task was returned to the MFA. Line ministries have played an
important role throughout. At the beginning, although each ministry established its own internal coordination, as well as mechanisms for the circulation of EU documentation, officials with no experience of European affairs
simply assumed responsibility for the EU dimension of their portfolios. At
the same time, a central body, the European Integration Bureau (EIB), was
created to monitor, plan, manage and ensure quality control in EU matters.
During pre-accession, a key role was played by State Secretaries in an interdepartmental committee, the Council of Senior Officials (CSO), and by the
European Integration Council (EIC), a monthly meeting of ministers at the
highest political level. The EIB acted as secretariat to both, setting the agenda
and organising its meetings, as well as providing technical support. Later,
the members of the CSO also served as the Negotiation Team members.
During accession the coordination system worked relatively effectively, until the final stages, when, in preparing for full membership mode, an
overhaul of institutions took place. The EIB was replaced by the European
Affairs Bureau (EAB) and overall responsibility for EU matters switched to the
MFA. In addition, a considerable number of civil servants who had developed
EU-related expertise left the administration. If, until this point, arrangements
had been mainly shaped by external factors — mainly functional pressures
from the EU — domestic influences on the system put in place to manage
full membership were more strongly pronounced. The system is formalized,
decentralized and reactive, with a clear division of labour between actors
within the coordination system, aimed to ensure that all representatives speak
with one voice in Brussels. The MFA is the central coordinator for everyday
business, as well as in preparations for meetings of the European Council. The
State Chancellery (SC) also plays an important role, reflecting its responsibilities within the administration. It ensures that negotiating positions that result
from inter-ministerial coordination are consistent with government policy.
This article is organized into four sections. The first describes the context
of the domestic political system. The second part discusses the architecture,
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functioning and development of the coordination of national EU policy in
its various phases of relations with the EU. The third part explains the impact
of variables as the structure of the wider executive, non-institutional actors
within the domestic system, external pressures and foreign institutional
templates. The final part assesses the coordination system and draws recommendations for the national coordination of EU policy.

Historical background
Following the restoration of independence in August 1991, Latvia
entered an interim period of transition and reorganisation, which lasted
until 1993, when, after elections of the fifth parliament (Saeima), the 1922
Constitution came into full effect, establishing a parliamentary system. The
Constitution of the Latvian SSR and Law dating from 1978 remained in
force, although two laws approved in May 1990 set down rules governing the
Cabinet of Ministers and public administration. In creating a new state
system, it repudiated all elements connected with the previous regime, which
the Godmanis government actively sought to eliminate. It attempted to reinstate the institutions of the first Republic of Latvia (1918–1940) and also to
borrow from Western Europe.
Latvia has a prime ministerial political system, where the PM is account
able to Parliament. It also has a multiparty system, where most governments
are composed of three or four parties that have tended to have an average
life of 12 months. Until the late 1990s, the administration was strongly
decentralized. Ministries enjoyed considerable autonomy, which was reinforced by the practice of coalition government, and there was a vacuum at the
centre of government, where the role played by the EIB in EU affairs was very
much an exception. A review undertaken by Sir Robin Mountfield, former
Head of the Civil Service of the United Kingdom, diagnosed departmenta
lism and a lack of coherence as problems. Among his recommendations
aimed at strengthening the centre of government was a proposal to assign a
clearer policy coordination role to the State Chancellery.1 From the late
1990s, government made concerted efforts to rationalise the administration
1
EU-8 Public Sector Capacity in the EU 8. Report On Strategic Planning and Policy Management in Lithuania and Latvia. Background Paper. Poverty Reduction and Economic Management
unit. Europe and Central Asia, World Bank, September 2006.
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along these lines.2 As in other CEEC, the mechanisms developed to manage
EU policy presented a model of best practice. Since 2001, when the government launched its reform programme policy, coordination has improved
significantly, and the responsible unit in the State Chancellery has attracted
considerable praise.3

The emergence and development of the coordination system
Full membership of the EU for Latvia has been a goal since the nation
regained its independence in August 1991, reiterated in the preambles of
the Free Trade and the European Association Agreements. No dedicated
structures existed to manage EU affairs until early 1995. Latvia formally
started the EU integration process on 3 October 1995 when the President
and the Prime Minister signed Latvia’s official application for accession. The
MFA took charge of dialogue with the EU as an area of foreign policy, but
this changed with the beginning of the pre-accession process. Latvia needed
18 years to complete its final step on the EU integration path by joining the
Eurozone on 1 January 2014, and becoming a member state of the European
Stability Mechanism on 13 March 2014.
One of the first steps taken by the government to develop a more structured EU integration mechanism with links to the whole of the administration was to establish the EIB4 in 1995. The EIB began operations on 1 January
1995 and was entrusted with carrying through the government’s aim of
full membership of the EU. It was attached to the MFA as a specially established unit, and later supervised by the Minister of Special Assignments in
European Affairs without portfolio. Other structures, including the EIC and
the CSO, were created at this time. However, after two years, responsibility
was entrusted to a Minister for European Affairs without portfolio, then,
in 1998, central responsibility for EU policy in general, and for meeting
the accession requirements in particular, was shifted to the PM. As the
pressures of meeting the conditions for membership grew more intense,
especially the need to transpose and implement considerable volumes of EU
Public Administration Reform Strategy from 2001 – 2006. Cabinet of Ministers, 2001.
EU-8 Public Sector Capacity in the EU 8. Report On Strategic Planning and Policy Management in Lithuania and Latvia. Background Paper. Poverty Reduction and Economic Management
unit. Europe and Central Asia, World Bank, September 2006.
4
Establishment of the European Integration Bureau. Regulation, Cabinet of Ministers, 1994.
2
3
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legislation, the government of Guntars Krasts (7 August 1997–26 November
1998) increased the responsibilities of the EIB and made it subordinate to the
PM. The EIB was charged with preparing and updating the Latvian National
Programme for membership — the principal planning, management and
monitoring tool — as well as for coordination of institutional capacity
building activities, public information and evaluation of conformity between
national laws and the acquis.
In this new phase, the MFA was involved in coordination as far as it
was necessary to ensure external functions. These included preparation of
regular reports on Latvia’s progress, preparation for the Association Council
and Committee, the conduct of EU accession negotiations, as well as the EU
Accession delegation and the Permanent Representation (PR) in Brussels.
The EU policy department within the MFA had a key policy role, and, in
conjunction with the task force for negotiations, it coordinated and led the
“external” elements of the pre-accession process. The Deputy State Secretary
of the MFA headed the task force for negotiations.
This dual system lasted for some time, with rivalry between the PM
and the MFA, especially during 1997 and 1998, when the organization of
the coordination system was established for the period up to the end of
2003. Ministries received competing requests for information, for example,
from the EIB, MFA and EC, as coordination responsibilities for monitoring
the Association process and preparing for the Association Council and
Committee tended to overlap. The decision to abolish the EIB was intended
to rationalise these systems, but how its functions were to be distributed
was a source of tension. A European Affairs Bureau (EAB) was created as
the replacement body and located in the State Chancellery, where, from
1 December 2003, it was directly answerable to the PM.5 However, this
arrangement lasted for little longer than a year. The decision was taken in
2004 to reorganize the EAB and, after January 2005, to return its functions
to the MFA.6 The decision was taken on the basis that the Bureau could work
more effectively from within the MFA, as the latter had key resources and
diplomatic instruments at its disposal.
5
On Coordination of EU issues after accession of Latvia to the EU and Reorganization of
European Integration Bureau. Regulation No. 654, Cabinet of Ministers, 2003d.
6
On Reorganization of European Affairs Bureau. Regulation Nr. 207 (3155), Cabinet of
Ministers, 2004d.

Ministry
of Economics

Ministry
of
Interior

Permanent
Representation
to EU in
Brussels

Affairs

Ministry
of
Foreign

Secretariat
of
Delegation
for EU
Accession
Negotiation
s

State
Chancellery

Ministry
of
Justice

Committee
of European
Affairs

Ministry
of
Transport

Ministry
of
Environ
ment

Ministry
of
Welfare

Ministry
of
Finance

Ministry
of
Health
Care

INTERMINISTERIAL WORKING GROUPS

Ministry
of
Culture

COUNCIL
OF SENIOR OFFICIALS

EUROPEAN INTEGRATION
BUREAU

EUROPEAN INTEGRATION
COUNCIL

CABINET OF MINISTERS

Prime Minister

PARLIAMENT

Ministry
of
Regional
Develop
ment

Minister of
Special
Assignment
for Children
and Family

Coordination of EU affairs before accession to the European Union (1998 – 2003)

Minister of
Special
Assignment
for
integration
of society

Ministry of
Education
and Science

Ministry
of Agriculture

Table
Table
3 3

84
Ivo Rollis

The National Coordination of EU Policy in Latvia

85

The EAB’s mission was to develop a single national EU policy by arbitrating between priorities proposed by the various departments. It also took
charge of major EU-related questions, such as preparing Latvia’s approach
to the Lisbon Strategy and the 2007–13 financial perspective. Attempts were
also made to improve EU policy coordination, now that Latvia was inside the
Union, while a number of specific challenges, such as how the country would
absorb the structural funds, also fell within its remit. The Cabinet undertook
a further reorganization of the system in late 2005.7 There have been no major
changes to the system since that date.

The current system for the national coordination of EU policy
Latvia’s first years of EU membership were a period of learning,
adaptation and reaction to EU initiatives. Moreover, the limited resources at
the centre and in the line ministries began to tell in the face of the challenge
of dealing with the volume of information from EU institutions, formulating
national positions across the full range of Union activities and the need to
prepare for meetings of the Council and European Council. The government accepted this as part and parcel of making the transition from a state
preparing for membership to a full EU member state. After three years,
however, the government began to develop a more active approach and to
clarify its strategic priorities.8
The coordination system aims to ensure that Latvia’s representatives
speak with one voice at all levels of the EU. The system is formalized —
there are well-established procedures9, supported by written guidelines and
7
Order on Coordination of Preparation, Adoption and Representation of the National Position on European Union Issues. Regulation No. 596, Cabinet of Ministers, 2005b.
8
Membership of Latvia to EU — basic principles, goals, priorities and activities 2007–2013.
Informative report of to the Cabinet of Ministers, Ministry of Foreign Affairs, 2006b.
9
Preparation Sequence of the National Positions of Latvia on European Union Issues and Preparation of Related Instructions and the Information Exchange Sequence. Instruction Nr. 9, Cabinet of
Ministers, 2003a.; On Coordination of European Union Issues After Accession to European Union.
Regulation Nr. 136, Cabinet of Ministers, 2003b.; On the Competences of the Ministries and other
Public Institutions in the EU Issues. Regulation Nr. 385, Cabinet of Ministers, 2003c; Order on How
to Prepare and Support the Position of Republic of Latvia in the Framework of Violation Procedure of
European Community Foundation Treaty. Regulation Nr. 553, Cabinet of Ministers, 2004b.; Order on
Coordination of Preparation, Adoption and Representation of the National Position on European Union
Issues. Regulation No. 596, Cabinet of Ministers, 2005b.; Latvia‘s EU membership — basic principles,
goals, priorities and action 2007–2013. Ministry of Foreign Affairs Report, Cabinet of Ministers, 2006.
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handbooks — and there is a clear division of labour between actors. It is decentralized to the extent that line ministries, or working groups, where an
issue cuts across departmental lines and which can be ad hoc or permanent,
take the first step in defining the country’s position in response to initiatives
from the EU level. The EU coordination unit in the lead ministry will usually
coordinate with other stakeholders, including social partners, where consultation is necessary. Moreover, the line ministries prepare instructions for
the Council working groups, as well as the various Council committees, and
officials are responsible for reporting to line ministries after the meetings.
However, a series of mechanisms (inter-ministerial committees, the CSO
and, if necessary, the Cabinet) exist to troubleshoot where problems arise,
and the MFA has considerable powers as the central coordinating authority.
With respect to the former, interdepartmental conflicts are usually
solved in the working group or CSO, and only in very rare cases are they
passed to the Cabinet for solution. Working groups are the main venue for
discussing cross-departmental issues and formulating negotiating positions.
The division of competences between line ministries on the committees and
working groups involved in preparation for EU Council of Ministers is set
out in a Cabinet Regulation10, which assigns responsibility for each working
group to one or more departments. The coordinator of EU affairs from the
MFA participates to ensure compliance with procedures, but intervenes
minimally on substance. Routine coordination continues weekly in meetings
at state secretary level, in Cabinet committees, which bring together State
Secretaries and ministers, and in Cabinet.
The CSO in EU Affairs is the main interdepartmental committee.11
During pre-accession its role was to coordinate all issues relating to Latvia’s
membership of the EU. It meets weekly with a permanent agenda at the level
of Deputy State Secretaries or the senior civil servants in charge of EU affairs
in the line ministries, special secretariats at the central level of government
(senior official in EU affairs) and a representative from the Central Bank.
In particular cases, social partners and representatives of the non-governmental sector may also be involved. The Secretariat of the CSO is provided
10
On the Competences of the Ministries and other Public Institutions in the EU Issues. Regulation Nr. 385, Cabinet of Ministers, 2003c.
11
Regulation of Council of Senior Officials on EU Issues. Regulations Nr. 842, Cabinet of
Ministers, 2004c.
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by the MFA, although the Deputy State Secretary in EU Affairs12 runs the
Committee. The agenda items are set by the head of the CSO, though other
members can also request that certain issues are discussed. The CSO pre
pares for meetings of COREPER and meetings of the Council at ministerial
level. New EU proposals are also discussed. Although a two-thirds majority
decision rule applies, decisions are usually taken by unanimity. If a member
of the Committee is dissatisfied with the direction of discussion, the head of
the CSO or the lead ministry may propose to put the issue to the Cabinet.
Second, the MFA is the central coordinating actor and has corresponding powers. The MFA’s role increased after 1 May 2004 and since 2005 it
has been both the lead ministry responsible for foreign affairs issues and the
ministry tasked with the overall coordination of the preparation of Latvia’s
positions. The MFA follows developments at every level of EU decision
making, manages communications between the Permanent Representation
and the national capital, and circulates information between ministries. The
negotiating positions drafted by the line ministries or working groups must
be approved by the EAC. While instructions for Council working groups
are sent by the line ministries to representatives in Brussels, instructions for
meetings of COREPER are communicated to the MFA EU Coordination
Department, which has formal responsibility for transmitting instructions
to the PR. The MFA can intervene if formal procedures are not followed
and in those rare cases where the negotiating position is of insufficient
quality. In addition, the MFA prepares the PM for the European Council
meetings and other meetings of EU institutions, as well as formulating
general proposals on how state policy on the EU should develop.
At the same time, the PM’s role has diminished since the final stage of
pre-accession. While the responsibilities previously performed by the EIB
were transferred, the EIC was abolished and any issues that need discussion at political level are considered by the Cabinet. The PM has very few
resources as far as EU policy is concerned. A direct link is kept with the
MFA in preparing for the European Council and other key meetings. A special EU advisor was also appointed to assist the PM during 2007–2009 and
2014. The special advisor was a political appointee and member of the PM’s
private office. The advisor supported the PM in preparation for the European
12
Amendments to the Regulation of Cabinet of Ministers Nr. 842 “Regulation of the CSO on
EU issues”. Regulation Nr. 983, Cabinet of Ministers, 2005c.
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Council meetings and participated in management meetings in the MFA
on EU affairs and, similarly, the CSO. Although the PM has a relatively
limited role, there is ample scope for a collective intervention by ministers
in EU policy making. The Cabinet determines which issues on the agenda
of the EU Council of Ministers are especially important for Latvia. It adopts
national priorities for the incoming Presidency. It also approves the negotiating positions before each meeting of the EU Council of Ministers, where
the CSO has not been able to reach agreement or where the lead ministry
judges that a political steer is necessary. At whatever level in the coordination system decisions are taken, they are the individual responsibility of
the relevant line minister and the collective responsibility of the Cabinet,
responsible for the adoption of national positions. Correspondingly, there
are considerable opportunities for ministers and the Cabinet to discuss the
position that Latvia should adopt on any single issue. Although EU policy
was a fixed item on the agenda of the last Cabinet meeting of each calendar
month during pre-accession, since Latvia became a full EU member discussions are scheduled on a case by case basis.
On the front-line in Brussels, the main task of the Permanent Repre
sentation is to monitor coordination and to protect Latvia’s interests in negotiations with other member states and the EU institutions. The PR prepares
for meetings in EU institutions, acts as a contact point, gathers intelligence
and information, ensures representation in Council working groups, and
follows the activities of other actors. Though the PR is formally a conveyor
of national preferences, the experience and expertise of its staff enable it
to depart from the lines set out in its instructions. Information exchange
between EU institutions, the PR in Brussels and agencies in Latvia takes
place electronically. Documents received from the General Secretariat of
the Council of Ministers are sent to the MFA’s EU coordination department.
They are entered in the electronic registration system of EU documents
that can be accessed by all departments and agencies included in the EU coordination system. The Permanent Representative manages and coordinates
the work of the organization and he and his deputy attend, respectively,
COREPER II and I meetings. In some circumstances, the Permanent Representative may need to clarify instructions, but day to day business is left to
officials.
Attachés at the PR are appointed by the respective line ministries and
come from a variety of backgrounds. Some have previously worked on EU
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coordination, but others are specialists who are newcomers to the EU and
sometimes even to the administration. PR staff are involved in more than
100 working groups and committees of the Council of Ministers. Around
60 in number, officials come from the line ministries, the MFA, Parliament
and the Central Bank of Latvia. The status of these civil servants and their
responsibility to the Head of the PR is governed by regulations relating to
the diplomatic service. The rotation of civil servants between the PR and the
line ministries typically lasts for three or four years. It allows the institutional
experience that has been accumulated to be kept in the system.
Executive-legislature relations have been transformed by Latvia’s relations with the EU, confirming the deparliamentarianisation thesis developed
in relation to the older member states, despite the accountability of government to parliament. Although the government consults parliament on EU
negotiating positions and they are formally adopted by the EAC, the deputies
and staff of the Saeima have limited resources and insufficient time to investigate EU legislation.13 The Parliament has given the EAC the right to represent it in EU affairs14 (Saeima 2001). The Committee was one of the first to be
decided by the Parliament’s internal rules and is one of the largest, respons
ible for coordinating EU-related work in the Parliament and monitoring the
Cabinet. A specialized attaché in the PR maintains close cooperation with
committees in the European Parliament. Executive-legislative relations in
EU policy are managed similarly to other policy areas. However, during preaccession, two readings were introduced rather than three for EU-related
legislation. Very close contact was kept between the EIB and the EAC, so
that Parliament was always informed about the most important proposals.
Parliamentary secretaries also met occasionally, keeping open another information channel. EAC representatives participated in meetings of the EIC and
CSO, while the EIB representative was always present at the meetings of the
EAC. In 2001, the Parliament amended its internal rules to allow the EAC
to decide on the Latvian position prior to its approval by the government.15
Since Latvia became a full member of the EU, the EAC, which meets
twice a week, examines the agenda of upcoming Council meetings and
13
Svendsen M.J.V. Preparing for Living with Europe: Europeanisation of the Latvian Executive. http://www.policy.lv/index.php?id=102810&lang=en. (“Policy.lv” portāls; aplūkots 16.03.2014.).
14
The Rule Book of the Parliament of Latvia. Saeima, 2001.
15
Ibid.
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invites the lead department to explain the government’s proposed position.
The EAC has the authority to reject a position that has already secured the
government’s approval. During the first two years following accession it
exercised this right on several occasions when it had political objections. The
relatively small percentage of objections can be explained by the fast-moving
and complex EU agenda and the Parliament’s inability, unlike the government, to prepare high-quality responses at very short notice. In addition, the
EAC can invite different government representatives (including ministers)
to present national positions or provide clarifications on issues of parlia
mentary concern regarding EU related issues. The EAC has two to three
consultants and two attaches at the Parliament’s Representation in Brussels.
The Parliament’s attaches in Brussels follow the priority issues and if necessary
ask for clarification from the government. More generally, the government
reports to the Parliament at the end of each Council Presidency, reviewing
what has been achieved and outlining the aims of the incoming President.
Finally, and in contrast to the experience of other CEEC, the involvement of social partners and interest groups has increased since accession.
Interaction with representatives of civil society was established in a number
of policy domains during pre-accession, including agriculture, fisheries,
environment and social policy. With full membership, the role of interest
groups and social partners in policy formation has grown. The government
recognizes the importance of high quality input from representatives of
civil society and has imposed a number of pre-conditions. Its position on EU
proposals is agreed, where possible, in consultation with the parties likely to
be affected. If it influences employers, consultations with the Confederation
of Employers is obligatory. Where local government is concerned, the views
of the Union of Local Governments (ULG) will be solicited. In this context
it can be said that the government has been less than impressed by the contribution of the social partners, while the latter have been critical of how
consultations are organized. The passivity of social partners can be explained
at least in part by the short deadlines, the use of English language in working
documents, and lack of understanding of EU decision-making processes.16
Three additional features of Latvia’s national system for the coordination of EU policy are worthy of comment. First, the territorial dimension
is limited. If there are issues that concern regional development or local
16

Better Regulation. National Position to Council of Ministers, Cabinet of Ministers. 2004a.
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governments, the Ministry of Regional Development and Local Government
is involved, as is the Union of Local Governments, but there is no formal
representation of the regions. Second, its limited experience and the rather
abstract terms in which its strategic ambitions have been defined have
the consequence that Latvia is reactive to EU initiatives rather than bringing forward proposed actions of its own. Third, the presence of a group of
highly skilled EU specialists has worked to isolate the administration from
the political level. Due to frequent changes in government, politicians have
not been EU specialists and have relied to a large degree on their officials.

Explaining the system
Two moments have been decisive in shaping Latvia’s system for coordinating EU policy. The first, in 1997/98, concerned the sorting by the Union
of the candidate states into two groups. Latvia’s listing among the states
that had made less progress was interpreted as a signal that its coordination
system needed to be improved. In response, the government of G. Krasts
(1997–1998) acted to transfer direct responsibility for coordination to the
PM, in order to enable Latvia to meet the challenges of accession — mainly,
implementation of the acquis — and to catch up with the first group. The
second critical juncture was accession, which required an overhaul of the
coordination system to manage the far more exacting and divergent requirements. In its response to each, Latvia learned from the experience of
how other member states managed the demands respectively of pre-accession
and full membership, but did not go so far as to adopt particular models.
Both critical junctures arose from external pressures. Indeed, external
factors in the form of functional pressures were important in shaping Latvia’s
system for the coordination of EU policy during pre-accession and after
1 May 2004. For example, in the late 1990s, pressure from the EU, the
International Monetary Fund and the World Bank (WB) supplied the main
motivation for undertaking reform of the administration. The aim was to
create the administrative capacity necessary for the adoption of the acquis of
both the EU and WB.17 So influential was the role of international donors
and technical experts, that national ownership was threatened at times.
17
Reinholde I. Policy Transfer in Public Administration: How it Works in Practice. Viešoji
Politika Ir Administravimas, no. 16, 2006, pp. 53–65.
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The shift from pre-accession to full membership was also important, as the
demands faced were very different. For this reason, it could not be said that
the period of pre-accession prepared the way. One important difference was
that the EU’s influence became less direct as 1 May 2004 approached, since
the close supervision and monitoring that had been a feature of the preaccession period fell away.
Although the impetus was external, domestic factors exerted an important influence in shaping Latvia’s coordination system. As all political
parties supported to a greater or lesser degree the goal of EU membership
after Latvia gained its independence, accession has not been politically
contentious. The same cannot be said of popular opinion, where support for
EU membership was lowest among the candidate countries and indifference
has remained high since accession.18 Thus, frequent changes of government
have not led to shifts in Latvia’s European policy. Another important factor
was the absence of administrative resistance to the demands of pre-accession
or full EU membership. Gearing up the administration so that it could
meet EU requirements was part of a general reform and overhaul of the state,
as the remnants of the Communist system were eliminated. The system for
the coordination of EU policy reproduced the power relations and norms
of the new polity, with its tendency towards decentralization of functions
and responsibilities. In addition, although in the pre-accession phase Latvia
had borrowed from both Estonia and Finland — countries of similar size
with PM-led systems and small coordination centres — the choice of an
MFA-centred coordination model for post-accession was made for domestic
political reasons. The EIB was abolished, its functions transferred elsewhere — legal aspects to the Ministry of Justice, EC twinning assistance to
the Ministry of Finance — and very limited competences remained at the
centre of government (a single special advisor to the PM on EU Affairs). The
State Chancellery’s role was limited to supplying information on the EU, a
responsibility of the EUIA, and ensuring that Latvia’s positions on the EU
follow the same inter-departmental coordination procedures as other policy
initiatives, if on a faster track.
Furthermore, the influence of key individuals on the national coordination system has been very important. They include, Einārs Repše, New
18

Eurobarometer 69 — Opinion Poll in the EU. Report on Latvia, European Commission, 2008.
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Era PM between 2002 and 2004, and Artis Pabriks, Foreign Minister, and
Aigars Kalvītis, PM, (both People’s Party) between 2004–2007. Repše,
for example, decided to abolish EIC meetings, as well as the EIB, and to
establish a less influential EAB, to support the PM. It was Kalvītis, meanwhile, who decided to transfer the EAB to the MFA, thus entrusting responsibility for the management of EU affairs to his party colleague, Pabriks.
Consultants and officials have been less important.19 As in other EU states,
Latvia has experienced deparliamentarisation. Though the Parliament has a
strong role in general, this is not true in relation to EU affairs. It actively
monitored government action during pre-accession, but it has shown less
interest since Latvia became a full EU member state, while the limited
resources available to the EAC allow it to follow selective issues only. Finally,
though social partners are consulted by relevant ministries, may have representatives present at interdepartmental meetings at State Secretary level, and
occasionally attend meetings of the CSO, their input is limited.

Success and failure
Latvia’s overall performance during the first years of EU membership
does not stand out among other EU New Member States with visible activity or passivity. This can partially be justified by the limited administrative
capacity, with the national administration still learning to become more
pro-active and not just react to position papers or draft legislation, and be
able to influence EU agenda setting based on identified national interests on
EU issues. In support of this, the Permanent Representation in Brussels has
also gradually extended over the years of EU membership. At the edge of the
Presidency of the Council of the EU in 2015, the Permanent Representation
accounts for 120 diplomats and experts from the MFA, other line ministries,
the Parliament and the Bank of Latvia, representing Latvia’s interests in more
than 100 Council working groups and committees.20

19
Kalniņa Z. Eiropas jautājumi sanāk Ārlietu ministrijas rokās. Latvijas Vēstnesis, 2004.;
Preisa D. Eiropas lietu birojs maina bosu. Dienas Bizness, 2004.; Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP) aicinās valdību lemt par Eiropas lietu biroja nodošanu Ārlietu ministrijai. News Agency
“LETA”, 2004.
20
Permanent Representation in EC, 2014. http://www.mfa.gov.lv/brussels/about/struktura
(Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa; aplūkota 18.03.2014.).
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Latvia’s priorities for EU membership were defined in 2006 for the
2007–2013 period.21 The existing priority document was based on conclusions drawn from consultations with society and was supposed to initiate
full use of opportunities provided by EU membership. Nevertheless, the
document contains a very wide scope of priorities and at the same time does
not settle success indicators that would allow for the evaluation of Latvia’s
performance in achieving settled goals. Similarly, results of implementation of settled priorities for the 2007–2013 period have not been formally
evaluated. Priorities and interests for national EU policy for the 2014–2020
period have not yet been defined (except for the EU multiannual budget
2014–2020), but interrelation with other national priority documents, such
as the National Development Plan 2014–2020, is not predetermined.
However, despite possible first impressions of the country’s overall
passivity in EU decision making, Latvia has been active, and in many cases
successful, in making sure the final outcome takes into account the country’s
demands. This has especially been the case in the areas of budget and
Common Agricultural Policy (CAP), as well as energy and environment. For
instance, Latvia’s active position on the EU budget review was determined
by the fact that Latvia is one of the poorest EU member states and thus
sees EU funds as a means for achieving EU average income levels. Latvia’s
active position on the CAP was defined by the strong farmers’ lobby. Latvia’s
active position on energy and environment issues was determined by Latvia’s
specific interests in this field: the country is dependent on Russia’s energy, the
Baltic electricity market is isolated from the rest of Europe, and the country
wants to secure emission quotas that do not limit economic growth. Among
other priority issues for Latvia have been support for EU enlargement, EU
relations with eastern neighbours, and the Services Directive.22
If countries were to be classified on each of the EU policy issues as
“policy takers”, “policy killers” or “policy drivers”, depending on their particular position and level of activity23, one would recognize that Latvia has
been a policy taker (in some cases also policy maker) in areas such as the
Internal Market, Freedom, Security and Justice and Lisbon Strategy, policy
21
Latvia‘s EU membership — basic principles, goals, priorities and action 2007–2013. Ministry of Foreign Affairs Report, Cabinet of Ministers, 2006.
22
Akule D. The EU New Member States as Agenda Setters in the Enlarged European Union.
Latvia. EuPI — European Policies Initiative, Open Society Institute — Sofia, Country Report, 2009.
23
Ibid.
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taker in minority integration and citizenship issues, policy driver in energy
and climate issues, policy driver (and in certain cases also policy killer) in
the Budget review and the CAP, and policy driver and policy taker in EU
foreign policy, enlargement and institutional issues.

Assessing the system and challenges
The performance of Latvia’s national EU coordination system was most
effective during pre-accession, where its implementation record was exceptional. In the face of intense external pressure, which called for EU matters
to be prioritized, the system was very effective. The coordination system
ensured regular, timely, precise and effective work in conditions of intensity and pressure. A direct vertical link between the Cabinet and expert
groups affected by the CSO, and monthly meetings of the EIC, was key to its
success.24 Institutional changes and a loss of key personnel to EU institutions,
as well as the private sector, at accession, had a negative effect at a time when
demands on Latvia increased. Despite its experience during pre-accession,
where it was effective at preparing and negotiating positions, and its management of communication between national officials and EU institutions,
the MFA has found it difficult as a line ministry to play a central national
EU policy coordinating role. This has given rise to the concern that the positions advanced by the Latvian representative in Brussels are not sufficiently
well prepared or robust. Some observers have also argued that the CSO has
become less well informed since Latvia’s accession, due to the weakness of
the MFA’s coordinating capacity.25
Other weaknesses have become evident at the system level since
accession. Transparency and accountability have been a problem — the
government’s responsibilities to Parliament notwithstanding. At the political level, meanwhile, there is limited interest in the day-to-day work of the
EU. In addition, there is little evidence, crucial for a small state with limited
EU experience, of established relations with other member states or EU
institutions. One should also mention a number of issues disturbing the
24
The Practical Aspects for involvement of Latvia in the EU Institutional System. Eirokonsultants Ltd, Riga, 2002.
25
EU-8 Public Sector Capacity in the EU 8. Report On Strategic Planning and Policy Management in Lithuania and Latvia. Background Paper. Poverty Reduction and Economic Management
unit. Europe and Central Asia, World Bank, September 2006.
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consistent and efficient coordination of EU affairs in post-accession. In
particular:
Institutional structure: Inter-institutional cooperation during the preparation of negotiation positions has been insufficient. The coordination of
negotiation positions with the Permanent Representation to the EU is relatively efficient. However, there are also weaknesses in horizontal coordination
at the national level: initiatives examined in different Council working groups
and committees are often related, while representatives of different working
groups are not always aware of the aspects of initiatives considered by other
groups. Communication gaps, broader discussions and coordination conditions in a situation when the negotiation positions prepared are more “departmental” than “national”. Also looking across the ministries, however, the
picture is more mixed. Those departments that have managed to keep hold
of their staff from pre-accession, and therefore policy expertise and institutional memory, have been able to perform relatively effectively. One of the
main reasons causing the passive inter-departmental communication during
the preparation of Latvia’s position phase is the level of position makers’
abilities and skills (especially the ability to identify problems and their
relevance to other institutions, as well as to evaluate the interests and demands
of all parties concerned).
Measures: measures applied to improve the working of the coordination
system are not adapted to the real demands of improvement. For instance,
significant measures are better quality and quantity of the EU integration
impact assessment studies. The most problematic aspects are the impact assess
ment of the European Commission’s proposals. Public employees interpret
the role of impact assessment and the functions of assessment in national
policy making differently.26 Ministries and politicians rarely appreciate
the importance of assessment towards the quality of policies. Therefore,
the existing studies have not been widely used and new studies have not
been ordered for a pre-assessment for planning of the new policies. Results
of studies have not been used politically, or have been widely used for
argumentation in the interests of their own individual goals.
26
Report on the situation in the field of impact assessment. Report on the 1st delivery. European Funds project Nr. VK 2010/14 ESF “Increase of Public Administration’s analytical capacities to
perform impact assessment of structural reforms Corporate & Public Management Consulting
Group LLC, Riga, 2011.
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Also, EU fund requirements for compulsory impact assessment of
funded projects has developed non-homogeneous administrative capacity
in the public administration. At the same time, ministries do not always
consider that a useful instrument in national policy development. Ministries
often have a tendency to ignore social impact assessment of programmes.
The opinion of society has often not been reflected in policy documents. For
instance, informative reports produced by the government reflect information on completed work, but less assessment on the progress of policy implementation itself.
Human resources: the level of public servants and employees’ abilities
and skills. According to the State Chancellery, the annual staff turnover
is 11%, which is critical and twice as high compared to the average EU
level27. The position makers have not yet sufficiently internalized Latvia’s
priorities and objectives in the EU. The position makers have limited ability
for identifying the significance of questions and problems to other institu
tions, as well as the interests and preferences of the institutions concerned.
A substantial number of experts from the line ministries have withdrawn
from the public administration to continue their careers in the EU institu
tions. As a result, the formulation and advocacy of Latvia’s position and
resolution of problem situations lays on experts and lowest management
level. It often has a departmental or sectoral character that complicates the
establishment of a single position in the framework of a particular institution28. Capacity building in the public service administration also remains
highly topical for Latvia in the run-up to the EU Presidency in the first half
of 2015.

Recommendations for national coordination of EU policy
in Latvia
1) Improvement of EU affairs coordination system on the national and interinstitutional levels. Active and harmonised participation of state institutions must be ensured in the process of formation of national interests
27
Valsts Kanceleja: Kadru mainība valsts pārvaldē nav normāla. Independent Morning Paper,
05.02.2011. http://nra.lv/latvija/politika/110809-valsts-kanceleja-kadru-mainiba-valsts-parvaldenav-normala.htm (Neatkarīgās Rīta Avīzes mājaslapa; aplūkota 16.03.2014.).
28
Japiņa G. Eiropas Savienības Jautājumu Koordinācija Latvijā — 2015. gada Latvijas prezidentūru gaidot. Latvijas intereses Eiropas Savienībā, nr. 2012/1, Rīga.
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and representation in all steps of EU decision-making, co-operation
promoted between state institutions, socio-economic partners and researchers, early and active engagement in the EU decision-making
process. Therefore, these factors might involve the need for further critical
analysis of the current EU affairs coordination system and measures which
would make the biggest impact on efficient and transparent EU affairs
coordination — more devices to develop closer institutional partnership
at the national level, measures giving more active institution participation in sharing best practices, devices for a better spread of information
among actors of the national EU affairs coordination process, and more
publicity and enhancement of awareness of EU affairs.
2) Efficient multilateral and bilateral diplomacy (i.e. representation of national interests exercised by various institutions) in the EU institutions
and capitals of the EU member states, and use of the network of Latvia’s
diplomatic missions, with a view of obtaining support from other states.
In order to advocate national interests it is also necessary to know the
interests of other member states and form support coalitions. In order to
ensure a more effective representation of national interests in the Council
of the EU, greater attention should be paid to the formulation and preparation of negotiation positions. One of the most important capacities
for representing Latvia’s negotiation position in working groups and committees of the Council of the EU is considered to be proper argumentation
and ability to advocate the position in front of other member states and
the European Commission.
3) Making an impact on the EU level by forming coalitions based on national
interests and shaping national positions having examined the potential
impact of decisions for Latvia. Successful impact assessment in policy
making is possible if a logical compliance between policy planning
documents and decision on the state budget exists, where the latter acts
as an instrument for achieving goals fixed in policy planning documents;
compliance is present between action goals/priorities that are formulated
in the policy planning documents and opportunity for alternative decisions is formulated in particular policy decision making situations; both
the ministry staff have sufficient working experience, skills and know
ledge, and researchers are well aware of data collection methods for the
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assessment needs; financial resources are planned for assessments and
they are sufficient to obtain the needed data volume and quality; assessment is planned in a timely manner, cooperation is developed between
the groups involved in the assessment (e.g. staff in the ministries, re
searchers and politicians), research is carried out and methodological
material developed to improve the quality of studies analysing the changeovers of the EU membership.
It is, therefore, also recommended to conduct an extended assessment
or impact evaluation study of the European Commission’s proposals
regarding issues of EU legislation that are of great importance for Latvia,
before the initial formulation of the national negotiation position, or
together with it at the latest. The authority preparing a negotiation
position would have to be responsible for the preparation of the impact
assessment by involving all authorities and economic-social partners
concerned. Such impact assessments could be a part of the early warning
(about potentially problematic issues) system and would serve as a ground
for consultations with the European Commission. It is also recommended
to prepare broader negotiation positions on horizontal EU issues and
apply these in a systematic manner. In this case, their preparation and the
involvement of various institutions and non-governmental organizations
into the process (the formation of Latvia’s discourse on European issues)
are as important as the result itself. The Council of Senior Officials could
also be more efficiently used for discussion on national EU policy and
particular draft negotiation discussions.
4) EU affairs must continue to constitute an integral part of the political agenda
(e.g. closely interrelated with the National Development Plan). At the same
time, national policy issues should not be unreasonably associated with
the effect of the EU and its regulations. A closer link could be developed
between national development and national interests for EU membership.
A more proactive PM’s role could be ensured in the strategic driving of EU
membership as an extension of domestic policy, and, where appropriate,
coordination on core implementation issues could be intensified between
the Cross-Sectoral Coordination Centre (subordinated to the PM) and
the MFA.
5) Broad public support for Latvia’s EU policy and public agreement on the
policy. This would be vital to continue to maintain an open and constant
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dialogue between government institutions and the public in the formation
of national positions represented in the EU institutions.
6) Sufficient administrative capacities and resources of public service aiming
at the best preparation of national positions on essential EU policy affairs
that matter for Latvia, the most efficient representation in the EU institutions thereof, and implementation of the decisions made. The most important capacities of the preparation of a negotiation position are considered
to be the ability to evaluate the issue under consideration in a broader
context of public policy and interests; the ability to present a draft of
the EU legislation to the management, other institutions and interest
groups, and reach a compromise, and the ability to envisage interests of
other institutions, socio-economic partners and coordinate them.
It is proposed to organise the traineeships of public servants in EU
countries, in the Permanent Representation, and in the EU institutions.
An internship at the Permanent Representation to the EU is a means for
broadening horizons and acquiring competencies alongside professional
knowledge. Proper selection procedures are essential, as well as the need to
ensure equal opportunities for internship among institutions. Respectively,
it is important to ensure compliance with the terms of rotation to the Per
manent Representation set, and the retaining of returning civil servants in
the civil service.
Not only is the participation in meetings of working groups topical —
the promotion and temporary delegation of national representatives as
national experts to EU institutions is also suggested. Such experience provides the possibility to take a closer look at decision-making in the EU and
to establish relations with employees of the EU institutions.
Furthermore, active sharing of best practices and participation in the
EU Twinning programme could be further intensified. In order to achieve
a more active dispersion of good practices and to enhance the participation of national institutions in the EU Twinning programme, it is proposed
to identify the best national reform practices and organise regular public
servant training and consultation on the EU Twinning programme and
practical aspects of participation in specific projects.
Finally, at the level of the MFA, the current coordinating body of EU
membership, it would be especially important to develop employee and
public servant expertise and deepen their knowledge of different EU public
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policies that would allow for more quality involvement in priority setting
and national position drafting processes. Moreover, significant attention
should be paid to the personnel motivation system and personnel turnover
problem, as well as the problem of an insufficient quantity of personnel.

Conclusion
Latvia’s accession to the EU represented the achievement of a foreign
policy goal set in 1995. The system for managing EU business, meanwhile,
has undergone several changes since Latvia’s initial engagement with the
Union. Central responsibility has been moved from the MFA to the PM
and back again, while the centralized system of the late pre-accession era
gave way to the decentralized system familiar from the earlier phase of preaccession. Latvia is one of the few of the EU-28 with an MFA-centred coordination system at its heart that can see beyond the policy aims and responses
of multiple line ministries.
As the learning phase of being a New EU Member State is completed,
the role of efficient coordination of EU affairs will further increase. Although
the main impetus to change the development of Latvia’s coordination system
came from outside, domestic factors shaped the country’s response, notably
in regard to the switch of central coordinating responsibility. Although the
procedures work effectively enough, the system is more reactive than pro
active and lacks the strong leadership from the centre that was a feature
of the late pre-accession phase. It no longer has an ‘independent’ quality
control centre or ‘opinion provider’. Nor does it have the strategic capacity
at its heart that can see beyond the policy aims and responses of multiple line
ministries. It remains to be seen whether this is a situation that can continue
in the light of the EU Presidency in 2015 and thereafter. At least, it is pre
dictable that Latvia will have to become stronger in defending its interests
on the EU level using all channels of influence and the country’s positions
e.g. becoming more defined on energy and migration as non-governmental
organisations increase their capacity and become more involved on these
issues.

Viedie reģioni un viedā specializācija
Iveta Reinholde,

LU Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore
Šī raksta mērķis ir ieskicēt procesu, kā vietējā kopiena un ieinteresētās
puses, darbojoties jaunās sadarbības formās, var rast jaunas idejas par
teritorijas attīstību ilgtermiņā. Jebkura jauna iniciatīva, sociālās uzvedības
forma, kas tiek akceptēta kopienā un kas sniedz kopienai labumu, var
tikt uzskatīta par sociālo inovāciju. Tādēļ, ja kopienas locekļi, savstarpēji
sadarbojoties, izdomā veidu, kā viņu kopiena kļūst atšķirīga no citām,
un tas veicina izaugsmi, šāda kopiena ir definējusi viedajam reģionam
nepieciešamo viedo specializāciju.
Atslēgvārdi: kopiena, reģioni, viedā specializācija, viedie reģioni.
The aim of this article is to outline how the local community and stakeholders
can create new ideas for long-term territorial development with the
practice of new forms of cooperation. Any new initiative or form

of social behaviour that is accepted by the community and provides
benefits to it can be labelled a social innovation. Thus, cooperation
resulting in growth by specialisation describes the smart region.
Keywords: community, regions, smart regions, smart specialisation.

Ievads
Visbiežāk ar jēdzienu “reģions” tiek saprasta noteikta ģeogrāfiska, teritoriāla vai administratīva teritorija. Taču vienlaikus uz reģionu var lūkoties arī
kā uz vienību, kas apvieno jaunākās idejas un pieejas, un, izmantojot reģiona
kapacitāti, citādā veidā un formātā atrodot jaunu izaugsmes formulu. Šajā
rakstā ar jēdzienu “reģions” tiek saprasta teritorija, kurā darbojas ieinteresēto
pušu tīklojums, kas aptver vairākas administratīvās teritorijas un ir vērsts uz
ieinteresēto pušu pārstāvēto teritoriju izaugsmi.
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Tāpēc, ja tiek pieminēts jēdziens ‘viedais reģions’ (angļu val. — smart
region), neviļus jāaizdomājas, kāpēc viena teritorija var atrast savu unikālo
attīstības formulu, bet citām nevedas. Turklāt pēdējo gadu laikā, jo sevišķi
pēc ekonomiskās lejupslīdes, zināmā mērā ir kļuvis moderni daudzas jaunas iniciatīvas saukt par viedām, tā uzsverot šo iniciatīvu unikālo raksturu
un nosacījumus. Šī raksta mērķis ir ieskicēt procesu, kā vietējā kopiena un
ieinteresētās puses, darbojoties jaunās sadarbības formās, var rast jaunas
idejas par teritorijas attīstību ilgtermiņā. Jebkura jauna iniciatīva, sociālās
uzvedības forma, kas tiek akceptēta kopienā un kas sniedz kopienai labumu,
var tikt uzskatīta par sociālo inovāciju. Tādēļ, ja kopienas locekļi, savstarpēji
sadarbojoties, izdomā veidu, kā viņu kopiena kļūst atšķirīga no citām, un tas
veicina izaugsmi, šāda kopiena ir definējusi viedajam reģionam nepieciešamo viedo specializāciju.

Viedais reģions
Tātad — kas ir viedais reģions, un kas veido tā unikālo attīstības formulu? Var apgalvot, ka vieds reģions būs tas, kurš prot labi izmantot savus
finanšu resursus vai izdevīgo ģeogrāfisko izvietojumu. Bet vai ar finanšu pratību, veiksmīgu ģeogrāfisko izvietojumu ir pietiekami, lai viens reģions būtu
atšķirīgāks par citiem? Vienlaikus ar viedā reģiona jēdzienu ES telpā parādījās
arī cits nozīmīgs koncepts — ‘viedā specializācija’ (angļu val. — smart specialisation), tā apzīmējot reģionu stratēģisko izvēli, kura nodrošinās reģionam
konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem reģioniem.1 Vienkārši runājot, vieds
ir tas reģions, kas, domājot par savām attīstības perspektīvām, spēj atrast
tādus sociālos un tehnoloģiskos risinājumus, kas dos iespēju reģionam izrauties krietni priekšā citiem. Tiesa, viedo reģionu savā darbībā ievēro viedās
pārvaldības (angļu val. — smart governance), kad uzmanība ir vienlīdz pievērsta gan procesam, gan sasniegtajam rezultātam, un, veidojot rīcībpolitikas, normatīvos aktus un jebkādu administratīvo regulējumu, tiek ņemts
vērā paredzamais iegūstamais rezultāts, ko iegūst gala patērētājs, nevis citas

1
del Castillo J., Barroeta B., Paton J. Converting smart specialisation into a regional strategy.
INFYDE Working Paper, vol.2, no. 1, 2011, pp.1-7.
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pārvaldes institūcijas.2 Turklāt viedā pārvaldība koncentrējas uz sarežģītu
problēmu risināšanu, kuras nav iespējams atrisināt ar birokrātiskām, rutīnas
darba metodēm, bet ir jāmeklē jaunas pieejas un kopienas sadarbības formas, vienlaikus domājot gan par problēmas risināšanas procesa racionalitāti,
gan arī par sagaidāmā rezultāta noderību iedzīvotājiem.
Eiropas izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020” paredz, ka Eiropas izaugsme
laika periodā līdz 2020. gadam būtu jābalsta uz izglītību, pētniecību un inovācijām un sabiedrību, kas aktīvi izmanto informāciju un komunikāciju
tehnoloģijas.3 Taču atkal var jautāt, vai cilvēku izglītība, jauni produkti un
pakalpojumi, kas rada darbavietas un informāciju tehnoloģijas, ir vienīgais, kas noteiks visas Eiropas un katra atsevišķa reģiona nākotni. Atbilde,
ko sniedz Eiropas Savienība, ir ‘viedā specializācija’, kuru uzskatīt par instrumentu tādu reģionālu inovāciju radīšanai, kuras rezultējas labklājības
pieaugumā reģiona iedzīvotājiem.4 Eiropas Komisijas skatījumā viedā specializācija ir plašāka pieeja investīcijām, aptverot vairākas nozares un ļaujot
reģioniem pašiem identificēt savas stiprās puses. Šāda pieeja, protams, ļauj
izvairīties no resursu koncentrācijas vienā jomā vai nozarē, jo līdz ar resursu
koncentrāciju notiek arī risku koncentrācija.5 Turklāt reģionam nav iespējams vienlīdz pilnvērtīgi attīstīt sevi visās jomās, līdz ar to koncentrēšanās vai
specializēšanās uz vienu vai dažām jomām būtu savā ziņā racionāla izvēle no
visu veidu resursu izmantošanas perspektīvas.6

2
Governance for health in the 21st century: a study conducted for the WHO Regional Office for Europe. World Health Organisation. 18.08.2011. http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0010/148951/RC61_InfDoc6.pdf (PVO Eiropas Reģionālā biroja mājaslapa; aplūkota
12.11.2013.).
3
Smart Growth. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smartgrowth/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 02.02.2014.).
4
Smart Specialisation and Europe’s Growth Agenda. http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/smart_specialisation/doc/panel1_concl.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota
02.02.2014.).
5
Research & innovation. Regional dimension of innovations. http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 02.02.2014.).
6
Foray D. Smart specialisation: the concept. Smart specialisation conference, Sofia, Bulgaria, May 10-11, 2012. http://212.122.184.73/uploadfiles/documents/2012/may/90_Foray_Sofia.pdf
(aplūkots 02.02.2014.).
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Tātad viedai specializācijai ir nepieciešami vairāki elementi:7
a) reģiona spēju un stipro pušu analīze;
b) partneru meklēšana un iesaiste no citiem reģioniem;
c) sadarbības tīklojums starp uzņēmējiem, pētniekiem un publiskās
pārvaldes iestādēm.
Vienlaikus viedās specializācijas elementi sasaucas ar vienu no daudzlīmeņu pārvaldības diviem modeļiem. Daudzlīmeņu pārvaldībā ir divi kontrastējoši modeļi. Vienā modelī vara aptver ierobežotu līmeņu skaitu, bet
otrā modelī pārvaldība balstās uz tīkliem un pilnvaru nesējiem ar savstarpēji pārklājošiem uzdevumiem.8 Tieši otrais daudzlīmeņu pārvaldības tips,
kas ir vairāk raksturīgs ASV, nevis ES dalībvalstīm, izpaužas viedo reģionu
veidošanas idejā, jo viedie reģioni apvieno salīdzinoši lielu skaitu ieinteresēto pušu, kas pārstāv gan formālas organizācijas, piem., pašvaldības, gan arī
neformālās organizācijas un aktīvus iedzīvotājus. Šis daudzlīmeņu pārvaldības modelis ir elastīgs un ātri reaģē uz izaicinājumiem, līdz ar to ir iespējams
gan rast inovatīvus risinājumus, gan arī panākt, ka lokāla problēma kļūst
nacionāla vai pat pārnacionāla. Baltijas jūras reģiona stratēģija zināmā mērā
ir labs piemērs — tajā vienuviet ir gan daudzlīmeņu pārvaldība, gan viedais
reģions, jo Baltijas jūras reģions aptver 8 ES valstis ar kopīgiem ekonomiskiem, sociāliem un vides izaicinājumiem, un attiecīgi šīm valstīm, veidojot
dažādus tīklus ar daudzveidīgiem partneriem, ir jārod risinājumi, kā reaģēt
uz izaicinājumiem.

Viedās specializācijas identifikācijas process
Lai reģionā identificētu noteiktu specializāciju, ir ieteicams ievērot šādus
soļus.
Pirmkārt, lai apzinātu reģiona resursus un spējas, ir nepieciešams izveidot sadarbības tīklojumu starp dažādām ieinteresētajām pusēm. Pašvaldība var mudināt iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties procesā. Taču pamatā
sadarbības tīklojumam ir jāveidojas kā pašu ieinteresēto pušu iniciatīvai vai
7
Research & innovation. Regional dimension of innovations. http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 02.02.2014.).
8
Marks G., Hooghes L. Types of Multi-Level Governance. European Integration Online Paper,
vol.5, no.11, 2001, p.3 http://eiop.or.at/eiop/pdf/2001-011.pdf (“European Integration” tiešsaistes
portāls; aplūkots 02.02.2014.).
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augšupvērstai iniciatīvai, kuru atbalsta reģiona pašvaldība un citas publiskās
pārvaldes iestādes. Faktiski, lai identificētu viedo specializāciju, ir nepieciešams kopienas spējināšanas (angļu val. — empowerment) process un publiskās pārvaldes respekts pret kopienas idejām. Attiecīgi, lai veiktu gan spēju
analīzi un partneru meklēšanu, gan arī izveidotu sadarbības tīklojumus, ir
vispirms jāsaprot, ko reģions vēlas panākt, jeb jāveic savu vēlmju prioritizācija. Ņemot vērā jau iepriekš minētās viedās specializācijas pazīmes, ir pilnīgi
skaidrs, ka amatpersonas vienpersoniski nevar izlemt to, ka pašvaldība vai
novads specializēsies vienā vai otrā jomā. Primārie pašvaldības pienākumi
procesā, kad reģions lemj par specializāciju, ir diskusijas, konsultācijas un
komunikācija. Šajā gadījumā ir nepieciešams sadarbības tīkls, kurš līdzdarbojoties un diskutējot nonāk pie gala lēmuma. Respektīvi, viedās specializācijas noteikšanā ir svarīgs gan rīcībpolitikas process, gan arī sasniegtais
rezultāts.9 Labs piemērs ir Talsu apkaimes ideju darbnīca, kas notika jau
2010. gadā. Talsu novada 16 pašvaldību apkaimes ideju darbnīcās iedzīvotāji dalījās savā pieredzē par iedzīvotāju iesaisti dzīves kvalitātes uzlabošanā,
izvērtēja iepriekšējās pašvaldību attīstības vīzijas un definēja jaunas vīzijas.10
Otrkārt, tajā mirklī, kad sadarbības tīkla dalībnieki ir identificējuši prioritātes, ir vērts atcerēties par SMART metodoloģiju, kas plaši tiek izmantota
projektu vadībā, izvērtējot projektu mērķus. Identificētajām prioritātēm ir
jābūt reālām, sasniedzamām un mērāmām, paredzot visu ieinteresēto pušu
iesaisti. Atbilstoši SMART11 metodoloģijai, pirmkārt, prioritātēm ir jābūt
specifiskām, izrietošām no reģiona spējām, stiprajām pusēm un pieejamajiem resursiem. Prioritātēm ir jābūt mērāmām, kas nozīmē, ka ir jābūt pilnīgi
skaidri definētam un saprotamam, kad prioritāte tiks sasniegta. Prioritātei
ir jābūt sasniedzamai ar tiem resursiem, kas ir reģiona un ieinteresēto pušu
rīcībā. Prioritātei vai mērķim ir jābūt nozīmīgam reģiona attīstības kontekstā, kas nozīmē, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā izvēlētā specializācija dod labumu. Tiesa, ir nepieciešams definēt laika ietvaru, kurā minētais
9
Foray D. Smart specialisation: the concept. Smart specialisation conference, Sofia, Bulgaria,
May 10-11, 2012. http://212.122.184.73/uploadfiles/documents/2012/may/90_Foray_Sofia.pdf
(aplūkots 02.02.2014.).
10
Apkaimes ideju darbnīca “Iedzīvotāju iniciatīvas Talsu novadam”. http://www.talsi.lv/apkaimes-ideju-darbnicas (Talsu novada mājaslapa; aplūkota 17.02.2014.).
11
Richman L. Improving Your Project Management Skills. American Management Association,
2006, p. 66.
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mērķis tiks sasniegts. No tā izriet, ka jebkurš cits mērķis, kas neatbildīs
SMART metodoloģijai, var tikt uzskatīts par vispārīgu un neatbilstošu.
Treškārt, ir jāiedibina regulārs specializācijas pārskatīšanas un izvērtēšanas mehānisms, kurā piedalās visas ieinteresētās puses. Sasniegumu pārskatīšana pēc dažiem gadiem kopš specializācijas ieviešanas sākuma ļaus jau
agrīnās stadijās identificēt kļūdas un savlaicīgi rīkoties kļūdu novēršanai.
Ja kopienas locekļi, savstarpēji sadarbojoties, izstrādā oriģinālu veidu,
kā viņu kopiena kļūst atšķirīga no citām, un tas veicina izaugsmi, no kuras
iegūst visa kopiena, tad var secināt, ka ir definēta viedajam reģionam nepieciešamā viedā specializācija. Apkaimes Pierīgā vai apkaimes laukos ārpus
formāliem administratīvo teritoriju rāmjiem var darboties, lai gan atrisinātu
praktiskas dabas jautājumus (piem., savstarpējā kooperēšanās, lai nokļūtu
vietējā pilsētā vai Rīgā), gan arī rastu inovatīvus instrumentus ekonomiskai
izaugsmei (piem., tiešās pirkšanas pulciņi, kad pilsētas iedzīvotāji pārtikas
produktus pērk tieši no ražotāja).
Tātad kopienā radīti un pieņemti jauninājumi ir priekšnosacījums viedā
reģiona dzimšanai. Savukārt ieinteresēto pušu pūles un centieni, izmantojot
reģiona stiprās puses un pieejamos resursus, pārvaldes iestāžu atbalstīti, gan
veicinās izaugsmi, gan arī palīdzēs pārvarēt neuzticēšanās tradicionālo sienu
starp publisko pārvaldi un kopienu.
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III
Intervija

Digitālais veiksmes stāsts.
Priekšroka — mazajiem, inovatīvajiem
Ina Strazdiņa,
Latvijas Radio Briselē
E-lietas un digitālā dienas kārtība būs viens no galvenajiem pīlāriem, uz kā
balstīsies 2015. gada pirmajā pusē gaidāmā Latvijas prezidentūra Eiropas
Savienībā (ES).
Latvijai ir daudz labu iespēju pārliecināt pārējās Eiropas valstis, ka
cilvēkiem ir tiesības uz labu, interneta vidē veidotu administrāciju un ka
digitālā pārrobežu sadarbība Eiropu padarītu arī interesantāku investoriem, uzskata Pēteris Zilgalvis, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu,
satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta Veselības un labklājības nodaļas
vadītājs.
Šobrīd vairākus mēnešus P. Zilgalvis ir arī viesprofesors Lielbritānijā,
Svētā Antonija koledžā Oksfordas universitātē, kur strādās līdz pat jūlijam.
Ar P. Zilgalvi tiekos brīdī, kad viņš no Oksfordas uz dažām dienām
iegriezies Briselē.

Kā attīstās Eiropas Savienības lielākā izpētes un inovāciju programma “Apvārsnis 2020” un, kuri, Jūsuprāt, ir tie perspektīvie virzieni,
kas varētu būt interesanti Latvijai?
Programmā “Apvārsnis 2020” mēs sākam izmantot jaunus instrumentus.
Joprojām paliek spēkā tādi pastāvīgie instrumenti kā sadarbība pētniecībā,
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kur ir vajadzīgas trīs valstis, un kur finansē izcilos pētījumus, un Eiropas
Pētniecības padome, taču mēs esam ieviesuši arī jaunus instrumentus un
jaunu pieeju, lai veicinātu inovācijas. Tas varētu būt īpaši interesanti Latvijas uzņēmumiem, lai motivētu pievienoties programmai “Apvārsnis 2020”.
Viena no jaunajām formām ar nosaukumu “Open disruptive innovation”
paredzēta mazajiem uzņēmumiem, un tie var pieteikties un iegūt finan
sējumu savām inovācijām, bet nākamajā posmā cerēt arī uz papildu finansējumu. Šādi mēs atbalstām individuālos uzņēmumus, kas, piemēram, rada
aplikācijas, ko parasti Eiropas Savienība nefinansē, jo tas nav trīs valstu
sadarbības projekts. Paredzētas arī balvas miljona eiro apmērā tādu lietotņu
radīšanai, kas apkopotu visus tos datus, ko cilvēki paši ieraksta vai kas tiek
iegūti monitoringa rezultātā veselības un labklājības jomā. Tas būtu plašāk
nekā tikai e-veselība, jo šajā lietotnē atspoguļotos arī tādi dzīvesveida dati
kā, piemēram, cik ilgi cilvēks guļ, ko ēd, cik soļus noiet vienā dienā un tamlīdzīgi. Tas, ko mēs rosinām, ir radīt sistēmu, kas visu šo informāciju spēj
apvienot gan iedzīvotāju, gan ārstu lietošanai, lai tad, ja cilvēks vingro mazāk
un ēd vairāk, šīs tendences var redzēt kopainā un nav jāiztiek ar fragmentētu informāciju. Šī iespēja varētu būt interesanta Latvijas uzņēmumam, jo
netiek prasīta iesaistīšanās kādā saskaņotā grupā, un arī nepieciešamās naudas summas un laika patēriņš ir mazāks. Tas ir piemērs arī tam, kā Eiropas Komisija ievieš inovācijas savā administrācijā, jo tā nepieprasa kaut arī
vajadzīgu, tomēr smagnēju instrumentu sadarbības veicināšanai starp dalībvalstīm, un arī dod iespēju Eiropai finansēt mazos uzņēmumus.
Tātad būtībā kompānijas Latvijā varēs pašas radīt šo lietotni, šo aplikāciju, piemēram, e-veselības jomā?
Jā, tieši tā. “Open disruptive innovation” atbalstīs inovācijas kādos noteiktos virzienos, taču katrā ziņā tas būs tā sauktais augšupejošais (bottom–up) virziens. Nebūs tā, ka Komisija noteiks — mēs gribam jaunu
inovāciju, lai mērītu cukura līmeni asinīs. Tā būs brīva zona cilvēkiem, uzņēmumiem izdomāt, ko viņi vēlētos radīt.
Ļoti interesanta lieta ir arī Eiropas Savienības atbalsts valsts iepirkuma
procedūrai, kas veicina inovācijas. Savos rakstos par valsts lomu inovācijas
politikā es uzsveru — ir vislabāk, ja valsts nevis atbalsta mazos un vidējos
uzņēmumus kā tādus, bet izsludina mērķi, piemēram, mums vajag ko jaunu,
lai labāk izmantotu atjaunojamās enerģijas, mums vajag tādus un tādus
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informācijas tehnoloģiju risinājumus vai e-veselībā labāk saskaņot, kad cilvēks apmeklē ārstu un saņem e-recepti. Šādā gadījumā valsts izsludina mērķi
un ar publisko iepirkumu ne tikai saņem pakalpojumu, kas ir vajadzīgs, bet
arī atbalsta vietējos inovatīvos uzņēmumus.
Šī būtībā ir arī atbilde uz jautājumu, ar ko “Apvārsnis 2020” atšķiras
no citām pētniecības atbalsta programmām.
Jā. Mēs cenšamies būvēt Eiropas pētniecības telpu, tātad veicināt sadarbību starp valstīm, lai nanotehnoloģiju institūti Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā
sadarbojas, lai būtu Eiropas Pētniecības padome, kas atbalsta visatzītākos
pētniekus — tas viss turpinās, bet tagad tiek likts liels uzsvars uz to, kā vēl
vairāk veicināt inovācijas un iesaistīt mazos, inovatīvos uzņēmumus.
Vai sadarbība starp valstīm strādā labi vai tomēr ne visai, ja reiz tiek
meklēti jauni individuālu uzņēmumu atbalsta ceļi?
Tā strādā, un tas ir ļoti efektīvs instruments. Kā piemēru varu minēt
“epSOS” — veselības datu un e-recepšu tīklu. Šo tīklu izveidoja mana nodaļa,
un tas ļauj veselības datus un receptes pārsūtīt visām dalībvalstīm un auto
mātiski tulkot visu dalībvalstu valodās. Tīklā ir 23 dalībvalstis, tulkošana
notiek visās valodās, un šeit pilnīgi noteikti nepieciešami visi sadarbības
partneri. Protams, tas bija arī ļoti smagnējs, bet vajadzīgs process. Ja mēs gribam kļūt un palikt par vienu no pasaules virzītājspēkiem nanotehnoloģijās,
mums nepieciešama sadarbība starp labākajiem institūtiem, mums ir jāizmanto viss Eiropas potenciāls. Protams, tas ir lēnāk, nekā tad, ja atsevišķi
institūti strādātu vieni paši katrs par sevi, taču, tāpat kā ASV izmanto visu
savu potenciālu atsevišķos štatos vai Ķīna — visā savā teritorijā, arī mums
tā ir jārīkojas un jādod iespēja saviem zinātniekiem redzēt labāko, ko citi ir
izstrādājuši. Taču gadījumos, kad nepieciešams ātri izstrādāt kādu inovatīvu
pieeju, piemēram, jau minētā lietotnes vai aplikācijas izstrādāšana, tad visdrīzāk nevajag trīs dalībvalstis, jo sadarbība virtuālajā vidē jau notiek, cilvēki
zina, kādi ir jaunākie sasniegumi un kas ir attīstības procesā, ir savstarpējie kontakti, tāpēc ir svarīgi cik ātri vien iespējams iegūt atbalstu mazajiem
uzņēmumiem. Jāteic, ka pētniecības institūtos komandas jau ir daudznacionālas, jo cilvēki ceļo un strādā citās valstīs. Līdz ar to mazāk ir jāuzsver
Eiropas sadarbība, bet vairāk jādomā, kā mēs varam atbalstīt inovatīvos
uzņēmumus un kā mēs Eiropas Savienībā varam ātrāk attīstīt tehnoloģijas.
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E-lietas būs arī viens no pīlāriem Latvijas prezidentūrā Eiropas
Savienībā. Kādi būtu galvenie risināmie jautājumi?
Manuprāt, digitālais vienotais tirgus, pāreja uz e-pārvaldību Eiropas
Savienībā gan dalībvalstīs, gan Eiropas institūciju līmenī. Jāskatās arī, kā
varam atbalstīt tās digitālās jomas, ar kurām Eiropa joprojām var būt pārējai
pasaulei priekšā, un tās ir e-veselība un labklājība, kiberdrošība, finanšu tehnoloģijas un varbūt arī vēl citas jomas. Tātad jādomā, kā mēs varam izmantot
vienoto digitālo tirgu un padarīt to spēcīgāku, lai atbalstītu mūsu uzņēmumus un mūsu uzņēmumu konkurētspēju.
Latvijai noteikti šajā ziņā vajadzēs sabiedrotos, jo bez atbalsta šīs
idejas realizēt būs grūti.
Tieši tā. Savā akadēmiskajā darbā es izmantoju vairākus piemērus.
Rakstot par e-pārvaldību, es uzsveru, ka cilvēkiem ir tiesības uz labu administrāciju, un to nosaka ES Pamattiesību hartas 41. pants, tāpēc, ieejot digitālajā pasaulē, būtu pienākums reformēt pārvaldi gan dalībvalstīs, gan
Eiropas līmenī. Tas nenozīmē vienkārši samazināt budžetu un darba vietas,
lai ierēdņiem būtu jākārto 120 papīri iepriekšējo 80 vietā, bet mēs raugāmies,
kā no pilsoņa perspektīvas varam mainīt valsts un Eiropas pārvaldi. Cilvēkiem ir dažādas vajadzības, piemēram, pārceļoties uz citu dzīves vietu, un
tur rodas daudz jautājumu veselības, satiksmes ministrijai, piemēram, par
autovadītāja tiesībām, arī bērnu reģistrēšana skolai, darba vietas meklēšana.
Būtu labi, ja cilvēkam nevajadzētu doties uz piecām, sešām vietām, bet viņš
visu nepieciešamo varētu rast internetā, piemēram, pārvākšanās situācijām
vai bērna piedzimšanai domātā portālā. Mēs varam izmantot šo iespēju un
daudz ko digitalizēt.
Igaunija aizvadītā gada oktobrī ierosināja “once only principle” jeb “tikai
vienreiz” principu — tad, ja indivīds vai uzņēmums iesniedz valsts pārvaldē
informāciju par to, ar ko nodarbojas, kādi tam ir kvalitātes sertifikāti un
tamlīdzīgi, tad citas valsts pārvalde šo informāciju vairs neprasa vēlreiz, jo
tai jau ir pieeja šai informācijai. Igaunija šādā veidā jau sadarbojas ar Somiju.
Manuprāt, šo lietu īpaši vajadzētu atbalstīt sadarbībā ar Skandināviju, lai
Eiropu atbalstītu kā vienotu investīciju mērķi. Uzņēmumi no ASV vai Ķīnas,
kas gribētu investēt Latvijā, jau zinātu, ka, iesniedzot šādu informāciju Latvijā, tā darbosies arī Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, un ideāli, protams, būtu, ja
visās valstīs. Tas visu Eiropas Savienību padarītu pievilcīgāku kā investīciju
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vidi, un īpaši tās vietas, kas varbūt nav tik iecienītas investoru vidū. Ja investoram jāizvēlas viena vieta, tad tā varētu būt Dublina, Parīze vai Berlīne, bet,
ja ir drošība, ka var investēt un sākt darbību Latvijā, Igaunijā vai Somijā, tad
tas var padarīt mūsu digitālo iekšējo tirgu spēcīgāku un atbrīvot mūs no
nomales statusa.
Šobrīd ir priekšstats, ka e-pārvalde ir attīstītāka tieši Ziemeļvalstīs
pretstatā Eiropas dienvidiem.
Es teiktu, ka ir mazliet citādāk. Šobrīd pētu Lielbritānijas Ministru kabinetu, kas arī ir Eiropas ziemeļos. Lielbritānijā mēs redzam ļoti interesantas
iniciatīvas, piemēram valdības digitālo pakalpojumu biroju. Protams, Skandināvija ir priekšā, bet neatpaliek arī vairāki reģioni Dienvideiropā, piemēram, Barselona Katalonijā, arī Ziemeļitālijā ir daži reģioni, kas ir gājuši
tālu uz priekšu. Daudzās Vidusjūras valstīs pašvaldību, veselības un labklājības jomās, es teiktu, ir īpaša reģionālā autonomija. Varbūt visa valsts nav
attīstījusies šajā virzienā, piemēram, Spānija, taču Barselona un Katalonija
kopumā ir darījusi ļoti daudz. Tādēļ nevar teikt, ka ziemeļi virzās uz priekšu
un dienvidi atpaliek. Grieķi, piemēram, ir ieviesuši e-receptes visā valstī, tas
ietaupa lielus līdzekļus un pamatīgi apkaro krāpšanu zāļu atmaksas jomā, kas
Grieķijā bija ļoti izplatīta. Tajā pašā laikā ir vērojama zināma piesardzība no
Francijas un Vācijas puses, kur tehnoloģijas ir ļoti augsti attīstītas, bet valda
ļoti liels konservatīvisms valsts pārvaldē un ir grūti ierosināt lielas izmaiņas.
Tātad, ja Latvija vēlas nākt ar e-lietu priekšlikumu, jāņem vērā, ka mēs
gatavojam augsni visā Eiropā, bet tas notiks pārredzamā nākotnē, jo nevaram gaidīt, ka Vācija vai Francija tūlīt piekritīs pāri robežām dalīties ar
uzņēmumu informāciju vai arī savienot sociālās aprūpes un veselības datus.
Būs jāpaiet laikam, lai pārliecinātu dažas dalībvalstis un arī cilvēkus Eiropas
līmenī, ka mēs varam mainīties un varam apvienot taupību ar lielāku efektivitāti, liekot uzsvaru uz to, ka pilsonis ir politikas centrā.
Kas notiek, piemēram, ar e-veselības lietām Latvijā? Ja reiz būsim
pie Eiropas Savienības prezidentūras galda ar saviem priekšlikumiem,
mums arī pašiem vajadzētu būt jau daudz ko paveikušiem?
Mums ilgstoši bija aizķēries publiskais iepirkums par e-receptēm. Tas
bija iesaldēts vairākus gadus. Par to es ļoti bažījos, taču tie paši igauņi, kurus
mēs bieži kritiski vai nekritiski apjūsmojam, atzina, ka par e-receptēm bija
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sākuši runāt 2002. gadā, bet tikai 2010. gadā izsludināja valsts iepirkumu,
un tagad tās pilnībā darbojas. Tas tiešām prasa laiku, un tādā ziņā mēs
neesam atpalikuši. Mums ir idejas un mēs zinām, ko darīt. Mēs jau redzam
Ministru kabineta sēdes internetā, mums ir pieejami Ministru kabineta un
Saeimas dokumenti, ļoti daudz jau ir darīts, lai Latvijas valdība būtu caur
spīdīga e-pārvaldības jomā. Mums ir pašvaldības, kas ir ļoti attīstījušas
saikni un sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, lietojot digitālo pieeju. Tātad,
es domāju, nav tāls ceļš ejams, lai mēs tiešām būtu viens no paraugiem, bet
ir jādara un prezidentūras laikā par to visu ir jāstāsta kā veiksmes stāstu.
Vai līdz ar plašāku aktivitāšu izvēršanu virtuālajā pasaulē nebūs arī
lielāka nepieciešamība pēc stingrākiem drošības standartiem? Pieļauju,
ka Latvijā joprojām nav iespējams internetā balsot vēlēšanās tādēļ, ka ir
bažas par procesa drošību.
Nesaku, ka šajā gadījumā, tomēr cilvēki bieži jauc datu aizsardzību ar
drošību, lai gan šīs lietas ir ļoti saistītas. Datu aizsardzībā mēs nosakām, kas
ir aizsargāts un kādā līmenī. Igaunijā e-balsošana ir pieejama, un igauņi paši
uzskata, ka tas strādā labi, taču jāskatās, kā tas darbojas kiberdrošības jomā.
Nesen būdams Igaunijā, redzēju, ka Ukrainas notikumu kontekstā igauņi ir
ieviesuši ideju par digitālo valsti, proti, ka viņiem būs datu vēstniecības Lielbritānijā, ASV, Brazīlijā, kur šī informācija atradīsies citas valsts teritorijā.
Tur glabāsies pilns uzņēmumu, pilsoņu reģistrs, nodokļu lietas, būs iespējama e-balsošana un viņi varēs veidot digitālu valdību, rīkot vēlēšanas. Igauņi
visu šo apsver, par piemēru ņemot Krimas gadījumu — ja nu notiek iebrukums Igaunijā, viņi varētu rīkot citu referendumu caur mobilajiem tālruņiem.
Šī, manuprāt, arī ir diezgan interesanta drošības pieeja — ja valsts serveri ir
apdraudēti, informācija uzkrātos ārvalstu serveros, drošajās zonās.
Te ir tas gadījums, kad pat tad, ja dati ir droši un aizsargāti, tik un tā ir
jādomā par plānu A un plānu B.
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Diskusija ar Eiropas Komisijas prezidenta
kandidātu Žanu Klodu Junkeru
Ilze Andžāne,
Magda Straume,
Latvijas Politologu biedrība

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 2014. gada 16. un 17. aprīlī
Rīgā viesojās Eiropas Tautas partijas virzītais Eiropas Komisijas prezidenta
kandidāts Žans Klods Junkers. Viņš ir viens no pieredzes bagātākajiem līderiem Eiropā, nepilnus divdesmit gadus (1995–2013) pildījis Luksemburgas
ministru prezidenta pienākumus, no 2005. gada līdz 2013. gadam ieņēmis
Eirogrupas prezidenta amatu, kā arī veiksmīgi palīdzējis Eiropai pārvarēt
finanšu un ekonomisko krīzi.
Vizītes laikā norisinājās diskusija, kurā piedalījās gan Eiropas Komisijas
prezidenta kandidāts Žans Klods Junkers, gan arī Latvijas bijušais ministru
prezidents, partijas “Vienotība” Eiropas Parlamenta deputāta kandidāts Valdis Dombrovskis. Diskusija tika veltīta Eiropas Savienības attīstības scenārijiem nākamajiem pieciem gadiem un Eiropas Komisijas darbības prioritātēm.
Ž. K. Junkers akcentēja trīs prioritātes, un tās ir enerģētiskā neatkarība, fiskālā
konsolidācija un ārpolitika. Viņaprāt, Eiropā ir jāapvieno enerģijas resursi
un infrastruktūra, lai spētu konkurēt ar trešajām valstīm. Eiropai ir nepie
ciešams dažādot enerģijas avotus un mazināt atsevišķu tās dalībvalstu kā,
piemēram, Latvijas un Somijas, enerģētisko atkarību no Krievijas, kas šobrīd
ir viena no aktuālajām tēmām Eiropas Savienības dienaskārtībā. Līdz ar to ir
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jāmeklē alternatīva, ko nepieciešamības gadījumā būtu iespējams izmantot.
Tāpat ir jādomā par atjaunojamiem energoresursiem, kas varētu būt viens
no līdzekļiem atkarības mazināšanā.
Runājot par reformu un fiskālo konsolidāciju jautājumiem, Ž. K. Junkers
uzsvēra nepieciešamību pārskatīt reformās paveikto, kur, iespējams, būtu
nepieciešami kādi labojumi vai sistēmas vienkāršošana. Kā ļoti būtiska kategorija tika minēti demogrāfiskie jautājumi, jo iedzīvotāju skaits Eiropā pastāvīgi samazinās. Ž. K. Junkers uzsvēra, ka līdz ar cilvēku skaita samazināšanos
tiek zaudēta Eiropas ekonomiskā vara, tādēļ ir jādomā, kā šo problēmu būtu
iespējams risināt, jo šajā pašā laikā citos pasaules reģionos ir vērojama pretēja tendence — demogrāfiskais pieaugums.
Zīmīgu vietu izvirzīto prioritāšu sarakstā ieņem arī ārpolitika, jo Eiropas Savienība tās dalībvalstu dēļ runā daudzbalsīgi, un laika gaitā īstenotā
paplašināšanās ir palielinājusi eiropiešu kā pasaules iedzīvotāju daļas lomu.
Taču svarīgi ir atcerēties, ka Eiropas Savienībai nebūs nākotnes, ja tā izvēlēsies darboties neatkarīgi un bez sadarbības ar citām pasaules valstīm. Tāpēc
svarīgi ir stiprināt Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos
lomu, un īpaši kā tiek uzsvērta Augstā pārstāvja plašas starptautiskas pieredzes nepieciešamība.
Viens no tematiem, kas raisīja lielu diskusijas dalībnieku interesi, ir
Eiropas Savienības normatīvais aspekts — tās ideja un vērtības. Ž. K. Junkers
Eiropas Savienību (ES) redz kā veiksmīgu organizāciju, kas rada telpu, kur
diskusijās brīvi var iesaistīties divdesmit astoņas valstis. Eiropas Savienību
var uztvert kā vērtību kopienu, kas akcentē cieņu, brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, pilsonību un taisnīgumu, tieši kopīgās vērtības ir tās, kas to nošķir
no citām pasaules daļām. Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija, un vairākas izmaiņas ES procedūrās ir to tuvinājušas demokrātijai.
Piemēram, kārtība, kādā tiek ievēlēts Eiropas Komisijas (EK) prezidents.
Ž. K. Junkers uzsvēra, ka Eiropas Parlamenta partiju grupas, nominējot
Eiropas Komisijas prezidenta kandidātus, parāda savu nopietnību un atbildīgumu lēmuma pieņemšanā. Tāpat arī tiek palielināta Eiropas Savienības pilsoņu ietekme jaunā Eiropas Komisijas prezidenta izvēlē, jo tā ir tieši
saistīta ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Ž. K. Junkers uzskata,
ka ikvienam EK prezidentam ir jābūt bagātai politiskās darbības pieredzei,
kā arī viņam ir jāpārzina itin viss — gan norises dalībvalstīs, gan arī Eiropas Savienībā kopumā. Tika runāts arī par to, ka Eiropas Savienībā pastāv
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lielo dalībvalstu dominance, kas mazina Savienības demokrātiskumu, taču
Eiropas Komisijas ietvaros bažām nav pamata, jo visi komisāri ir vienlīdzīgi
un tie pārstāv Eiropas Savienību, nevis kādu atsevišķu dalībvalsti.
Eiropas Komisijas prezidenta kandidāts ir pārliecināts, ka ir jālepojas
un jāakcentē Eiropas Savienības sasniegumi, tomēr ES ir vairākas jomas,
kurās ir nepieciešami uzlabojumi vai risinājumi. Pašlaik īpaša uzmanība ir
jāpievērš integrācijai, jo neviena no ES valstīm nevar un nevarēs pastāvēt
atsevišķi. Eiropas iedzīvotāju skaita un ekonomiskā spēka samazināšanās
iezīmē galvenos izaicinājumus Eiropas Savienības nākotnē, tāpēc ir jāmeklē
kopīgi sadarbības ceļi, koordinējot dažādas rīcībpolitikas (gan ekonomiskās,
gan politiskās), lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju ilgtermiņā. Ir jācenšas veidot lielāku eiropeizāciju, kas palīdzēs ES pilsoņiem ikdienas dzīvē un
dalībvalstīm ilgtermiņā. Kā pozitīvs piemērs tam tiek minēta Latvija, kas ir
iestājusies eirozonā, līdz ar to valstij ir un būs vieglāk pārdzīvot dažādas problēmsituācijas, jo tā pieder kopienai, kas nodrošina politisku stabilitāti. Eiro ir
ļoti veiksmīgs Eiropas Savienības projekts, par ko mums jābūt lepniem. Jau
no pašas eirozonas izveidošanas sākuma eiro ir bijusi spēcīga un uzticama
valūta. Viņaprāt, tādējādi tiek sargāta Eiropas ekonomika. Jau šobrīd eirozona nodrošina stabilu vidi un starptautiskās konkurētspējas veicināšanu.
Vēl viena sabiedrībā bieži diskutēta problēma ir saistīta ar brīvu pārvietošanos, kas ietekmē iedzīvotāju skaita palielināšanos un samazināšanos vienas dalībvalsts robežās. Daļai cilvēku tā ir pozitīva iespēja, kas sniedz plašas
iespējas Eiropas Savienībā. Taču ir valstis vai cilvēku grupas, kas nav apmierinātas ar lielo emigrantu skaitu. Ž. K. Junkers uzsver, ka Eiropas Savienības
robežas ir atvērtas, veicinot brīvu pārvietošanos un īstenojot ES pilsoņu
pamattiesības, kas ir kopumā atbalstāmi un paver virkni iespēju, kam piekrīt
arī Eiropas Komisijas prezidenta kandidāts, tāpēc ES ir nepieciešams regulēt
sociālās vienlīdzības jautājumus.
Ž. K. Junkers pauda, ka nozīmīgs ir arī eiroskeptiķu viedoklis, jo atbalsts
eiroskeptiķu partijām pieaug. Eiroskeptiķi nav jāvērtē viennozīmīgi kā graujošs vai traucējošs spēks. Tieši pretēji, tos vajadzētu uzklausīt, veidot dialogu
un analizēt eiroskeptiķu piedāvātos risinājumus, tādējādi uzlabojot sfēras,
kas ES nav tik veiksmīgas vai kurās ir kādas būtiskas problēmas. Ir nepārtraukti jāveicina izaugsme, jo pretējā gadījumā būs vērojama stagnācija.
Viena no plaši apspriestajām tēmām bija aktuālā Ukrainas krīze, Krie
vijas rīcība un Eiropas Savienības nostāja. Izskanēja vairāki jautājumi, kas
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lielā mērā saistījās arī ar bažām par Eiropas Savienības mēreno rīcību,
tās piemērotību un turpmāko virzību. Līdzīgi kā vairums cilvēku, arī
Ž. K. Junkers akcentēja to, ka neviens šobrīd nevēlas karu, tāpēc ES ir jāveido tāda politika, kas nav pārlieku agresīva, līdz ar to sankciju piespriešana Krievijai ir atbilstošs lēmums. Krievijas uzvedība ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām, tā pārkāpj starptautiskās tiesību normas un
cenšas pārzīmēt pasaules karti, līdz ar to ES un citu iesaistīto dalībnieku
darbība ir nepieciešama, taču sankciju ieviešana, kā zināms, iespaidos ne
vien saņēmējvalsti, bet arī pašu sankciju ieviesēju. Ž. K. Junkers skaidroja
nepieciešamību sankcijas organizēt pēc solidaritātes principa, lai visas Eiropas valstis sankciju ieviešanas sekas izjustu vienlīdzīgi. Tāpat arī ir svarīgi
saglabāt vienprātību lēmumu pieņemšanā un panākt, lai neviena Eiropas
Savienības dalībvalsts no tā neatkāptos. Tā kā vairākām valstīm, tajā skaitā
arī Latvijai, ir ciešas ekonomiskās attiecības un tirdzniecības saites ar Krieviju, pieņemot lēmumus, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai sankciju ieviešanas
rezultātā tās neciestu vairāk par citām. Eiropas Savienībai ir jāsaglabā stabilitāte, sankcijām ir jābūt spēcīgām un sāpīgām, jo Krievija ir ieinteresēta
sekmēt Eiropas Savienības šķelšanos, izmantojot ES dalībvalstu atšķirības.
Ž. K. Junkers uzskata, ka līdz šim ieviestās sankcijas ir iedarbojušās. Krievija šobrīd jūtas starptautiski izolēta, tā zaudē draugus un sabiedrotos,
un ilgtermiņā tas veicinās Krievijas ietekmes samazināšanos, kā rezultātā
lielais austrumu kaimiņš būs nevis ieguvējs, bet gan zaudētājs. Turklāt,
ja situācija pasliktināsies, ES varētu ieviest arvien jaunas sankcijas. Lai
gan situācija ir ļoti sarežģīta, nevajadzētu pārtraukt sakarus ar Krieviju. Ir
jāturpina veidot dialogu ar Krieviju, taču ir skaidrs, ka tas notiks citā gaismā,
jo Krievija, lai gan iepriekš nedaudz tuvojās, šobrīd attālinās no Eiropai tik
būtiskajām vērtībām.
Diskusijas laikā tika akcentēts arī jautājums par Eiropas Savienības
pilsoņu līdzdalību. Junkers uzsver, ka ir jāorganizē dialogs ar sabiedrību,
jāveicina sabiedrības atbalsts un līdzdalība, iesaistot to dažādu iniciatīvu
veidošanā un īstenošanā. Labāku Eiropu ir iespējams sasniegt tikai tad,
ja tās iedzīvotāji skaļi izteiks savas vēlmes un iesaistīsies Eiropā notiekošajos procesos. Diemžēl Eiropas Savienības ietvaros sabiedrības viedoklis
nav izkristalizējies un to ir grūti sadzirdēt, jo ES institūcijās tiek pārstāvētas nacionālās nostājas, kas bieži vien nav viennozīmīgas pat vienas
valsts robežās. Tāpēc Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jāizmanto tie
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instrumenti, kas ir noteikti Lisabonas līgumā. Pilsoņu iniciatīvas ļauj
ietekmēt un tieši iesaistīties Eiropas Savienības rīcībpolitiku veidošanā
vienlaikus vienam miljonam iedzīvotāju. Tā kā iniciatīvas procesa īstenošana sākotnēji noris nacionālā līmenī un parakstu vākšana notiek tiešsaistē,
tad nacionālo parlamentu un atbildīgo valsts institūciju loma un atbalsts ir
sevišķi nozīmīgs.
2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas būs liels notikums Eiropas
Savienībā, jo pirmo reizi vēlētāji varēs ne tikai ievēlēt savas valsts pārstāvjus
ES likumdevējā institūcijā, bet arī ietekmēt Eiropas Komisijas prezidenta
izvēli. Žans Klods Junkers, kurš ir viens no augstā amata kandidātiem,
diskusijas gaitā iepazīstināja un izskaidroja savas izvirzītās darbības prioritātes. Diskusijā iegūtās atziņas var iedalīt trīs grupās. Pirmkārt, Eiropas
Savienības būtību veido pamatvērtības, kas nosaka tās darbības virzienus un
nostāju. ES ietvaros tiek uzlabotas esošās institūcijas un procesi, lai tuvinātos ES pamatvērtībām un stiprinātu tās. Otrkārt, Eiropas Savienības nostāja
Ukrainas krīzes un Krievijas rīcības gadījumā ir stabila un sankciju ieviešana — atbilstoša. Eiropas Savienība stingri nosoda Krievijas aktivitātes,
jo tās ir pretrunā ar Savienības pamatvērtībām. Kaut arī lēmumu pieņemšana ES ir lēns un ilgstošs process, svarīgi ir apzināties, ka tie tiek pieņemti
pēc vienprātības principa un, ka, ieviešot sankcijas, tiek izpildīts solidaritātes princips, kas ļauj dalībvalstīm ieviesto sankciju sekas izjust vienlīdzīgi.
Treškārt, Eiropas Savienības attīstību veicina tās pilsoņu līdzdalība. Eiropas
pilsoņu iniciatīva ļauj iedzīvotājiem iesaistīties rīcībpolitiku ES veidošanā.
Dialoga veidošana un labvēlīgas vides radīšana sabiedrības viedokļu uzklausīšanai stiprinās Eiropas Savienības publisko telpu.
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