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Redaktora sleja
Pēc dažiem vasaras atelpas mēnešiem Eiropā ir atsākusies politikas jaunā
sezona. Atvaļinājumu laika karstākie notikumi bija saistīti ar Grieķijas un
eirozonas krīzes paisuma un bēguma viļņiem. Savukārt septembris ir nesis
virkni notikumu, kuri noteiks tālāko diskusiju gaitu par Eiropas Savienības
nākotni. Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barrozu nāca klajā ar
ideju par nepieciešamību veidot “suverēnu valstu Eiropu”, kas vienlaikus
tika bargi kritizēta un slavēta. Lai arī vēsturiski šādi priekšlikumi ar acīmredzamu regularitāti ir izskanējuši kopš XX gadsimta sākuma, šajā reizē
reakcija bija visnotaļ vētraina, jo ES nākotne tik tiešām ir atkarīga no spējas vienoties par kopīgiem risinājumiem kopīgi radītām problēmām. Ar
Eiropas integrāciju veicinošu ideju kopumu klajā nāca desmit ES valstu
ārlietu ministri1, publicējot ziņojumu, kurā par absolūtu prioritāti nosaukta
Ekonomikas un monetārās savienības stiprināšana, kā arī ES pārvaldības
uzlabošana, īpaši ārējās, drošības un aizsardzības politikas jomās. Par tālākas Eiropas banku uzraudzības un citu rīcībpolitikas mehānismu iedibināšanu sprieduši gan ES institūciju, gan dalībvalstu politiķi. Šī gada Eiropas
karstais politikas rudens iezīmē tās tēmas, kuras būs aktuālas arī Latvijas
prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā.
Latvijas prezidentūras funkciju pildīšana norisināsies laikā, kad tikko
būs ievēlēta jaunā Saeima un izveidota jaunā valdība. Tādēļ Sintijas Grabānes
raksts par Čehijas prezidentūru un iekšpolitisko satricinājumu (valdību maiņas, eiroskeptiski noskaņots valsts prezidents) ietekmi uz tās efektivitāti būs
informatīvs un praktiski noderīgs Latvijas politiķiem. Savukārt Gunda Reire
aktualizē nacionālo parlamentu lomu prezidentūras funkciju pildīšanā. Ar
katru gadu pieaug Eiropas Parlamenta loma ES lēmumu pieņemšanas procesā un, pateicoties Lisabonas līgumam, arī nacionālie parlamenti kļūst par
Eiropas politiku veidotājiem. Līdz ar to likumsakarīga ir parlamentu iesaiste
ES prezidentūru īstenošanā.
1
Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Spānijas un Vācijas.
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“Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”
īpaši uzsver uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomiskās attīstības nozīmīgumu. Tās pamatā ir mūsu intelektuālais potenciāls, ko nosaka augstākā
izglītība un zinātne. Jautājumu par augstākās izglītības sistēmas konkurētspēju Latvijā savā rakstā iztirzā Gatis Krūmiņš, un tas ir aktuāls Izglītības un
zinātnes ministrijas uzsākto reformu kontekstā. Savukārt Zane Zeibote pievēršas tēmai par uzņēmumu produktivitātes un inovācijas paaugstināšanas
iespējām, veicinot klasteru attīstību, izmantojot gan Latvijā pieejamās atbalsta programmas, gan Eiropas Savienības klasteru atbalsta iniciatīvas. Latvijas gadījumā, atrodoties pārejas periodā no efektivitātes uz inovāciju līmeni,
klasteri jau spēj ietekmēt uzņēmumu pāreju no lēto vai dabas resursu izmantošanas uz unikālu produktu ražošanu ar unikālu tehnoloģiju izmantošanu,
kā arī veicina ražošanas procesa līmeņa paaugstināšanu uzņēmumos un
pozitīvi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju. Līdz ar to klasteru attīstība galvenokārt būtu jāizmanto, lai veicinātu augsto tehnoloģiju produktu radīšanu
Latvijā un to īpatsvara palielināšanu eksportā, patentu skaita palielināšanos,
uzņēmējdarbībā pielietojamos zinātniskos pētījumus un to ieviešanu dzīvē,
kā arī citus līdzīgus rādītājus.
Edvīna Karnīša rakstā analizēta Latvijas konkurētspējai un nacionālajām interesēm svarīga tēma — sabalansētas enerģētikas stratēģijas un politikas īstenošana atbilstoši ES kopējiem mērķiem. Autors vērtē Latvijas iespējas
nodrošināt nepārtrauktu enerģijas produktu un pakalpojumu pieejamību
tirgū par cenu, kas ir pieņemama visiem lietotājiem, vienlaikus dodot ieguldījumu sociālajā un klimata programmā. Savukārt Gunta Pastore raksta
par Latvijas kā mazas dalībvalsts iespējām panākt ietekmi uz ES ārpolitikas
lēmumiem, veiksmīgi aizstāvot savas ekonomiskās intereses. Raksts balstīts
uz neseno Latvijas pieredzi, piedaloties lēmuma pieņemšanā par ES ekonomiskajām sankcijām pret Baltkrieviju.
Šajā izdevumā EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka intervijā sniedz savu skatījumu uz notiekošo ES.
Septembrī ir noslēdzies 13 sabiedrisko diskusiju cikls par iespējamajām
Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm. Tajās piedalījās ap 1200 dalībnieku un uzkrātas aptuveni 140 ierosinātās tēmas, kas varētu kļūt par pamatu
nozaru un kopējām prioritātēm. Viena no diskusijām pulcēja vienkopus Latvijas jaunos zinātniekus, kuri bija sagatavojuši savus priekšlikumus Latvijas
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prezidentūrai ES Padomē. Esam apkopojuši šos priekšlikumus un piedāvājam lasītajiem ar tiem iepazīties šajā žurnāla numurā.
2012. gada pēdējais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs iezīmē vienu no nākamā gada dominējošām politisko debašu tēmām.
Tā būs saistīta ar finansēm — atveseļošanās no finanšu krīzes, Latvijas gatavošanās iestājai eirozonā un nākamā ES budžeta apspriešana.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore
Zane Zeibote, LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā
centra pētniece, izdevuma līdzredaktore

Eiropas Savienības institūcijas, 9.–35. lpp.

I
Eiropas Savienības institūcijas

Latvijas prezidentūras parlamentārā
dimensija: pieci izaicinājumu loki
Gunda Reire,

Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja
Ir paredzams, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē
2015. gada pirmajā pusē būs izaicinājumu pilna. Pirmkārt, tā būs Latvijas pirmā prezidentūra, tādējādi zināmu spriedzi var gaidīt pieredzes
trūkuma un institucionālās atmiņas neesamības dēļ. Otrkārt, jau šobrīd
ir redzams, ka 2015. gads Eiropas Savienībai būs ne mazāk dinamisks,
šaubu, neziņas un problēmu pilns, kā, piemēram, 2012. gads. Treškārt,
Latvijas prezidentūra norisināsies tieši pēc parlamenta vēlēšanām mūsu
valstī, un tas nozīmē 2015. gada sākumu ar jaunu parlamentu, jaunu val
dību, politiskiem meklējumiem un eventuāli — zināmām kontinuitātes
problēmām. Taču ar to izaicinājumu klāsts nebūt nav izsmelts. Ceturtkārt,
2015. gada sākums būs zīmīgs ar jaunu Eiropas Parlamentu, jaunu Eiro
padomes priekšsēdētāju, jaunu Eiropas Komisiju un, visticamāk, jaunu
Eiropas Komisijas prezidentu. Ir arī piektais izaicinājums — parlamentārā
brīvība —, kas ES prezidentūras gadījumā ir īpaši izteikts.
Atslēgvārdi: Eiropas Savienība, izaicinājumi, Latvija, parlaments, prezi
dentūra.
It is anticipated that during its presidency of the European Union (EU)
Council in the first half of 2015 Latvia will face numerous challenges. First,
Latvia will hold the EU presidency for the first time, which means that a
certain degree of unease can be expected due to insufficient experience

9

Gunda Reire

10

and lack of institutional memory. Second, it is already clear that the
year 2015 will be no less dynamic or full of doubts, uncertainties and
problems for the European Union as, for example, was the year 2012.
Third, Latvia will assume the EU presidency immediately after its national
parliamentary elections, therefore the beginning of 2015 will be marked
by a new parliament, government, political quests and, eventually, certain
problems with continuity. And that is not all. The beginning of 2015 will
also be characterised by a new composition of the European Parliament, a
new President of the European Council, a new composition of the Euro
pean Commission and, most likely, a new President of the European
Commission. Finally, the fifth challenge on this list concerns parliamentary
freedom, which, for the EU presidency, is particularly pronounced.
Keywords: challenges, European Union, Latvia, parliament, presidency.

Lai arī nacionālo parlamentu loma ES pēdējo gadu laikā ir pieaugusi,
īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ES prezidentūras pamata smagumu joprojām iznes un pamata rīcību veic nacionālās valdības. Tomēr arī
parlamentam šajā jomā ir atsevišķi uzdevumi, kuru dēļ ir iespējams runāt
par parlamentāro dimensiju kā atsevišķu prezidentūras komponentu.
Latvijas prezidentūra norisināsies 2015. gada pirmajā pusē, un tas solās
būt izaicinājumu pilns periods. ES prezidentūras veidošanā un vadīšanā
nepieredzējušajai Latvijai ar jaunu parlamentu un valdību ES prezidentūras parlamentārā dimensija būs jāveido pašai Eiropai sarežģītā laikā, turklāt
tikai ar daļēji pazīstamiem Eiropas partneriem.

Parlamentārā dimensija — maz uzdevumu, plašas iespējas
Kopumā parlamentam ES prezidentūras kontekstā ir maz pienākumu
un uzdevumu, un tie pamatā koncentrējas uz piemērotas kapacitātes attīs
tīšanu, lai prezidentūras laikā spētu uzņemt un/vai novadīt atsevišķas kon
ferences un sanāksmes.
Prezidentūras laikā parlaments organizē vidēji 10 pasākumus, kuros
piedalās citu ES valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta pārstāvji.1 Pre
zidējošās valsts parlaments rīko COSAC (Eiropas lietu komisiju lielo
1

Šis skaits neietver tikšanās, kas tiek rīkotas kopā ar Eiropas Parlamentu un notiek Briselē.
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konferenci un priekšsēdētāju konferenci), COFACC (Ārlietu komisiju tik
šanās), 5–6 dažādu komisiju sēdes atkarībā no prezidentūras prioritātēm,
visbiežāk — iekšlietu, aizsardzības, tautsaimniecības un budžeta. Prezidējošās valsts parlaments arī uzņem transatlantisko sanāksmi starp Eiropas
Parlamentu un ASV kongresa pārstāvjiem, kā arī paralēli notiek divpusējās
un trīspusējās tikšanās2.

Pirms prezidentūras

Prezidējošās valsts parlamenta uzdevumi pirms prezidentūras
uzsākšanas un prezidentūras laikā
Sadarboties ar valdību vienotu prioritāšu izvirzīšanā un prezidentūras kalendāra
veidošanā.
Sadarboties ar trio valstu parlamentiem kopīgu prioritāšu izvirzīšanā, formulēšanā un
to iedzīvināšanā parlamentu komisiju sēžu darba kārtībā.
Paaugstināt parlamenta komisiju un administrācijas darbinieku profesionālo
kvalifikāciju darbam prezidentūras pusgadā.
Sadarboties ar Eiropas Parlamentu prezidentūras parlamentārā kalendāra sastādīšanas
procesā un kopējo pasākumu organizēšanā.
Izvērtēt parlamenta komisiju kapacitāti. Eventuāli — piesaistīt papildu darbiniekus
pirms prezidentūras un prezidentūras laikā.

Prezidentūras laikā

Uzņemt, organizēt un vadīt 8-10 starpparlamentāras sanāksmes ar visu ES dalībvalstu
piedalīšanos.
Kopīgi ar Eiropas Parlamentu organizēt un vadīt Apvienoto parlamentāro tikšanos
Briselē.
Kopīgi ar kādu no Eiropas Parlamenta komitejām organizēt un vadīt vienu vai
vairākas komiteju līmeņa sanāksmes Briselē.
Uzņemt un organizatoriski atbalstīt Transatlantisko sanāksmi starp Eiropas
Parlamentu un ASV Kongresu.
Uzņemt un organizēt divpusējas un trīspusējas tikšanās starp Eiropas Parlamenta,
trio valstu vai citas dalībvalsts un Saeimas attiecīgās komisijas pārstāvjiem atbilstoši
prezidentūras prioritātēm.
Popularizēt valsts tēlu ar kultūras un sabiedrisko attiecību aktivitāšu palīdzību Briselē.

Parlamentārā brīvība kā izaicinājums
Tomēr parlamenta loma neaprobežojas ar iepriekš aprakstītajiem atsevišķajiem uzdevumiem. Lai arī ES prezidentūras īstenošanā parlamentam
2

Eiropas Parlamenta un citu ES dalībvalstu parlamentu delegāciju vizītes.
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ir maz uzdevumu, iespējas ir gandrīz neierobežotas un tas savā rīcībā ir
diezgan brīvs.
Uz brīvību demokrātijas apstākļos var raudzīties kā uz tiesībām un
pienākumiem pašiem pret sevi. Nenoliedzami, ES prezidentūra ir visas valsts
kopīga atbildība, taču tas, cik lielā mērā un ar kādām aktivitātēm parlaments iesaistās prezidentūras sagatavošanā un īstenošanā, ir atkarīgs tikai
no paša parlamenta vēlmēm, kapacitātes, radošuma un politiskās gribas.
Citiem vārdiem — ES prezidentūras lielākais smagums gulsies uz izpildvaru,
kurai ir sava noteikta dienaskārtība un savi noteikti uzdevumi, bet parlaments savā darbībā var būt daudz brīvāks, radošāks un pat provokatīvāks.
Parlamentam ES prezidentūras ietvaros būtiska, taču ne obligāta, ir
iesaistīšanās prioritāšu un prezidentūras darba kārtības definēšanā un īstenošanā. Par labu Saeimai liecina fakts, ka tā jau tika iesaistījusies diskusiju
ciklā par prezidentūras prioritātēm, kas tika rīkotas ar plašu sabiedrības
iesaisti3, un prezidentūras jautājumi ir bijuši vieni no galvenajiem diskusiju
tematiem ikgadējā Saeimas un NVO forumā 2012. gadā4. Tradicionāli ES
dalībvalstis savas prezidentūras prioritātes formulē valdībā vai parlamentā,
taču Latvija jau šobrīd ir unikāla ar to, ka prioritāšu noteikšanas procesā
tiek iesaistīti un piedalās plašāks sabiedrības loks.
Parlamentam ir kapacitāte un iespējas kļūt par stratēģisku debašu
forumu, kurā ne tikai apmainīties ar viedokļiem par gaidāmo ES prezidentūru, bet arī veidot daudz plašāku skatījumu par ES nākotni un Latvijas vietu
tajā. Galu galā, tā ir viena no parlamenta galvenajām funkcijām — būt par
diskusiju forumu, par vietu, kur sastopas ļaudis, lai diskutētu par valsts attīstībai stratēģiski svarīgiem jautājumiem. Šāds mērķis ir sasniedzams, veidojot
paplašinātas un atvērtas domapmaiņas grupas un piesaistot labākos domātājus un vizionārus. Tādējādi gan tiktu spēcināta parlamenta kapacitāte, gan
konsolidēti intelektuālie spēki Latvijai būtiska mērķa vārdā.
Ja parlaments prezidentūras ietvaros būs aktīvs, viena no Latvijas iespējām ES būs radīt augstvērtīgu intelektuālo piedāvājumu, kļūt par vienu no
3
Diskusija par Latvijas prezidentūras prioritātēm “Reģionālā attīstība”. 15.06.2012. http://
www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19830-diskusija-par-latvijas-prezidenturas-prioritatem-regionala-attistiba (LR Saeimas mājslapa; aplūkota 27.09.2012.).
4
Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbība. http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas-un-nvo-forums (LR Saeimas mājaslapa; aplūkota 27.09.2012.).
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Eiropas idejas tālāk veidotājiem. Latvija nenoliedzami ir sasniegusi ievērojamu starptautisko briedumu un vairs nav ierindojama “jauno dalībvalstu”
kategorijā, tādēļ no mums jau daudz lielākā mērā tiek gaidīta spēja būt inovatīviem un sniegt savu ieguldījumu tālākā ES attīstībā.
No vienas puses, prezidentūras ietvaros dalībvalstij savu interešu vārdā
ir iespējams iniciēt vai nostiprināt kādu no daudzajām ES politikām, taču,
no otras puses, prezidentūra nevar būt veiksmīga, ja tā nedod ieguldījumu
vispārējā ES attīstībā un nenostiprina to globāli. Tāpēc — ja Saeima gaidāmās ES prezidentūras ietvaros spētu veidot daudz plašāku domu par ES
nākotnes scenārijiem, ieguvēju būtu daudz: gan Latvija nostiprinātu savu
vietu ES kodolā, gan attīstība visā ES pozitīvi atsauktos arī uz pašu Latviju,
gan arī paaugstinātos parlamenta prestižs sabiedrības acīs.
ES prezidentūras kontekstā parlamentiem ir maz uzdevumu, bet plaša
rīcības brīvība, un tieši no pieņemtajiem lēmumiem un izvēlētās parlamentārās darbības stratēģijas kļūst skaidrs, cik lielu lomu konkrētais parlaments
ir gatavs uzņemties un realizēt gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Parlaments var prezidentūras aktivitātēs iesaistīties aktīvi, bet var arī apro
bežoties ar formālajiem uzdevumiem, un, iespējams, prezidentūra tik un tā
tiks novērtēta kā izdevusies. Taču zaudētājos var palikt pats tautas vēlētais
parlaments, kurš nebūs izmantojis plašās politiskās rīcības brīvības iespējas. Parlamentārās brīvības īstenošana paaugstina gan parlamenta atbildības
līmeni, gan politisko autoritāti. Atbildības un iniciatīvas uzņemšanās, iespējams, ir īstais ceļš parlamentam laikā, kad iedzīvotāju uzticībai politiskajām institūcijām ir tendence mazināties.

Politisko prognožu risks
Maza ES dalībvalsts ir ierobežota savos resursos, tāpēc mūsu panākumu atslēga ir rodama spējā ātri un elastīgi rīkoties, savlaicīgi plānot un
gudri lemt. Latvijai ir iespēja formulēt tādas prioritātes, kas ir aktuālas visu
ES dalībvalstu iedzīvotājiem un kuras ir politiski pietiekami ietilpīgas. Vienlaikus tas ir izaicinājums mūsu ekspertīzei, mūsu intelektuālajai kapacitātei
un spējām paraudzīties tuvākā un tālākā nākotnē.
Taču ar politiskām prognozēm strauji mainīgajā starptautiskajā vidē
nodarboties ir riskanti, tām pārsvarā ir tendence nepiepildīties. ES prezi
dentūras gadījumā Latvijai, šķiet, tomēr nebūs citas izejas — prezidentūras
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veiksmīgums būs lielā mērā atkarīgs arī no mūsu spējām prognozēt Eiropas un pasaules attīstību 2015. gadā.
Fakts, ka jau kopš 2012. gada vidus Latvijā norisinās diskusijas un tiek
likti pamati Latvijas prezidentūras prioritātēm, ir gan apliecinājums valsts
nopietnajai attieksmei pret šo gaidāmo notikumu, gan arī zināms izaicinājums. Proti, Latvijai jau šobrīd ir jāspēj atrast tādus uzsvara punktus, kas būs
aktuāli un interesanti visām ES valstīm daudz vēlāk — pēc diviem gadiem.
Turklāt šīs prognozes ir jāveic vismaz trīs galvenajos līmeņos. Pirmkārt,
jāspēj prognozēt globālas norises un globālas aktualitātes, kas mēdz zaudēt
savu aktualitāti tikpat strauji, cik to iegūst. Otrkārt, jau šobrīd ir jāprognozē
aktualitātes ES un dalībvalstu līmenī. Labākā vai Latvijas vieglākā scenārija gadījumā 2015. gadā joprojām dzirdēsim atskaņas no ekonomiskās un
finanšu krīzes, eirozonas nākotnes jautājumus un retoriku par ES kā suverēnu valstu federāciju. Treškārt, kā būtisks elements saglabājas iekšpolitiskā
situācija — lai cik precīzi tiktu prognozēta starptautiskā situācija, Latvijas
atbildei uz to ir jābūt saprotamai un izdiskutētai arī nacionālā līmenī.
Jo kompleksāka kļūs ES realitāte, jo sarežģītāka kļūs Latvijas prezidentūra. Latvija šobrīd gatavojas savai pirmajai prezidentūrai, un pieredzes
trūkums un institucionālās atmiņas neesamība var izrādīties būtiski šķēršļi
gadījumā, ja prognozes par 2015. gada aktualitātēm tiks veiktas tālredzīgi,
tomēr realitāte izrādīsies pārāk kompleksa.

Paredzamie iekšpolitiskās vides izaicinājumi Latvijas
prezidentūras laikā
Galvenie iekšpolitiskās vides izaicinājumi Latvijas prezidentūras laikā,
visticamāk, būs saistīti ar to, ka prezidentūra norisināsies laikā tieši pēc parlamenta vēlēšanām.5 Tas nozīmē, ka prezidentūru vadīs jauns parlaments un
jauna valdība, un tas savukārt rada zināmus kontinuitātes riskus.
Nākamā parlamenta spēku samērus iespējamās valdības koalīcijas periodam pēc diviem gadiem prognozēt nav iespējams. Protams, pašas Latvijas
prezidentūras prioritātes šīs izmaiņas neietekmē, tomēr, mainoties parlamenta sastāvam, var mainīties politiskie uzstādījumi, parlamentārā iesaiste
5
Kārtējās parlamenta jeb Saeimas vēlēšanas Latvijā norisinās reizi četros gados, oktobra pirmajā sestdienā. Nākamās kārtējās parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2014. gada 4. oktobrī.
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un aktivitāte. Iespējams arī, ka parlamenta jaunais sastāvs ir politikā vai
parlamentārajā darbā nepieredzējis, kā tas, piemēram, notika 11. Saeimas
gadījumā, kuras sasaukumā ir 60 jauni, pirmo reizi ievēlēti deputāti.6 Jaunievēlēto deputātu vidū pastāv valodu nezināšanas risks vai iespēja, ka deputāti nepārzina parlamenta darbības principus un neorientējas ES jautājumos,
un divos trijos mēnešos tas nav apgūstams.
Tādējādi ir grūti prognozējams, kā parlaments spēs īstenot iepriekš
plānoto ES prezidentūras parlamentāro dimensiju, kāda būs jaunievēlētā
parlamenta lēmumu kvalitāte, kā tiks īstenota parlamentārā pārraudzība,
vai pietiekami elastīgi un operatīvi darbosies pozīciju saskaņošana.
Ja izrādīsies, ka jaunais parlaments prezidentūras ietvaros nevēlas vai
nespēj būt aktīvs, ja nenodrošina starpparlamentārās pārrunas un nedod
politiskos impulsus, parlamentārās dimensijas iespējas var palikt neizman
totas, bet prioritātes — “uz papīra”.
Cits būtisks aspekts ir saistīts ar to, ka ir patiešām svarīgi, lai prezidentūras prioritātes netiktu pakļautas politiskām spekulācijām. Lai vismaz daļēji
novērstu šāda veida riskus, Saeimā jau 2012. gada februārī ir izveidota īpaša
ES prezidentūras parlamentārās dimensijas plānošanas komiteja. Komiteja
izstrādās Latvijas prezidentūras ES parlamentāro pasākumu programmu,
sadarbosies ar valdību un atbildīgajām institūcijām Latvijas prezidentūras ES
prioritāšu īstenošanā un sniegs savu ieguldījumu prezidentūras veiksmīgā
norisē, bet, pats galvenais — tās sastāvā ir iekļauti visu parlamentā pārstāvēto
frakciju un pie frakcijām nepiederošo deputātu grupas pārstāvji. Tādējādi
jau šobrīd tiek aktualizēta visu politisko spēku iesaistes nepieciešamība ES
prezidentūras parlamentārās dimensijas plānošanā un vadīšanā.
Latvija nav pirmā valsts, kas veido sava veida politisku forumu vai slēdz
politiska rakstura vienošanos starp parlamentā pārstāvētajām partijām, lai
apstiprinātu parlamenta viedokli par prezidentūras prioritātēm un izvairītos no prezidentūras jautājumu izmantošanas priekšvēlēšanu cīņu laikā
un nodrošinātu kontinuitāti pēc vēlēšanām. Lai arī starpfrakciju komitejas
izveide Saeimā, protams, šāda mērķa sasniegšanu automātiski nenodrošina,
ikdienas atgādinājums par kontinuitātes nepieciešamību un prezidentūras
jautājumu stāvēšanu pāri priekšvēlēšanu cīņām ir solis pareizā virzienā.
6
Plašāku informāciju par 11. Saeimas deputātu sastāvu sk. http://www.saeima.lv/lv/parsaeimu/saeimas-darbs/deputati (LR Saeimas mājaslapa; aplūkota 27.09.2012.).
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Jaunas personālijas ES institūcijās
2015. gada pirmajā pusē Latvijas jaunievēlētajam parlamentam un tikko
apstiprinātajai valdībai būs ne tikai jānoorientējas uz prezidentūras darbu,
bet arī jāsadarbojas ar jaunu Eiropas Parlamentu, jaunu Eiropadomes priekšsēdētāju, jaunu Eiropas Komisiju un, visticamāk, jaunu Eiropas Komisijas
prezidentu. Šis apstāklis bez jau iepriekš minētajiem izaicinājumiem prezidentūras veiksmīgu norisi sarežģī vēl vairāk.
Viens no Saeimas būtiskākajiem sadarbības partneriem ES prezidentūras ietvaros būs Eiropas Parlaments. Sadarbība ar Eiropas Parlamentu sākotnējā sagatavošanās stadijā notiek pārsvarā administratīvā līmenī, savukārt
politiskajā līmenī — gan parlamentu priekšsēdētāju līmenī, vienojoties par
iespējamiem tematiem Apvienotajai parlamentārajai sanāksmei, gan komiteju priekšsēdētāju līmenī, domājot par prezidējošās valsts organizētajām
nozaru komisiju sanāksmēm un iespējamām kopsēdēm Eiropas Parlamentā.
Būtiska ir arī sadarbība ar Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri var veiksmīgi darboties komunikācijas procesā ar Eiropas Parlamenta administrāciju un lēmējorgāniem.
Eiropas Parlaments Latvijas prezidentūras laikā jau būs nedaudz iestrādājies7, un tā sastāvs, visticamāk, ļoti būtiski nemainīsies, tādēļ tā darbībā var
paredzēt lielāku kontinuitāti nekā jaunievēlētās Saeimas gadījumā. Tomēr
Eiropas Parlamenta gadījumā aktuāls saglabājas jautājums par spēku līdzsvaru un spēku sadalījumu starp politiskajām grupām. Vai vēl precīzāk —
kāds būs spēku samērs starp Eiropas Tautas partijas grupu un Sociālistu un
demokrātu progresīvo aliansi. Spēka līdzsvara izmaiņas vienā vai otrā virzienā var būtiski ietekmēt kopējo Eiropas Parlamenta noskaņojumu, īpaši
attiecībās ar Saeimu, ar kuru jārīko kopīgi pasākumi un konferences. Jāņem
vērā arī fakts, ka prezidentūras kalendārs tiek savstarpēji saskaņots laikus,
taču konkrētā brīža dienaskārtība tiek veidota atkarībā no politiskā uzstādījuma. Atkarībā no Eiropas Parlamenta “krāsas”, var tikt sagaidīti arī dažādi
pagriezieni ES prezidentūras dienaskārtības veidošanā.
2015. gada sākumā Latvijai būs jāsadarbojas arī ar jaunu Eiropas Komisijas sastāvu, visticamāk, ar jaunu Eiropas Komisijas prezidentu, kā arī ar
jaunu Eiropadomes priekšsēdētāju. Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisija
7

Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2014. gada jūnijā.
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un Eiropadomes priekšsēdētājs jebkuram ES prezidentūras dienaskārtības
punktam ir galvenie virzītāji un īstenotāji, labi kontakti ar šīm institūcijām
prezidējošai valstij noteikti nāk par labu vai pat var izrādīties izšķiroši. Neformālo kontaktu nozīmīgums patiešām nedrīkst tikt novērtēts par zemu.
Šīm institūcijām ir nozīmīga loma arī parlamentārās dimensijas īste
nošanā. Tā, piemēram, prezidentūras laikā vidēji 2-4 komisāri piedalās kādā
no parlamentārajiem pasākumiem, dažkārt kādu no pasākumiem apmeklē
arī Eiropas Komisijas prezidents. Komisija nodrošina prezidentūru kontinuitāti, kapacitāti un pilnasinīgu īstenošanu. Savukārt Eiropadomes priekšsēdētājs kā galvenais ES kopējās politiskās virzības noteicējs vienlaikus ir
galvenais smagsvars, kas prezidentūras dienaskārtību vada, un viņa loma
īpaši būtiska ir krīžu un sarežģītu situāciju gadījumos.
Kādi politiķi ieņems šos svarīgos ES amatus? Kāda būs viņu pieredze,
kontakti, vispārējā politiskā ietekme, attieksme pret Latviju un savstarpējā
sazobe? Jau šobrīd ir skaidrs, ka Latvijai kontaktu un savstarpējās uzticēšanās veidošanai ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes
priekšsēdētāju laika būs maz. Politiski meklējumi un situācijas uzmanīga izpēte var būt abpusēja.

Secinājumi
Latvijas prezidentūras ES parlamentāro dimensiju 2015. gada pirmajā
pusē raksturo izaicinājumiem pilna vide, un prezidentūras veiksme būs
atkarīga gan no personālijām un politiskās gribas jaunievēlētajā Saeimā un
atbildīgajās ES institūcijās, gan no Latvijas spējām reaģēt uz starptautiskās
vides aktualitātēm Eiropas un globālā līmenī, gan arī no sabiedrības uzti
cēšanās līmeņa.
Prezidentūras parlamentārā dimensija aptver maz uzdevumu, toties tai
raksturīga plaša parlamentārās rīcības brīvība. Iespējams prognozēt, ka Latvijas prezidentūra būs tieši tik efektīva un veiksmīga, cik ieinteresēti tajā
būs parlamentārieši, cik liela būs politiskā griba un kādus intelektuālos un
cilvēkresursus parlaments būs spējīgs šīm vajadzībām piesaistīt. Parlaments
pirmkārt var paplašināt savu pamata funkciju, kļūt par stratēģisku debašu
forumu un savā darbībā būt brīvs, dinamisks un kreatīvs.

Čehijas 2009. gada ES Padomes
prezidentūra — mācības iekšpolitikai un
prioritāšu virzīšanai
Sintija Grabāne,

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas bakalaure
Raksta mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu Čehijas 2009. gada ES Pado
mes prezidentūras gaitā, kas sniedz īpaši vērtīgas mācības arī Latvijai, ga
tavojoties savas pirmās prezidentūras termiņam 2015. gada pirmajā pusē.
Čehijas prezidentūra ir interesants izpētes gadījums, kas tās ārpolitikas
un iekšpolitikas krīžu dēļ ticis vērtēts samērā pretrunīgi. Čehijas nespēja
risināt iekšpolitikas problēmas valstī drīzāk kalpo kā paraugs tam, kā nerī
koties prezidentūras laikā, savukārt spēja pielāgoties ārējiem apstākļiem
un risināt daudzās globālās krīzes liecina par darba mehānismiem, kurus
varētu izmantot arī kā piemēru. Viens no svarīgākajiem prezidentūras
uzdevumiem ir piemērota prioritāšu izvēle un virzīšana. Rakstā parādīts, kā
ar to tika galā Čehija, tās sākotnēji izvirzītajām 3E prioritātēm (ekonomika,
enerģētika, Eiropa pasaulē) pārvēršoties 3G uzdevumos (globālā krīze,
gāze un Gaza).
Atslēgvārdi: Čehija, eiroskepticisms, “Entropa”, prioritātes, valdības krīze.
The aim of this paper is to provide an insight into the course of the 2009
Czech Presidency of the Council of the EU, which provides particularly
valuable lessons for Latvia in preparation for its first Presidency in the first
half of 2015. The Czech Presidency is an interesting case study, having
received quite contradicting reviews due to its external and domestic
crises. The inability to solve domestic political problems serves more as
an example of how not to act during a Presidency, but the ability to adjust
to external conditions and solve global crises demonstrates mechanisms
that can be used as positive examples. One of the most important tasks of
a Presidency is appropriate choice and promotion of priorities. This article
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demonstrates how the Czech Republic coped with these tasks, when the
initial 3E priorities (economy, energy and external relations) turned into
3G tasks (global crisis, gas and Gaza).
Keywords: Czech Republic, euroscepticism, “Entropa”, government crisis,
priorities.

Ievads
Eiropas Savienības Padomes rotējošā prezidentūra tiek uzskatīta par
iespēju prezidējošajai valstij sevi starptautiski pierādīt un ietekmēt lēmumu
pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā (ES), kas it sevišķi ir aktuāla tieši
mazajām dalībvalstīm, un 2015. gada prezidentūras termiņa gaidās — arī Latvijai. Lai valsts varētu sevi pierādīt ar veiksmīgu prezidentūras sniegumu, nepieciešamas ne tikai teorētiskās zināšanas par prezidentūras darba kārtību,
vispārējiem principiem, formālajām funkcijām un neformālajām iespējām,
bet tikpat nozīmīga ir arī citu valstu pieredze, kas ļauj pārņemt to sekmīgos
darba mehānismus un mācīties no to kļūdām.
Vairāki autori ir pievērsušies empīriskai dažādu prezidentūru analīzei
vai salīdzinājumam. Taču, salīdzinot individuālas prezidentūras, jāņem vērā
dažādi faktori, piemēram, valsts lielums, ietekmīgu amatu skaits ES institūcijās, kā arī ekonomiskā attīstība vai laiks, kad valsts ir iestājusies ES. Turklāt
objektīvu dažādu prezidentūru izvērtējumu sarežģī arī tas, ka katra valsts sāk
no citas starta pozīcijas (kas ir sevišķi aktuāli kopš prezidējošo valstu “trio”
ieviešanas). Tāpēc šis raksts pievēršas viena gadījuma — Čehijas 2009. gada
prezidentūras — detalizētai analīzei, kas ir aktuāla vēl joprojām. Ņemot vērā
to, ka prezidentūras pienākumu uzņēmās jauna dalībvalsts ar relatīvu pieredzes trūkumu ES un globālajā diplomātijā, jau prezidentūras sākumā tā
netika saistīta ar lielām cerībām, bet turpmākie ārpolitikas izaicinājumi un
iekšpolitikas krīzes Čehijas prezidentūrai piesaistīja visas Eiropas uzmanību,
tai nokļūstot mediju uzmanības centrā un kļūstot par interesantu pētījuma
objektu analītiķiem.
Par to, cik sekmīga vai drīzāk neveiksmīga ir bijusi Čehijas prezidentūra, pastāv dažādi viedokļi, kas, meklējot kopsaucēju un analītiskus secinājumus, tiks aprakstīti turpmākajās lappusēs. Taču ir skaidrs, ka Čehijas
prezidentūras gaita noteikti nav bijusi neitrāla un viegli aizmirstama, tā vēl
joprojām bieži tiek pieminēta uz citu prezidentūru fona, biežāk gan — kā
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piemērs tam, kā nevajadzētu rīkoties. Vismaz medijos atspoguļotā informācija liecina, ka Čehijas prezidentūra varētu būt izņēmums teorētiķu vidū
izplatītajam pieņēmumam, kas uzsver mazo valstu iespēju ietekmēt Eiropas
Savienības procesus. Taču papildus plašsaziņas līdzekļos pieejamajai informācijai nepieciešams ņemt vērā arī ekspertu analīzi un pētījumus, kas ietver
pašu prezidentūras gaitā iesaistīto čehu diplomātu vērtējumus.
Iepriekšējā žurnāla izdevumā jau tika aprakstīti prezidentūras norisi
ietekmējošie faktori — prezidējošās valsts un ES iekšpolitiskā situācija, starptautiskie notikumi, līderi, prioritātes un prezidentūras darba organizācija.1
Savukārt šis raksts atbilstoši minētajiem faktoriem analizē Čehijas prezidentūras sniegumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, jo pēc diskusiju cikla par Latvijas prioritātēm nu arī mums
ir laiks noformulēt dažas vissvarīgākās un Eiropai saistošākās prioritātes.

Čehijas pirmsprezidentūras prognozes
Čehija savu pirmo ES prezidentūru uzsāka 2009. gada 1. janvārī. Tā bija
tikai otrā jaunās dalībvalsts prezidentūra pēc ES paplašināšanās austrumu
virzienā 2004. un 2007. gadā, turklāt tā bija priekšpēdējā valsts, kas vadīja
prezidentūru pirms Lisabonas līguma noteikumu stāšanās spēkā. Tāpēc vismaz pilnvaru ziņā Čehijas rotējošo prezidentūru var saukt par ES prezidentūru, nevis tikai ES Padomes prezidentūru (šāds precīzāks apzīmējums tiek
izmantots pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kas ierobežo prezidentūras
pilnvaras, galvenokārt, reprezentatīvās funkcijas ziņā). Līdz ar to Čehijas
politiskie līderi uztvēra rotējošo prezidentūru kā lielāko izaicinājumu kopš
iestāšanās ES.
Nevienu nepārsteidzot, eiroskeptiskais prezidents Vāclavs Klauss (Václav
Klaus) jau pirms prezidentūras sākuma paziņoja, ka tā nebūs nozīmīga un
neatstās nekādu ietekmi uz ES funkcionēšanu, jo, viņaprāt, prezidentūra esot
nozīmīga tikai tādām lielajām valstīm kā Vācija un Francija, bet mazākas
valstis, tai skaitā Čehija, īpašu ietekmi īstenot nevar.2 Arī citu valstu, it sevišķi
1
Sk.: Balcere I., Vītola A. Eiropas Savienības Padomes prezidentūras norisi ietekmējošo faktoru analīze un prognozes Latvijai. Latvijas Intereses Eiropas Savienībā. 2012/4, 7.–22. lpp.
2
	Czech president: Czech presidency not likely to influence EU. Xinhua News Agency,
26.10.2008. http://english.people.com.cn/90001/90777/90853/6521712.html (Laikraksta “People’s
Daily Online” mājaslapa; aplūkota 15.05.2012.).
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iepriekš prezidējušās Francijas, skatījumā Čehijas prezidentūras ietekmes
spējas netika vērtētas kā īpaši augstas, ņemot vērā jaunās dalībvalsts un tās
diplomātiskā servisa relatīvo pieredzes trūkumu. Taču interesanti, ka pēc
prezidentūras izvērtējumā citu valstu eksperti kā Čehijas iespējamo trūkumu ir minējuši tieši pretējo — prezidentūras pārāk lielo pašpārliecinātību,
iespējams, mēģinot sacensties ar dinamisko Francijas prezidentūru un cenšoties izlikties “lielākai nekā patiesībā” jeb ignorējot Čehijas kā mazas valsts
statusu un lomu ES.3
Paši čehu analītiķi jau pirms prezidentūras termiņa sākuma uzsvēra, ka
tās sniegumu varētu ietekmēt gan valsts izmērs, gan budžets, gan tas, ka Čehija ir relatīvi jauna un ES jautājumos nepieredzējusi dalībvalsts. Taču tiek
uzsvērts, ka valsts lielums varētu būt pat tās priekšrocība, ņemot vērā teorētiķu vidū izplatīto pieņēmumu, ka mazas valstis parasti prezidentūras uzdevumus pilda labāk, jo to dienaskārtība parasti nav tik ambicioza un tās var
labāk sadarboties ar Komisiju, turklāt to intereses nav tik plašas, tāpēc mazas
valstis ir piemērotākas starpnieka lomai. No otras puses, prezidentūras gatavošanās posma ziņojumos tika uzsvērts, ka Čehijas kā mazas valsts trūkums
varētu būt tās nozīme ārpolitikas arēnā, jo mazas valstis parasti netiek uztvertas tik nopietni, it sevišķi attiecībās ar Krieviju.4

Prezidentūras konteksts un gaita
Čehijas ES prezidentūru nevar izprast un izvērtēt, neapskatot tās vispārējo kontekstu. To var iedalīt iekšpolitikas un ārpolitikas aspektos —
abu kontekstā Čehija (un tās politiskā elite) neatradās vienkāršā situācijā.
Nākamajā tabulā hronoloģiskā secībā ir apkopoti galvenie un spilgtākie
pasākumi un notikumi prezidentūras laikā, kā arī globālie un ārpolitikas
izaicinājumi, kas to ir ietekmējuši. Lasītājam, kuram Čehijas prezidentūras
gaita nav tik labi zināma, tabula noderēs kā konspektīvs prezidentūras atspoguļojums.

3
Kaszynski P.M. Lessons from the Czech EU Presidency. CEPS Commentary. 2009, September, p. 2.
4
Král D. What can be expected from Czech Presidency? Politics and Institutions. EPIN Com
mentaries. 2009, January, p. 5.

Sintija Grabāne

22

Čehijas 2009. gada prezidentūras gaitas un to ietekmējošo globālo un
iekšpolitikas izaicinājumu hronoloģisks attēlojums5
Mēnesis
janvāris

Prezidentūras gaita
5.01.–11.01. pretrunīgās skulptūras
“Entropa” izstādīšana;

februāris 19.02. prezidenta Vāclava Klausa runa
EP;
marts

aprīlis
maijs

jūnijs

Globālie un iekšpolitikas izaicinājumi
gāzes strīds starp Krieviju un Ukrainu
(03.01. gāzes piegādes pārtraukšana ES
valstīm);
konflikts Gazas joslā (līdz 18.01);
Eiropas ekonomikas krīze;
koalīcijas un opozīcijas nesaskaņas
24.03. neuzticības balsojums parlamenta
apakšpalātā un valdības sabrukums

1.03. neformāla valdības vadītāju
sanāksme par ekonomikas krīzi Prāgā;
19.05–20.05. Eiropadomes sanāksme
Briselē;
25.03. ministru prezidenta Topolāneka
runa EP
2.04. G-20 valstu samits Londonā;
starpposms bez valdības
5.04. ES-ASV neformālais samits Prāgā;
9.05. darbu uzsāk pagaidu valdība
4.05. ES–Japānas samits (Vāclava
Klausa vadībā);
6.05. ES–Kanādas samits;
7.05. Austrumu partnerības samits;
8.05. Dienvidu Koridora samits;
20.5. ES–Ķīnas samits6
18.06.–19.06. Eiropadomes sanāksme
Briselē (jaunā ministru prezidenta Jana
Fišera vadībā)

prezidentūras starptautisks izvērtējums
un kritika

Iekšpolitika
Analizējot Čehijas iekšpolitisko situāciju, jāņem vērā tās politiskā sistēma. Kopš parlamenta vēlēšanām 1996. gadā Čehija ir cietusi no vājām un
nestabilām valdībām bez pietiekama vairākuma tās apakšpalātā jeb deputātu
5
Darba autore tabulu ir izveidojusi, atsaucoties uz: The most important events held during the
Czech Presidency. Czech Presidency of the Council of the EU. http://www.eu2009.cz/assets/czechpresidency/programme-and-priorities/achievements/cz-pres_events_en.pdf (Čehijas prezidentūras
ES oficiālā mājaslapa; aplūkota 02.05.2012.);
Chronologie předsednictví. Euroskop. http://www.euroskop.cz/8793/sekce/o-nas/ (Čehijas
valdības Eiropas informācijas biroja mājaslapa; aplūkota 05.04.2012.).
6
Kopumā maija mēnesī Čehijas prezidentūra kopā ar pārējām “trio” valstīm novadīja septiņus
ES samitus ar trešajām valstīm; minētie trīs ir bijuši Čehijai īpaši svarīgi, jo norisinājās Prāgā.
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palātā. Čehijas partiju sistēma savukārt ir sagrupēta ap divām dominējošajām — labējo Pilsonisko demokrātu partiju (ODS — Občanská demokratická
strana) un vairāk kreisi noskaņoto Sociāldemokrātu partiju (ČSSD — Česká
strana sociálně demokratická).7 2006. gada vēlēšanas, kurās pie varas nāca centriski labējā valdība, izraisīja naidīgas attiecības starp ODS un ČSSD, tās
saglabājās līdz pat prezidentūras uzsākšanai, un valdība tika pakļauta nemitīgiem opozīcijas uzbrukumiem. Uzsākot prezidentūru, ministru prezidents un ODS līderis Mireks Topolāneks (Mirek Topolánek) aicināja ČSSD
līderi Jirži Paroubeku (Jiři Paroubek) nodrošināt mērenu parlamenta opozīciju Čehijas prezidentūras laikā. Tomēr šīs sarunas nebija pārliecinošas un
skaidrs tolerances solījums no opozīcijas puses netika dots. Šāda rīcība bija
pilnīgi pretēja labas prezidentūras vadības principiem, kurus īstenoja, piemēram, Slovēnijas prezidentūra, kas pirms tās termiņa pieņēma vienošanos
par opozīcijas toleranci prezidentūras laikā.8
Protams, Čehijas iekšpolitiskie sarežģījumi īsi pirms prezidentūras piesaistīja citu valstu uzmanību. 2008. oktobrī Vācijas Eiroparlamenta deputāts pat ieteica Čehijai un Zviedrijai samainīt prezidentūru termiņus, ļaujot
Stokholmai uzņemties ES grožus jau janvāra sākumā. Lai gan šis ierosinājums tika noraidīts un čehu politiķi to raksturoja kā absurdu un likumīgi
neiespējamu,9 tomēr tā rašanos nevar uzskatīt par nepamatotu, jo tieši iekšpolitiskās nesaskaņas visvairāk ierobežoja Čehijas prezidentūras efektivitāti.
Iekšpolitiskā spriedze prezidentūras gaitā saglabājās un pat pastiprinājās
līdz 24. martam, kad pēc ČSSD izteiktā neuzticības balsojuma četriem koalīcijas deputātiem pievienojoties opozīcijai, tika gāzta ministru prezidenta
Topolāneka valdība. Šai rīcībai ir bijuši dažādi skaidrojumi, taču viena no
versijām tiek saistīta ar iespējamo opozīcijas neapmierinātību par ministru
prezidenta pieaugošo popularitāti, jo patiesībā līdzšinējais sniegums prezidentūras vadīšanā tika uzskatīts par veiksmīgu. Taču šokējošais politiskais
oportūnisms un valdības sabrukums lika apšaubīt Čehijas spēju vadīt prezidentūru. Lai gan arī pēc valdības sabrukuma tās deputāti turpināja vadīt
7
Czech Political System. Czech Presidency of the Council of the EU. http://www.eu2009.cz/
en/czech-republic/system-of-a-goverment/goverment/government-402/index.html (Čehijas prezi
dentūras ES oficiālā mājaslapa; aplūkota 05.05.2012.).
8
Kaniok P. České předsednictví Rady EU — most přes minulost. 2010, pp. 167–168.
9
Czechs, Swedes reject EU presidency swap plan. Euractiv. 30.10.2008. http://www.euractiv.
com/priorities/czechs-swedes-reject-eu-presidecy-swap-plan/article-176811 (“Euractiv” mājaslapa;
aplūkota 01.05.2012.).
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Padomes sanāksmes attiecīgajās rīcībpolitikas jomās līdz jaunās valdības
ievēlēšanai, ārvalstu kolēģu skatījumā valdības tēls tika degradēts. Par to liecina, piemēram, Čehijā organizētās neformālās ministru sanāksmes, kuras
apmeklēja tikai daži ārvalstu ministri.10
Situāciju vēl vairāk pasliktināja tas, ka pagāja vairāk nekā mēnesis, līdz
parlamenta valdības vienojās par jaunas valdības veidošanu. Visbeidzot par
jauno pagaidu valdības vadītāju līdz prezidentūras beigām un nākamajām
vēlēšanām rudenī tika ievēlēts bezpartejiskais Čehijas Statistikas biroja vadītājs Jans Fišers (Jan Fischer). Pagaidu valdība uzsāka darbu 9. maijā, jau nākamajā dienā pēc parlamenta apstiprinājuma. Taču arī pagaidu valdība atradās
sarežģītā situācijā, jo kā amatā iecelta, nevis ievēlēta, tā nevarēja atrasties tādā
pašā politiskajā līmenī kā citu valstu valdību pārstāvji ar politisko mandātu.
Šī iemesla dēļ Fišera valdībai tika ieteikts darboties vairāk kā sekretariātam,
nevis ES prezidentūras vadītājam.11
Tomēr, neskatoties uz to, ka gan jaunajam ministru prezidentam, gan
viņa ministriem bija ļoti maz laika, lai adaptētos ES līmenī, pagaidu valdības
sniegums kopumā izrādījās labāks, nekā tika paredzēts — bez turpmākiem
starpgadījumiem tā spēja pabeigt prezidentūru, veiksmīgi novadot ES samitu
jūnijā, kurā tika pieņemta vienošanās par legālo garantiju piešķiršanu Īrijai,
lai glābtu Lisabonas līgumu plānotajā otrajā referendumā, kā arī atbalstīts
Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu (José Manuel Barroso) ievēlēšanai uz otro termiņu.12
Bažas saistībā ar Čehijas prezidentūru sagādāja arī prezidents Vāclavs
Klauss — pazīstams kā izteikts eiroskeptiķis. Gan čehu, gan starptautiskie mediji pauda bažas par Klausa iespējamo aktivitāti un pretrunīgajiem
izteikumiem prezidentūras laikā (viens no tādiem bija prezidenta runa EP
19. februārī,13 kuras laikā daudzi deputāti pameta zāli). Taču kopumā vadošās ČSSD un ODS partijas spēja dominēt prezidentūras gaitā, neļaujot prezidentam īstenot savu ietekmi arī pagaidu valdības laikā. Bažas mazināja
10
Koubová K., Kaiserová Z., Josef K. Přeslazené šéfování Evropě končí. Česko nikdo nebere
vážně. iDNES, 24.04.2009. http://zpravy.idnes.cz/preslazene-sefovani-evrope-konci-cesko-nikdonebere-vazne-pnp-/domaci.aspx?c=A090424_110034_domaci_bar (Čehijas ziņu portāls “iDNES”;
aplūkots 06.05.2012.).
11
Marek D., Baun M. České předsednictví Evropské unie. 2010, pp. 151–162.
12
Kaniok P. České předsednictví Rady EU — most přes minulost. 2010, p. 174.
13
Speech of the President of the Czech Republic Václav Klaus in the European Parliament.
http://www.klaus.cz/clanky/310 (Čehijas prezidenta Vāclava Klausa mājaslapa; aplūkota 05.05.2012.).
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arī pārdomāta galveno ārpolitikas amatu izvēle valdībā — jauno Eiropas
lietu ministra vietnieka amatu ieņēma bijušais disidents un pieredzējušais
ārpolitikas pragmatiķis Aleksandrs Vondra (Alexandr Vondra), bet ārlietu
ministra — starptautiski respektētais politiķis ar eiropeisku pārliecību Karels
Švarcenbergs (Karel Schwarzenberg).14 Pēc valdības sabrukuma šos amatus
gan ieņēma ČSSD partijas deputāti, lai nodrošinātu kontroli pār galvenajiem
ES un ārpolitikas amatiem neatkarīgi no bezpartejiskā ministru prezidenta.
Čehijas prezidentūras laikā tika kritizēta amatpersonu, it sevišķi valdošās partijas eiroskeptiskā vai pat eirofobiskā pieeja, uzlūkojot prezidentūru
kā iespēju “apgaismotajai” Čehijai iestāties pret “aptumšoto” ES.15 Kopumā
par nozīmīgu prezidentūru ietekmējošu iekšpolitisko apstākli uzskatāms
arī zemais iedzīvotāju entuziasms un ieinteresētības līmenis ES jautājumos.
Kā liecina aptaujas, tikai 46% čehu uzskata ES par izdevīgu, bet tikai mazliet vairāk nekā puse iedzīvotāju pauž uzticību ES institūcijām. Savukārt ap
80% čehu nav ieinteresēti notikumos, kas saistīti ar Lisabonas līgumu, un
pat nezina, ar ko šis līgums ir nozīmīgs, lai gan Čehija bija pēdējā valsts,
kas to ratificēja. Līdzīgus rādītājus atspoguļo arī aptaujas saistībā ar iedzīvotāju ieinteresētību rotējošās prezidentūras jautājumos.16

Ārpolitika
Ārpolitikas ziņā Čehija savu prezidentūru pasaulē un Eiropā uzsāka
vētrainiem notikumiem bagātā laikā. Pasaules mērogā dominēja globālā
ekonomikas krīze, BRIC valstu (Brazīlijas, Krievijas, Indijas un Ķīnas) varas atdzimšana, jaunā ASV prezidenta Baraka Obamas (Barack Obama)
administrācija, kā arī vardarbīgais konflikts Gazā. Jau pats prezidentūras
sākums ministru prezidenta Topolāneka valdībai bija izaicinošs, novirzot
uzmanību no izvirzītajām prioritātēm. Papildus ekonomikas krīzei Čehijas
prezidentūra atradās arī starp divām starptautiskām politiskajām krīzēm.
Starptautisko nosodījumu janvāra sākumā izraisīja Izraēlas iebrukums Gazas joslā, tajā pat laikā vēl viens konflikts starp Krieviju un Ukrainu par
14
Kaniok P., Smekal H. The Czech Presidency of the EU Council: No Triumph, no Tragedy.
Romanian Journal of European Affairs. 2009, vol. 9, pp. 59–60.
15
Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie. 2010, p. 165.
16
The European Union and its citizens. Eurobarometer 70. http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb70/eb70_part2_en.pdf (“Eurobarometer“ mājaslapa; aplūkota 12.05.2012.).

Sintija Grabāne

26

dabasgāzes maksājumiem izraisīja gāzes piegādes pārtraukšanu uz vairākām ES valstīm.17
Prāgas sākotnējā reakcija uz šīm krīzēm bija tāda, ka valdības preses
sekretārs attaisnoja Izraēlas uzbrukumu ar aizsardzību, bet Krievijas un Ukrainas gāzes konfliktu raksturoja kā divpusēju jautājumu, kas jārisina abu
valstu valdībām (lai gan tam bija acīmredzama ietekme arī uz ES patērētājiem), un tas, protams, izraisīja citu valstu kritiku.18 Čehijas mēģinājumus
veidot ES iniciatīvu Gazas krīzē ierobežoja arī Francijas nošķirtās diplomātiskās iniciatīvas. Tomēr kā starpnieks Krievijas-Ukrainas gāzes konfliktā,
Čehijas prezidentūra spēja novērst, ka dalībvalstis, kas visvairāk atkarīgas
no Krievijas gāzes piegādes (piemēram, Bulgārija un Slovākija), noslēdz atsevišķu līgumu ar Krieviju. Neatkarīgi no šī sasnieguma Čehijas prezidentūra
izpelnījās arī turpmāku Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī (Nicolas Sar
kozy) kritiku, kurš apgalvoja, ka tā ir bijusi pārāk lēna un pasīva, reaģējot
uz ekonomikas krīzi.19
Prezidentūras vidus posmā šķita, ka prezidentūra ir atguvusies, martā
tika veiksmīgi novadīti vairāki ES samiti — vispirms Čehijas valdības sasauktā ES Padomes sanāksme 1. martā, lai apspriestu aktuālos ekonomikas
krīzes jautājumus, bet 19. un 20. martā — regulārais pavasara ekonomikas
samits. Uzreiz pēc G20 valstu samita Londonā un NATO samita Strasbūrā
prezidentūrai izdevās pārliecināt ASV prezidentu Baraku Obamu ierasties uz
ES-ASV neformālo sanāksmi ar visu 27 dalībvalstu vadītājiem aprīļa sākumā.
Tam sekoja Austrumu Partnerības un Dienvidu koridora projektu samiti
maijā, kuru gaitu gan manāmi apgrūtināja iepriekš aprakstītā iekšpolitikas
krīze un valdības sabrukums.20
Vairāki autori uzskata, ka Čehijas prezidentūras gaitā visnoteicošākais
ir bijis tieši Eiropas konteksts. Pirmkārt, Čehija savu prezidentūru pārņēma
no ietekmīgās Francijas. Otrkārt, par labu prezidentūras tēlam neliecināja
Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie. 2010, p. 159.
Peel Q. Twin international crises set early test for Czech leadership. Financial Times,
07.01.2009. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ae159ed6-dc5b-11dd-b07e-000077b07658.html (Laikraksta “Financial Times” mājaslapa; aplūkota 15.04.2012.).
19
Erlanger S. Impairing Europe, Gibe by Gibe. New York Times, 14.02.2009. http://www.nytimes.com/2009/02/14/world/europe/14union.html?pagewanted=all (Laikraksta “New York Times”
mājaslapa; aplūkota 15.04.2012.).
20
Marek D., Baun M. České předsednictví Evropské unie. 2010, pp. 151–162.
17
18
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arī fakts, ka Čehija vēl nav ieviesusi eiro un pat nav noteikusi termiņu
gatavošanās procesa uzsākšanai. Turklāt zināmu neregularitāti radīja arī EP
un Eiropas Komisijas mandātu beigas 2009. gada jūnijā ar tam sekojošām
vēlēšanām.21 Taču visbūtiskākais prezidentūras tēlu ietekmējošais faktors
bija komplicētā Lisabonas līguma ratificēšana valstī — 2008. gada beigās
Čehija bija viena no pēdējām dalībvalstīm, kas nebija ratificējusi Lisabonas līgumu. Tā kā Čehija bija izvēlējusies līgumu ratificēt parlamentārā
veidā, sevišķas neskaidrības radīja valdības sabrukums, jo pārējās Eiropas
acīs līguma ratificēšana bija atkarīga no ministru prezidenta Topolāneka
vienošanās ar savas partijas biedriem.22 Čehija bija pēdējā valsts, kas to
visbeidzot ratificēja 2009. gada beigās, negatīvi ietekmējot savu jau iepriekš
pietiekami cietušo prezidentūras tēlu.

Gatavošanās prezidentūrai
Ņemot vērā visus ar prezidentūru saistītos izaicinājumus, gatavošanās
prezidentūrai parasti tiek uzsākta vismaz divus gadus pirms tās sākuma. Lai
gan Čehijas valdība gatavošanos uzsāka jau 2005. un 2006. gadā ar ČSSD
vadīto valdību, 2006. gada parlamenta vēlēšanas radīja problēmas jaunas valdības veidošanā, līdz ar to aizkavējot arī gatavošanos prezidentūrai. Rezultātā
Čehija nopietnu gatavošanos uzsāka tikai 18 mēnešus pirms prezidentūras
sākuma. Salīdzinājumā ar Slovēniju, kura stratēģiskās prioritātes un galvenās politikas tēmas bija formulējusi jau divus gadus pirms savas prezidentūras 2008. gada pirmajā pusē, un gadu pirms termiņa jau aktīvi sadarbojās ar
Komisiju, Čehijas valdība 2007. gada jūnijā vēl nebija formulējusi ne detalizētas prioritātes, ne saskaņojusi rīcību ar Komisiju, kas, protams, izraisīja
asu Komisijas kritiku.23 Daudzi analītiķi, kas pievērsušies Čehijas un Slovēnijas prezidentūru salīdzinājumam, gatavošanās procesu min kā vienu no
21
Kaniok P., Smekal H. The Czech Presidency of the EU Council: No Triumph, no Tragedy.
Romanian Journal of European Affairs. 2009, vol. 9, pp. 59–60.
22
Lai gan pats ministru prezidents Topolāneks atbalstīja ātrāku līguma ratificēšanu parla
mentārā veidā, nevis ar referenduma palīdzību (pēc dažu Čehijas EP deputātu ieteikuma), viņa ODS
(Pilsoniskās demokrātu partijas) biedri iesniedza prasību Konstitucionālajā tiesā, lai izvērtētu, vai
Lisabonas līgums nav pretrunā ar Čehijas konstitūciju.
23
Drulák P., Šabič Z. The Czech and Slovenian EU Presidencies in a Comparative Perspective.
Dordrecht: Republic of Letters Publishing BV. 2010.
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izšķirošajiem kritērijiem, kas Čehijas prezidentūru uz Slovēnijas fona ļauj
raksturot kā neveiksmīgu.24
Par Čehijas prezidentūras dienaskārtību un prioritāšu izvirzīšanu bija
atbildīgi vairāki valdības korpusi, sākot ar Čehijas sekretariātu Padomē, kas
sadarbojās ar Ārlietu ministriju un Čehijas Pastāvīgo pārstāvniecību Briselē.
Galvenais atbildīgais par prezidentūras organizāciju un gaitu bija Eiropas
lietu ministru prezidenta vietnieks, valdības ES Prezidentūras nodaļa bija
atbildīga par loģistiku, budžetu un komunikācijām, bet individuālas ministrijas — par to kompetencē esošajām rīcībpolitikas jomām sadarbībā ar pārstāvjiem ES Komitejā (saturiskajos un dienaskārtības jautājumos), kā arī tā
saucamajā Centrālajā Organizācijas grupā (organizatoriskajos jautājumos).
Sekretariāts bija galvenais valdības orgāns, kas atbildīgs par Čehijas nostājas
paušanu ES. Tas darbojās divos līmeņos — valdības līmenī (ministru prezidenta vadībā), kurā tika formulētas Čehijas intereses, kā arī darba grupu
līmenī (Eiropas lietu ministra vietnieka vadībā), kurā intereses tika virzītas
Padomē un COREPER.25
Čehijas sākotnējais ministru prezidenta vietnieks (pirms valdības sabrukuma) Aleksandrs Vondra piesaistīja spējīgu ES ekspertu komandu, no
kuriem daži jau bija praktiski pieredzējuši, darbojoties citu valstu ES prezidentūru organizēšanā. Nozīmīgu vietu gatavošanās procesā ieņēma arī
pastāvīgā pārstāvniecība, kas sagatavoja visu galveno sanāksmju sarakstu.
Savukārt Centrālā organizācijas grupa, organizējot ES institūciju sanāksmes
un citus ES pasākumus, izpildīja sava veida tehniskā servisa funkciju, bet
Eiropas lietu informācijas nodaļa ciešā sadarbībā ar ministru prezidenta vietnieku bija atbildīga par valdības komunikācijas stratēģijas izveidi.26 Lai gan
prezidentūrā iesaistīto darbinieku ekspertīzes, diplomātiskās un līderības
prasmes tika novērtētas kā augstas, prezidentūras komunikācijas stratēgija
drīzāk ir pieskaitāma pie vienas no tās neveiksmēm.

24
Lisoňová Z. What Makes the Difference between the Worst and the Best EU Council Presidency? Approaches to Evaluation of the EU Council Presidency. International Issues & Slovak
Foreign Policy Affairs. 2009, pp. 12–24.
25
Tomalová E. Koordinační mechanismus předsednictví ČR v Radě EU. In: Jak předsedat
Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Ed. J. Karlas. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2008, p. 224.
26
Marek D., Baun M. Česká republika jako unijní aktér. 2010, pp. 131–140.
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Ja oficiālais valdības moto “Eiropa bez barjerām” labi iederējās Eiropas
integrācijas, it sevišķi vienotā tirgus kontekstā, tad valdības izvirzītais divdomīgais sauklis, kas burtiski tulkojams kā “Mēs to padarīsim saldu Eiropai” (čehu val. — Evropě to osladíme) ironiskā nozīmē bija izprotams arī kā
“padarīsim to sarežģītu”.27 Citi analītiķi šo metaforu pat saistīja ar prezidentu
Klausu un viņa labi zināmo metaforu pirms Čehijas iestāšanās ES, brīdinot,
ka mazas valstis ES zaudētu savu identitāti kā “cukura grauds, izkūstot kafijas tasē”.28 Lai gan valdība mēģināja attaisnoties, ka šī saukļa mērķis ir bijis
vienīgi nacionālās auditorijas piesaistīšana, tas neizbēgami piesaistīja plašu
visas Eiropas mediju uzmanību.
Taču īpaši Eiropas uzmanību valdības publicitātes kampaņa piesaistīja
ar provokatīvo skulptūru “Entropa”, kas janvāra sākumā tika izvietota ES
Padomes ēkā, izraisot manāmu sašutumu dalībvalstu pārstāvju un ierēdņu
vidū. Pirmkārt, mākslas darba, kura veidošanā vajadzēja tikt iesaistītiem
visu dalībvalstu māksliniekiem, vienīgais autors izrādījās pretrunīgais čehu
mākslinieks Davids Černijs (David Černy). Turklāt skulptūru veidojošie ES
dalībvalstu attēlojumi (piemēram, ar Vāciju kā auto šosejām svastikas formā,
Rumāniju kā vampīru atrakciju parku vai Bulgāriju kā turku tualetēm) šokēja
un aizvainoja daudzas valstis. Ja sākotnēji Čehijas valdība skulptūru sasaistīja ar moto “Eiropa bez robežām”, beigās tā bija spiesta aizbildināties ar
skulptūru kā tipisku piemēru čehu savdabīgajam humoram. Publisko attiecību ziņā šis mākslas darbs noteikti nesasniedza vēlamo, un pēc valdības
sabrukuma aprīlī pats autors lika “Entropu” noņemt.29

Izvirzītās prioritātes
Izvirzīto prioritāšu ziņā Čehijas valdības neoliberālā pieeja un uzsvars
uz ES attiecībām ar Austrumeiropu bija saskaņā arī ar Zviedrijas prioritātēm, kurai prezidentūra bija jāpārņem pēc Čehijas. Savukārt ar otru “trio”
prezidējošo dalībvalsti Franciju bija novērojama drīzāk viedokļu nesakritība. Turklāt Čehijas prezidentūras koncentrēšanās uz enerģētikas, nevis
27

p. 71.

Beneš V., Karlas J. The Czech Presidency. Journal of Common Market Studies. 2010, vol. 48,

Drulák P. The Czech EU Presidency. Background and Priorities. Notre Europe. 2008, p. 21.
Entropa: the great EU art hoax. The Guardian, 19.01.2009. http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/jan/14/entropa-eu-arthoax#/?picture=341741457&index=2 (Laikraksta
“The Guardian” mājaslapa; aplūkota 15.04.2012.).
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vides un klimata jautājumiem, bija pretrunā gan ar Francijas, gan Zviedrijas programmu, kuras abas īpaši uzsvēra klimata izmaiņu prioritāti. Lai
gan prezidents Klauss ir slavens ar saviem izteikumiem, noliedzot klimata
izmaiņas un globālo sasilšanu, valdībā esošā Zaļā partija uzstāja uz vides
jautājumu iekļaušanu prioritāšu sarakstā. Tomēr kopumā valdība izvēlējās
vides jautājumus 2009. gadā (Kopenhāgenas samitu un procesu pēc Kioto
protokola) atstāt abu pārējo “trio” prezidējošo valstu ziņā.30
Sākotnējie valdības plāni sastāvēja no samērā ambiciozas sešu prioritāšu sērijas, ietverot liberālu ekonomikas un tirgus rīcībpolitiku, tieslietu un
iekšlietu, enerģijas, budžeta, kā arī institucionālos jautājumus. Prezidentūrai
tuvojoties, plāni kļuva reālistiskāki un visbeidzot tika sašaurināti līdz trim
prioritātēm jeb 3E: ekonomika, enerģētika un Eiropa pasaulē.31 Taču arī šīs
prioritātes tika pakļautas nopietniem pārbaudījumiem. Jau pirmās prezidentūras dienas parādīja, ka starptautisko notikumu gaita varētu tās viegli
mainīt. Var pat apgalvot, ka 3E prioritātes drīzāk pārtapa 3G uzdevumos,
respektīvi: globālajā krīzē, gāzes jautājumos un Gazas joslā.32
Ekonomikas prioritātes ietvaros Čehijas valdība sākotnēji plānoja uzstāt
uz regulējuma sloga samazināšanu ES, turpmāku iekšējā ES tirgus liberali
zāciju, kā arī turpmākām liberalizācijas sarunām Pasaules tirdzniecības
organizācijā, taču ekonomikas krīze pilnībā mainīja izvirzīto dienaskārtību,
ES reaģējot ar pavisam citādākiem risinājumiem nekā tirgus liberalizāciju.33
Par spīti tam, ka ekonomikas prioritāšu virzīšana globālās ekonomikas krīzes laikā ir ārkārtīgi ierobežota, Čehijas prezidentūra sevi tomēr spēja pie
rādīt. 2009. gada martā notikušā Ekonomikas samita iznākumu var vērtēt
kā Čehijai īpaši veiksmīgu, jo ES līderi apstiprināja apņemšanos saistībā ar
vienoto tirgu, nacionālo plānu (piemēram, banku glābšanai) koordināciju,
kā arī vienojās par G20 valstu tikšanos Londonā aprīļa sākumā. Turklāt
Čehijas prezidentūra pārsteidzoši prasmīgi vadīja ar ekonomikas jautājumiem saistītās pārrunas ES Padomē un sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.
30
Šlosarčík I. Good, Bad or Boring? Three Views of the Czech Presidency. International Issues
& Slovak Foreign Policy Affairs. 2009, p. 8.
31
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Piemēram, jautājums par samazinātu PVN likmi noteiktiem pakalpojumiem, kas Padomē tika bloķēts vairākus gadus, tika atrisināts Čehijas prezidentūras laikā.34
Enerģētikas jautājumos prezidentūras galvenais uzsvars tika likts uz
enerģētikas drošību, kas kļuva īpaši aktuāla Krievijas-Ukrainas gāzes konflikta laikā janvārī, un tas pieprasīja gan ES valstu vienotu nostāju un solidaritāti, gan Čehijas prezidentūras aktīvu iesaistīšanos krīzes risināšanā.
Čehijas prezidentūra ar ministru prezidenta Topolāneka personīgu dalību
efektīvi iesaistījās pārrunās starp Maskavu, Kijevu un Briseli, kā rezultātā
Krievijas un Ukrainas savstarpējais konflikts tika atrisināts un gāzes piegāde
ES valstīm atjaunota.35 Tam sekoja enerģētikas jautājumu izskatīšana Eiropas Padomes pavasara sanāksmēs, un rezultātā tika pausts atkārtots atbalsts
Nabuko gāzes vada izbūvei (piešķirot tam papildu 200 miljonus eiro), kā
arī panākta ES apņemšanās (5 miljonu eiro apmērā) enerģētikas savienojamības starp ES valstīm un tam atbilstošās infrastruktūras uzlabošanai.36
Ārējo attiecību jomā par prioritāti tika izvirzītas trīs jomas — Austrumu
partnerība, Transatlantiskās attiecības un Dienvidbalkāni. Ceturtā prioritāte — ES attiecību uzlabošana ar Izraēlu — pēc Gazas krīzes un Izraēlas
jaunās valdības izrādījās nesasniedzama. Par prezidentūras pamatiniciatīvu kļuva Austrumu partnerības projekts, kas tika apstiprināts Padomē un
uzsākts Prāgas samitā 7. maijā.37 Austrumeiropas rīcībpolitikas prioritātes
bija saistītas ar diviem galvenajiem jautājumiem — demokratizāciju un cil
vēktiesību ievērošanas veicināšanu, kā arī ES paplašināšanos austrumu
virzienā (līdz ar to paplašinot arī ES tirgu). Abi aspekti atspoguļo Čehijas
valdības (ODS vadībā) izvirzītās ārpolitikas prioritātes, ko apliecina arī koalīcijas vienošanās par aktīvu iesaisti šī reģiona attīstībā.38
Transatlantisko attiecību ziņā lielākais sasniegums ir bijusi Prāgā organizētā pirmā ASV prezidenta Baraka Obamas tikšanās ar visu 27 ES valstu
līderiem. Čehijas valdības skatījumā ASV tika izvirzīta par galveno Eiropas globālo partneri un transatlantiskās attiecības par galveno ES ārpolitikas
34
Král D. Not at all bad as it seemed: an appraisal of the Czech EU Presidency of 2009. Euro
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dienaskārtības jautājumu. Prāgas samits līdz ar to tika uzskatīts par iespēju
pārdefinēt transatlantisko sadarbību ar jauno ASV prezidentu Baraku Obamu
un kļuva par galveno prezidentūras politisko notikumu.39 Tomēr Čehijas
mēģinājumu uzņemties galveno iniciatīvu ES-ASV attiecībās kavēja valdības
sabrukums tikai dažas dienas pirms ASV prezidenta vizītes Prāgā un slavenā
ministru prezidenta Topolāneka frāze, salīdzinot ASV ekonomikas stimulēšanas plānu kā “ceļu uz elli”40. Taču arī pirms tam attiecības starp Čehijas un ASV valdībām bija saspringtas saistībā ar to, ka prezidenta Obamas
administrācija pārskatīja ASV pretraķešu aizsardzības plānus Centrāleiropā,
kurus politiski atbalstīja Čehijas Čehijas ministru prezidenta Topolāneka
valdība.41

Čehijas prezidentūras izvērtējums
Pirmkārt, iepriekš aprakstītais iekšpolitikas un ārpolitikas konteksts jau
pirms prezidentūras uzsākšanas, it sevišķi tās sākumā, neliecināja par tai labvēlīgu līderības vidi. Ministru prezidenta Topolāneka spēju vadīt ES Padomes prezidentūru, ņemot vērā nestabilo iekšpolitikas situāciju, apšaubīja
ārvalstu eksperti, EP deputāti un analītiķi. Piemēram, Newton Media analīze 2008. gada novembrī uzrādīja, ka politiskā nestabilitāte, apšaubītā valdības kompetence un sarežģītā Lisabonas līguma ratifikācija tika uzsvērti kā
galvenie argumenti prezidentūras neveiksmei.42 Taču čehu analītiķis Petrs
Kanioks (Petr Kaniok) norāda, ka negatīvais prezidentūras tēls jau pirms tās
termiņa nebija tikai problemātiska Čehijas politikas vizītkarte vai sarežģīto
ārpolitikas notikumu atspulgs, bet savā veidā varēja kalpot arī kā priekšrocība. Prezidentūrai noteiktā “zemā latiņa” ļāva izcelties tās sasniegumiem.43
Čehijas prezidentūra tomēr pierādīja savu spēju reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, it sevišķi tajos ģeogrāfiskajos apgabalos, kur valstij ir savas
Houška O., Adamkova A. Topolanek: Summit EU-USA je symbolem nové úrovně euroamerických vztahů. Český Rozhlas, 05.04.2009. http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/obama-vpraze/_zprava/567187 (“Český Rozhlas” ziņu portāls; aplūkots 12.05.2012.).
40
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intereses un pieredze, piemēram, Krievijā, Ukrainā vai Balkānu valstīs. Taču,
ja ārējo notikumu mainīšana nav prezidentūras spēkos un dažkārt var pat
tikt izmantota prezidentūras labā, tad nespēja tikt galā ar iekšpolitikas problēmām prezidentūras ietekmi noteikti samazināja. Lai gan valdības sabrukums prezidentūras laikā nav nekas unikāls (1993. gadā to piedzīvoja Dānija,
bet 1996. gadā — Itālija), Čehijas gadījumā tā bija pirmā reize, kad tas notiek globālās ekonomikas krīzes laikā. Laikā, kad Eiropai nepieciešams stiprs
līderis, vāja prezidējošās valsts valdība nav spējīga uzņemties šo lomu.44
Lai gan sākotnēji plānotā ambiciozā prioritāšu programma neļautu Čehijas prezidentūrai īstenot konkrētu ietekmi nevienā no tām, pēc rūpīgas
strukturēšanas izvirzītās trīs galvenās prioritāšu grupas noteica konkrētu
prezidentūras rīcībpolitiku virzienu. Atšķirībā no hiperaktīvās Francijas,
Čehija koncentrējās tikai uz dažām stratēģiskām prioritātēm, kā, piemēram,
Nabuko process vai Austrumu partnerības projekts, kuros prezidentūra
iesaistījās aktīvi un redzami. Tā kā nekādu spēcīgu interešu, kas būtu pretrunā ar kopējo Padomes nostāju, prezidentūrai nebija, tā netika pakļauta
situācijai, kad prezidējošā valsts ir izolēta un pārējās valstis vienojas par citu
kompromisu, kas pretējs prezidentūras izvirzītajām prioritātēm. Arī samērā
zemā prioritāšu intensitāte un fakts, ka tās neapdraudēja nozīmīgas citu
valstu nacionālās intereses, ļāva prezidentūrai īstenot augsta līmeņa ietekmi.

Mācības Latvijas prezidentūrai
Čehijas prezidentūras sasniegumi un, protams, arī kļūdas sniedz vērtīgas mācības citām mazajām dalībvalstīm, gatavojoties prezidentūrai. Protams, jāņem vērā, ka viens ideālais prezidēšanas modelis nav piemērots
visām dalībvalstīm, katra no tām saskaras ar citām problēmām un izaicinājumiem. Tomēr, tā kā līdz nākamajai prezidēšanas kārtai dalībvalstīm ir jāgaida
gana ilgi, šis ir gadījums, kad jāmācās arī no svešām kļūdām. Lai gan Čehijas
2009. gada prezidentūras konteksts ir bijis ļoti specifisks, tās analīze sniedz
vērtīgas mācības, kas ir aktuālas arī pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.
Līdz ar to — arī Latvijas gadījumam.
44
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com/priorities/europe-autopilot-czech-government-falls/article-180623 (“Euractiv” mājaslapa, aplūkota 12.05.2012.).
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Pirmkārt un galvenokārt, Čehijas pieredze ir pierādījusi, ka iekšpolitikas jautājumus nevajadzētu jaukt ar Eiropas jautājumiem — prezidentūras
laikā valstīm ir jācenšas iegūt un saglabāt mieru iekšpolitikā. Šie jautājumi
būs nozīmīgi arī Latvijai, jo no 12. Saeimas vēlēšanām 2014. gada oktobrī un
jaunās valdības izveidošanas līdz prezidentūras sākumam būs atlikuši tikai
pāris mēneši, kurus koalīcijas un opozīcijas partijām noteikti vajadzētu pavadīt, konstruktīvi gatavojoties prezidentūrai, nevis risinot iekšējas nesa
skaņas. Lai gan prezidentūras galvenais darba virziens būs noteikts jau
iepriekšējās valdības laikā, jaunās valdības uzdevums būs to turpināt. It sevišķi mazajām prezidējošajām valstīm jāņem vērā, ka prezidentūras laikā
var nākties nacionālos jautājumus zināmā mērā atstāt novārtā.
Otrkārt, krīžu gadījumā iekšpolitikā darbojošām personām nevajadzētu
paļauties uz improvizāciju, bet gan vienmēr vajadzētu sagatavot rezerves
plānu. Svarīga ir arī Eiropas lemšanas procesā iesaistīto informēšana par prezidējošajā valstī notiekošajiem procesiem. Lai gan Čehijas politiskie līderi
centās informēt un izskaidrot valsts iekšpolitikas problēmas, nepieciešama
arī aktīvāka komunikācija citos neformālajos līmeņos, kuros Čehijas prezidentūra nedarbojās tik veiksmīgi, līdz ar to tās negatīvais atspoguļojums
plašsaziņas līdzekļos bija neizbēgams. Lai gan Latvijas politiskie līderi nav
pazīstami ar izteikti eiroskeptisku nostāju, prezidentūras laikā īpaši nepie
ciešams pievērst uzmanību politiskajai retorikai un komunikācijas stratē
ģijām.
Visbeidzot, Čehijas pieredze rāda, cik būtiska ir piemērotu prioritāšu
izvēle un to virzīšana atbilstoši globālajām tendencēm. Šajā ziņā Latvija
Čehijas prezidentūru jau ir apsteigusi, uzsākot prioritāšu apspriešanu jau
divarpus gadus pirms prezidentūras sākuma, turklāt diskusijās iesaistot ne
tikai politiķus, bet arī attiecīgo nozaru pārstāvjus, ekspertus un citus interesentus. No vismaz desmit dažādajām jomām Latvijai nu ir jāizvēlas dažas
konkrētas prioritātes, kas būtu saistošas visām dalībvalstīm (it sevišķi pārējām trio valstīm — Itāliju un Luksemburgu), bet tajā pašā laikā saskanētu
arī ar Latvijas interesēm. Arī Latvijai, tāpat kā Čehijai, ir jābūt gatavai glo
bāliem izaicinājumiem, kas varētu mainīt prioritāšu nozīmīgumu.
Visvairāk mācību pēc prezidentūras tomēr gūst pati prezidējošā
valsts. Lai gan vēl joprojām vērtēta pretrunīgi gan politiķu, ekspertu, gan
sabiedrības skatījumā, Čehijas prezidentūra ES Padomē viennozīmīgi ir
bijusi unikāla pieredze valsts politiskajā vēsturē. Tā kļuva par mobilizējošu
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faktoru ierēdņu un diplomātiskajam sektoram, kā arī stiprināja neformālo
kontaktu tīklu ES, kas ir noderīgi arī pēc prezidentūras beigām. Aktīvāka
loma ES lietās piesaistīja daudzu Čehijas politiķu interesi ES dienaskārtībai
un, iespējams, sešos mēnešos pat padarīja vairāk eiropeiski noskaņotus nekā
visos iepriekšējos Čehijas dalībvalsts gados ES. Latvijai jāatceras (un jāmēģina to izskaidrot arī Eiropas jautājumos neieinteresētajai sabiedrības daļai),
ka, par spīti budžeta papildu izdevumiem, prezidentūra tomēr ir iespēja
iegūt starptautisku atpazīstamību, spodrināt valsts tēlu un uzņemt vēl nepieredzētu daudzumu ārvalstu viesu — oficiālu amatpersonu un žurnālistu.
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Konkurētspēja un tās paaugstināšanas
iespējas, izmantojot Eiropas Savienības
un nacionāla līmeņa atbalstu uzņēmumu
klasteru attīstīšanai
Zane Zeibote,

LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra pētniece
Raksta mērķis ir analizēt vienu no mikroekonomiskās konkurētspējas
pamatfaktoriem — klasteru attīstības līmeni un klasteru lomu uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanā, kā arī klasteru atbalsta politiku, kas ir
būtiski šī svarīgā konkurētspējas pamatfaktora stiprināšanai Latvijā un
citur. Ņemot vērā, ka klasteru attīstības līmenis Latvijā vēl ir samērā zems,
šajā darbā ir sniegts padziļināts pārskats par Eiropas Savienības (ES)
līmeņa klasteru atbalsta politiku un analizētas klasteru atbalsta programmas dažādās ES valstīs. Raksta nobeigumā sniegti secinājumi par nepie
ciešamajiem klasteru attīstības veicināšanas pasākumiem gan Latvijā, gan
ES un Baltijas jūras reģionā.
Atslēgvārdi: inovācija, klasteris, konkurētspēja.
The aim of this article is to analyse one of the principal factors of
microeconomic competitiveness — the level of cluster development and
role of clusters in promoting the competitiveness of enterprises, as well
as cluster support policies as an important instrument for increasing
economic competitiveness in Latvia. Taking into account that the level
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of cluster development is still comparatively low in Latvia, this article
provides a comprehensive overview on cluster development policies on the
European Union (EU) level and an analysis of cluster support programmes
in different EU countries. Conclusions on necessary measures to be taken
for the further promotion of cluster development in Latvia, as well as in
the European Union and the Baltic Sea Region are provided at the end of
the article.
Keywords: cluster, competitiveness, innovation.

Klastera loma konkurētspējas veicināšanā
Konkurētspēju iespējams vērtēt gan no valsts jeb makroekonomiskā, gan
no uzņēmuma jeb mikroekonomiskā aspekta. Pasaules ekonomikas foruma
(turpmāk — PEF) pētnieki valsts konkurētspēju definē kā institūciju, politikas un citu faktoru kopumu, kas nosaka valsts produktivitātes līmeni, nosaka
spēju uzturēt augstu ienākumu līmeni un ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem lielākai investīciju atdevei un galvenais priekšnoteikums turpmākas
ekonomiskās izaugsmes potenciālam.1
Pētnieki K. Švābs (K. Schwab), M. Porters (M. Porter), M. Delgado
(M. Delgado), K. Ketels (C. Ketels) un S. Sterns (S. Stern) makroekonomiskā
līmenī konkurētspējas noteicošos faktorus nosacīti iedala divos blokos:
1) sociālā infrastruktūra un politiskās institūcijas, 2) makroekonomiskā politika. Šie faktori uzņēmumu produktivitāti jeb konkurētspēju ietekmē
netiešā veidā. Savukārt mikroekonomiskā jeb uzņēmumu līmeņa konkurētspējas faktori, saskaņā ar PEF pētījumiem, nosacīti iedalās trīs blokos:
biznesa vides kvalitāte, klasteru attīstības līmenis un uzņēmuma darbības
stratēģija.2
Ņemot vērā minēto iedalījumu, viens no svarīgākajiem produktivitātes
pamatfaktoriem ir klasteru attīstības līmenis. Klasteri mikroekonomiskās
konkurētspējas aspektā uzskatāmi par saistošo posmu starp makroekonomisko biznesa vidi un uzņēmuma darbību un stratēģiju, tādēļ klasteru
attīstības līmenis var ietekmēt abas šīs faktoru grupas, un tās ir savstarpēji

1
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2010–2011. World Economic Forum. Geneva,
2010, p. 516.
2
Turpat.
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saistītas. Būtiski, ka jau kopš 2008. gada klasteru klātbūtne uzņēmējdarbības
vidē (klasteru attīstības līmenis, sadarbības līmenis starp klastera dalībniekiem, klasteru politikas līmenis) tiek ņemta vērā, aprēķinot globālās kon
kurētspējas indeksu.
Viena no pazīstamākajām un biežāk lietotajām ir Hārvarda universitātes profesora M. Portera formulētā klastera definīcija. Saskaņā ar šo definīciju klasteri ir savstarpēji saistītu uzņēmumu, specializētu piegādātāju,
pakalpojumu sniedzēju, iesaistīto industriju un institūciju ģeogrāfiski koncentrētas grupas valsts vai reģiona ietvaros. Klasteri veidojas tur, kur ir pietiekami daudz resursu un kompetences, lai uzņēmumi varētu pilnībā izmantot tiem pieejamās salīdzinošās priekšrocības iepretim citiem reģioniem.3
Vairāki pētnieki, piemēram, M. Porters, M. Delgado, K. Ketels, S. Sterns4,
uzskata, ka globalizācijas apstākļos klasteri kļuvuši vēl svarīgāki uzņēmumu
darbībai nekā agrāk. Iespējas uzņēmumiem brīvāk izvēlēties ekonomiski
izdevīgāko vietu ražošanas izvietošanai plašākā tirgū, kas rada konkurēt
spējas priekšrocības, piešķir klastera konceptam vēl lielāku nozīmi.
PEF Globālās konkurētspējas pārskatā (turpmāk — GKP) ietverts rādītājs “klasteru attīstības līmenis” (angļu val. — state of cluster development),
kurš klasteru attīstību valstī vērtē pēc skalas 1–7, kur 1 nozīmē “klasteru valstī nav”, bet 7 — “klasteri ir izveidoti daudzos sektoros”. Piemēram, Latvijas
klasteru attīstības līmenis 2010.–2011. gadā pēc šīs skalas saņēma 2,9 punktus
un ierindojās tikai 103 vietā starp 139 valstīm. Piecas vadošās vietas klasteru
attīstības jomā ieņem Itālija, Japāna, Taivāna un Ķīna, Šveice, Singapūra5, no
kurām divas valstis — Šveice un Singapūra — ierindotas arī starp pasaules
piecām konkurētspējīgākām valstīm (2010. g.). Latvija šajā ziņojumā ierindojās 70. vietā starp 139 ziņojumā ietvertajām valstīm, un tā ir salīdzinoši
zema vieta, salīdzinot ar Lietuvu (47) un Igauniju (33).6

3
Porter M., Delgado M., Ketels C., Stern S. Moving to a New Global Competitiveness Index.
The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum. 2008, p. 50.
4
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2010–2011. World Economic Forum. Geneva,
2010, p. 480.
5
Turpat, 16. lpp.
6
Korelācijas koeficients rāda, par cik standartnovirzēm no vidējā papildus izmainās rezultatīvā pazīme, ja faktorālā pazīme izmainās par vienu standartnovirzi no sava vidējā. Avots: Krastiņš O.
Ekonometrija. Rīga: CSP, 2003, 207. lpp.
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Klasteru loma uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā
Lai noteiktu klasteru ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju, raksta
autore veica korelācijas sakarību izvērtējumu starp svarīgākajiem GKP
ietvertajiem valstu konkurētspējas rādītājiem "pēc klasteru attīstības lieluma", izmantojot Pīrsona korelācijas koeficientu7. Rādītāju tālākai apstrādei un analīzei tika izmantota SPSS datorprogramma. Autores izvēlētie pieci
svarīgākie valstu konkurētspējas rādītāji ir vietējo piegādātāju kvalitāte, vērtības ķēdes plašums, ražošanas procesa attīstības līmenis, konkurētspējīgo
priekšrocību būtība un spēja ieviest inovācijas. Aprēķinot Pīrsona korelācijas koeficientu, tiek noteikts korelatīvās sakarības spēks, kas nav atkarīgs no
sakarības virziena un tiek noteikts pēc korelācijas koeficienta absolūtās vērtības. Maksimāli iespējamā korelācijas koeficienta absolūtā vērtība ir r=1,000,
bet minimālā ir r=0,000. Pīrsona korelācijas koeficients kā analīzes metode
izvēlēts tādēļ, ka visi analizējamie mainīgie pieder attiecību skalai. Datu analīzei ņemti rādītāju absolūtie lielumi, kas piešķir attiecībām loģisku jēgu.
Proti, ja kāds vienas valsts rādītājs ir divreiz lielāks nekā citas valsts rādītājs,
tas nozīmē arī to, ka saskaņā ar šo rādītāju pirmā valsts ir divreiz vairāk attīstīta nekā otrā valsts (sk. 1. pielikumu).
Savukārt 3. attēlā apkopoti klasteru attīstības līmeņa rādītāju un faktoru,
kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju, korelācijas
analīzes rezultāti.

7

Krastiņš O. Ekonometrija. Rīga: CSP, 2003, 207. lpp.
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** Korelācija ir nozīmīga līmenī 0.01.
1. attēls. Klasteru attīstība valstī un faktoru, kas ietekmē uzņēmumu
konkurētspējas rādītājus, korelācijas analīzes rezultāti, n = 139
(autores izveidots attēls pēc 1. tabulas datiem)

Veiktie aprēķini ļauj secināt, ka klasteru attīstības līmenis valstī statistiski nozīmīgi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju (sk. pielikumu un
1. attēlu). Tas nozīmē, ka klasteru attīstības līmenis ietekmē uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā un arī otrādi. Lai gan korelācijas analīze pati par sevi
neļauj apgalvot, kas tieši ir ietekmējošais faktors — klasteru attīstība, kas
labvēlīgi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, vai uzņēmumu konkurētspēja,
kas veicina klasteru attīstību, taču, summējot analīzes rezultātus, iespējams
secināt, ka klasteru attīstības līmenis ir cieši un statistiski nozīmīgi saistīts
ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā.
Nosakot klasteru ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju, kas cieši saistīta ar visas valsts ekonomisko attīstību, rodas jautājums par situāciju klasteru attīstības jomā Latvijā, esošo situāciju un klasteru attīstības veicināšanai
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izmantojamiem instrumentiem. Kā pierāda gan pētījumi, gan daudzu valstu
pieredze, klasteru attīstībai nepieciešams ārējais atbalsts, un tas ir īpaši svarīgs to veidošanās procesa sākuma posmā.

Latvijas klasteru attīstības pieredze
Klasteru attīstība Latvijā aizsākās ap 2000. gadu, kad klasteru izveides
atbalstam tika piesaistīts finansējums no ES PHARE programmas8 līdzekļiem. Šīs programmas ietvaros tika veikta izpēte, lai konstatētu spēcīgākos
Latvijas tautsaimniecības sektorus, kuros būtu potenciāls klasteru un klasteru iniciatīvu attīstībai. Rezultātā tika izveidotas vairākas klasteru iniciatīvas, no kurām divas — IT klastera un Meža industrijas klastera — iniciatīvas
veiksmīgi darbojas arī šobrīd.
Klasteru attīstības svarīgums Latvijā minēts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013. gadam9, Latvijas rūpniecības pamatnostādnēs 2004.–
2013. gadam10 un citos dokumentos. Latvijas valdība ir paudusi oficiālu
atbalstu Eiropas Klasteru memorandam. Klasteru svarīgums Latvijā atzīts
arī nacionālajā Lisabonas programmā 2008.–2010. gadam11, kur noteikta
nepieciešamība veicināt to attīstību: “Mērķis — stimulēt uzņēmumu konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanu, sekmējot to savstarpējo kooperāciju un sadarbību ar izglītības, zinātnes un pētniecības un citām saistītajām
institūcijām. Plānots veikt klasteru izveides potenciāla izpēti un konkursa
kārtībā sniegt atbalstu trīs perspektīvāko klasteru attīstībai.”12
Latvijas Ministru kabinets 2007. gada 28. jūnijā ar rīkojumu Nr. 406
akceptēja Ekonomikas ministrijas izstrādāto Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmu 2007.-2013. gadam13, kurā teikts:
8
PHARE — Atbalsta programma Polijas un Ungārijas ekonomiku restrukturizācijai (no
angļu val. — Poland, Hungary assistance restructuring economies).
9
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija. Apstiprināts ar Ministru kabineta 04.07.2006. noteikumiem Nr. 564. 20., 56. lpp.
10
Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes 2004.–2013. gadam. LR Ekonomikas ministrija. Apstiprinātas ar Ministru kabineta 25.02.2004. rīkojumu Nr. 120. 2. lpp.
11
Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.–2008. gadam. LR Ekonomikas ministrija.
Apstiprināta ar Ministru kabineta 19.10.2005. rīkojumu Nr. 684. 18., 44. lpp.
12
Turpat.
13
Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007.–2013. gadam. Ekonomikas ministrija. Apstiprināta ar Ministru kabineta 28.06.2007. rīkojumu Nr. 406. 21. lpp.
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“Lai gan Latvijas rūpniecības vidē šobrīd ir labvēlīga situācija klasteru izveidei, reālā klasteru veidošanas gaita atpaliek, nepieciešama arī aktīvāka valsts
un biznesa politikas koordinācija šajā jomā. Latvijā šobrīd var runāt tikai
par dažiem nozaru klasteriem, no tiem rūpniecībā — kokrūpniecības sektorā, pārējās jomās šobrīd attīstās informācijas sistēmu, tūrisma un biotehnoloģiju klasteri. Klasteru izveide radītu inovatīvi veicinošu vidi zināšanu
pārnesei no pašmāju zinātniskajām institūcijām (vai ārvalstīm) uz ražošanas sektoru, paaugstinātu nozares pieprasījumu pēc jaunām tehnoloģijām
(jaunievedumiem) un ļautu koncentrēt valsts ekonomiskās politikas pasā
kumus noteiktā nozares segmentā”14.
Jāatzīst, ka iepriekšminētā Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007.–2013. gadam ir nozīmīgs solis klasteru
atbalsta politikā, jo tā pirmo reizi paredz gan konkrētus pasākumus, gan
tiešu finansējumu klasteru atbalstam ar Eiropas reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzdalību, t.sk. komersantu konkurētspējas stiprināšanai, attīstot
un realizējot plānveidīgas klasteru stratēģijas un realizējot sadarbības projektus. Tā paredz arī rokasgrāmatas izdošanu komersantiem un tos apvieno
jošām organizācijām par klasteru veidošanu, atbalstu klasteru sākotnējo
stratēģiju izstrādei, apmācības klasteru koordinatoriem, ikgadējus pieredzes
apmaiņas un labas prakses izplatīšanas pasākumus par klasteru stratēģiju
veidošanu un īstenošanu, līdzdalību Baltijas jūras reģiona un Ziemeļvalstu
kopīgā klasteru veicināšanas projektā “BSR InnoNet”.15
Pateicoties daudzu Latvijas uzņēmumu un jau esošo klasteru organizāciju darbībai, neskatoties uz Latvijas ekonomikas lejupslīdi un finansiālajām
problēmām, 2009. gadā Ekonomikas ministrijas izstrādātās Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas 2007.–2013. gadam ietvaros tika uzsākta "Klasteru programmas" īstenošana. Klasteru atbalsta programmas īstenošanas rezultātā papildu atbalstu savai darbībai
2009. gadā saņēma IT klastera iniciatīva, kā arī pirmo reizi tika atbalstītas
8 jaunas klasteru iniciatīvas: metālapstrādes un saistīto nozaru klasteris,
elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris, farmācijas un saistīto
nozaru klasteris, mēbeļu ražošanas un saistīto nozaru klasteris, kosmosa
14
Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007.–2013. gadam.
Ekonomikas ministrija. Apstiprināta ar Ministru kabineta 28.06.2007. rīkojumu Nr. 406. , 16. lpp.
15
Turpat, 21. lpp.
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tehnoloģiju klasteris, atsevišķu apstrādes rūpniecības produktu eksporta
klasteris, tekstila un saistīto nozaru klasteris un pārtikas nozares klasteris. 2010. gadā valsts atbalsts atkārtoti tika piešķirts Latvijas IT klasterim,
metālapstrādes un saistīto nozaru klasterim, elektronikas un elektrotehnikas
nozares klasterim, ķīmijas un farmācijas nozaru klasterim, mēbeļu ražoša
nas un saistīto nozaru klasterim, kosmosa tehnoloģiju klasterim, tekstila un
saistīto nozaru klasterim un pārtikas nozares klasterim, kā arī pirmo reizi
tika atbalstīta jauna klastera iniciatīva — Latvijas piegāžu ķēžu klasteris.
2011. gadā atkārtoti atbalstu saņēma Latvijas IT klasteris, metālapstrādes un
saistīto nozaru klasteris, elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris,
farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozaru klasteris, kosmosa tehnoloģiju klasteris un Latvijas piegāžu ķēžu klasteris, bet pirmo reizi tika atbalstīts
Vieglās rūpniecības asociācijas projekts — jaunu produktu paraugu izstrāde,
izmantojot dabīgās un otrreizējā pārstrādē iegūtās tekstilšķiedras, kaņepju
sēklas un spaļus (kaņepju klasteris). “Klasteru programmu” plānots īstenot
no 2009. gada līdz 2013. gadam, tādējādi šajā laika posmā atbalstu varētu
gūt vēl vairāku jaunu klasteru iniciatīvu izveide.
Galvenās problēmas, ar kurām iepriekš un arī šobrīd klasteru veido
šanas procesā sastopas valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un uzņēmēji, ir
tās, ka netiek identificēti kopīgas sadarbības punkti. Izpratnes trūkums no
uzņēmēju puses par nepieciešamību veidot kopīgus klasteru profilus, ko
savukārt sagaida atbildīgās valsts pārvaldes institūcijas, izraisa savstarpējo
nesapratni, tādējādi zūd kopējā sadarbības ceļa karte, kas novestu pie kopējas izpratnes un savstarpējās uzticības un sadarbības. Komandu sadarbības
līmenis starp uzņēmumiem ir zems, valda savstarpējā neuzticība starp uzņēmumiem un nav ieinteresētības veidot sadarbību ar zinātniskajām institūcijām, par ko liecina arī salīdzinoši zemais inovatīvo uzņēmumu skaits
Latvijā — saskaņā ar Centrālā statistikas biroja datiem, laika posmā no
2006. gada līdz 2008. gadam inovatīvi bija 26,9% no visiem uzņēmumiem
rūpniecībā, bet pakalpojumu jomā — tikai 14,5%.16 Pētniecības iestādes līdz
šim nav bijušas ieinteresētas piedalīties klasteru sadarbības tīklos, jo klas
teri veidojošajiem industriju pārstāvjiem nav izdevies precīzi definēt kopējās sadarbības ieguvumus, kas varētu pārliecināt zinātniskās institūcijas.
Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. http://data.csb.gov.lv (Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
16
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Uzņēmumam un pētniekam nav vienotas izpratnes par to, kā izstrādāt jaunu
augstas pievienotās vērtības produktu — šis darbs ir jādara klastera vadītājam, jo viņam ir jāredz iespēja izveidot jaunu produktu sadarbībā ar pētnie
cības iestādi. Līdz ar to paša klastera efektīvas darbības nodrošināšanai ir
svarīga atbilstoša klastera vadība, kas mērķtiecīgi virza klastera darbību saskaņā ar tā dalībnieku izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt
klasteru atbalsta politikas īstenotājiem būtu jāturpina mērķtiecīgi virzīt un
pielietot atbalsta politikas pasākumus.
Lai izvēlētos Latvijas apstākļiem atbilstošākos klasteru attīstības instrumentus un programmas, svarīgi iepazīties ar esošo pieredzi un praksi gan
ES līmenī, gan tās dalībvalstīs. Tādēļ nākamajās nodaļās tiks aprakstīta klasteru atbalsta pieredze Eiropas Savienībā un analizētas ES dalībvalstu klasteru
atbalsta programmas.

Eiropas Savienības atbalsts klasteru veidošanai
ES līmenī klasteru politiku nosaka EK direktorāts “Uzņēmējdarbība un
rūpniecība”. 2006. gadā ar šī direktorāta atbalstu izveidotas divas lielākās iniciatīvas:
1. “PRO INNO EUROPE” mērķis ir inovācijas sadarbības veicināšana
un inovācijas politikas iniciatīvu apspriešana. Šīs iniciatīvas ietvaros
izveidots Eiropas klasteru memorands, ko parakstījušas vairāk nekā
80 Eiropas organizācijas, t.sk. arī Latvijas valdība;
2. “Europe INNOVA” darbojas kā uzņēmējdarbības atbalsta platforma.
Savukārt abu minēto EK iniciatīvu ietvarā tika izveidota Eiropas klasteru observatorija (EKO), Klasteru inovācijas platforma un Eiropas klasteru
alianse, kas kalpo par ES valsts institūciju sadarbības platformu klasteru
atbalsta politikas veidošanai. 2009. gadā izveidoja Eiropas klasteru politikas grupu, kuras ietvaros divdesmit eksperti izstrādāja rekomendācijas ES
pasaules klases klasteru izveidei. Šī politikas grupa aizstāja ES līmenī strādājošo Klasteru augsta līmeņa padomnieku grupu (angļu val. — High-Level
Advisory Group on Clusters), kas izstrādāja Eiropas Klasteru memorandu.
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2. attēls. ES svarīgākās klasteru atbalsta iniciatīvas (autores veidots attēls)

2009. gada septembrī tika izveidota jauna Eiropas klasteru ekselences
iniciatīva (angļu val. — European Cluster Excellence Initiative), kuras mērķis
bija uzlabot klasteru vadības kvalitāti. Saistībā ar šo iniciatīvu tika izveidots
Eiropas klasteru vadītāju klubs (angļu val. — European Cluster Managers
Club) un Eiropas klasteru sadarbības platforma (angļu val. — European
Cluster Collaboration Platform) (sk. 2. attēlu).
Saskaņā ar EKO veikto aptauju 31 valstī17, puse no respondentiem uzsāka piemērot klasteru politiku kopš 2000. gadu sākuma. Līdz ar to klasteru
atbalsta politika daudzās Eiropas valstīs joprojām ir aktuāla. Apmēram pusi
no nacionālajām klasteru atbalsta programmām var klasificēt kā uzņēmējdarbības atbalsta politiku, bet otra puse ir vērsta uz zinātnes un tehnoloģiju
attīstību. Gandrīz katra nacionālā klasteru atbalsta programma fokusējas
uz uzņēmējiem kā galveno mērķauditoriju, tai seko zinātniskās pētniecības
institūcijas. To, ka klasteru iniciatīvas ir samērā jaunas lielākajā daļā Eiropas
reģionu, secina pētnieki M. Landbaso un S. Rozenfelds savā darbā “Valsts
17
Europe Innova, Cluster Policy in Europe. A Brief Summary of Cluster Policies in 31 European Countries. Europe Innova Cluster Mapping Project. UK: Oxford Research AS, 2008.
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politika industriālajiem rajoniem un klasteriem”. Viņi secina arī to, ka šīs
jaunās klasteru iniciatīvas ir ietekmējušas jaunu atbalsta politikas instrumentu izveidošanu, kas balstīti uz privāto un publisko partnerību un biznesa
sadarbību jeb tīklošanos.18
EKO aptauja19 sniedz priekšstatu par reģionālajām un nacionālajām
klasteru atbalsta programmām. Aptauja ietver 69 nacionāla līmeņa klasteru
programmas 26 valstīs no kopumā 31 aptaujātās valsts. 31 no 69 nacionāla
līmeņa klasteru programmām konstatēts fokuss uz MVU atbalstu, 36 no 69
nacionāla līmeņa klasteru programmām nefokusējas uz noteiktu klastera
dzīves cikla posmu, bet tās programmas, kuras fokusējas uz klasteru attīstību, pamatā ir centrētas uz klastera izveides posmu. Savukārt reģionālā
līmenī šī aptauja noteica pavisam 88 reģionāla līmeņa klasteru programmas
17 valstīs no 31 aptaujātās Eiropas valsts. 84 no tām bija vispārīgas attīstības
politikas rakstura programmas, 52 — reģionālas attīstības politikas rakstura,
40 — industrijas un uzņēmējdarbības atbalsta politikas rakstura programmas, bet 30 programmas bija vērstas uz zinātnes un tehnoloģijas atbalstu.
EKO aptaujas20 ietvaros tikuši analizēti arī finansējuma avoti nacionālajām klasteru atbalsta programmām. Secināts, ka 63% no klasteru atbalsta programmām finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, bet ES Kohēzijas
politika atbalstījusi 19% no nacionālajām ES klasteru atbalsta programmām.
2000.–2006. gadā ES fondi līdzfinansēja galvenokārt aktivitātes, kas vērstas
uz zinātniskās infrastruktūras attīstību, piemēram, zinātnes un tehnoloģiju
parkus, biznesa inkubatorus, kā arī dažādas aktivitātes, kas vērstas uz sadarbības veidošanu starp uzņēmējiem, reģionālajām institūcijām un universitātēm. Savukārt laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā prioritāras
tika izvirzītas biznesa sadarbības jeb tīklošanās, publiskās un privātās partnerības un klasteru atbalsta programmas.21
ES Kohēzijas politika saskaņā ar Lisabonas stratēģijas prioritāti zinātnes un inovācijas veicināšanai rekomendē īstenot ar klasteriem saistītas
aktivitātes — stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, starp uzņēmējiem un
18
Landabaso M., Rosenfeld S. Public policies for industrial districts and clusters. In: A Hand
book of Industrial Districts. Eds. G. Becattini, M. Bellandi and L. De Propris. Nottingham: Edward
Elger Publishing, 2009, p. 744.
19
Europe Innova, Cluster Policy in Europe. A Brief Summary of Cluster Policies in 31 Euro
pean Countries. Europe Innova Cluster Mapping Project. UK: Oxford Research AS, 2008.
20
Turpat.
21
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu. ES Oficiālais Vēstnesis. 2006. gada 5. jūlijs. 4.,5. pants, 1.–4. lpp.
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valsts zinātniskajām un izglītības institūcijām, t.sk. atbalstot reģionālu un
starpreģionālu ekselences klasteru veidošanu u.tml. Šajā kontekstā apmēram 86 miljardi eiro no Kohēzijas politikas fonda ir novirzīti inovācijai ES
27 dalībvalstīs laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam.22 Šos līdzekļus
iespējams izmantot klasteru iniciatīvu un ar klasteriem saistītas infrastruk
tūras izveides atbalstam.
Lai gan daudzi klasteri ir izveidojušies bez īpaša atbalsta, vairums uzņēmumu uzskata, ka valsts sektoram ir ievērojama loma klasteru veidošanā un
to attīstības veicināšanā. Gallupa organizācijas pētnieki23 secina, ka apmēram 68% uzņēmumu vadītāju, kas darbojas klasteru vidē, uzskata, ka valsts
institūcijām ir svarīga vai pat fundamentāla loma klasteru attīstībā. Pētījumā
konstatēts, ka valsts sektora atbalsts tiek visvairāk sagaidīts Dienvideiropas
valstīs — Portugālē, Spānijā un Itālijā, bet mazāk t.s. jaunajās dalībvalstīs,
kas pievienojās ES 2004. gadā un vēlāk. Tas varētu būt saistīts ar jauno dalībvalstu nepilnīgo izpratni par klasteriem un to lomu izaugsmes un konku
rētspējas veicināšanā, jo, kā liecina minētais pētījums, tikai 41% no jauno
ES dalībvalstu respondentiem bija informēti par klastera konceptu.24
Savukārt Innobarometer aptaujātie klasteru uzņēmumi atzinuši, ka atbalstu no valsts institūcijām saņem galvenokārt kā informācijas apmaiņu
un pasākumus, kas vērsti uz klasteru atpazīstamības veicināšanu, bet vēlētos
saņemt vairāk palīdzības procesos, kas saistīti ar administratīvu procedūru
kārtošanu (74% no respondentiem), informācijas apmaiņas uzlabošanu,
finansējuma saņemšanu jaunu projektu uzsākšanai un viņu pārstāvēto reģionu atpazīstamības uzlabošanu. Lielākās atšķirības starp piedāvāto un
vēlamo atbalstu ir jomās, kas saistītas ar nodokļu politiku, administratīvo
procedūru uzlabošanu un atbalstu pārrobežu sadarbības uzsākšanai. Interesanti, ka 65% no intervētajiem klastera uzņēmumiem ir atzinuši, ka vēlētos, lai valsts institūcijas palīdz viņiem uzsākt sadarbību ar klasteriem citos
reģionos, bet apmēram viena trešdaļa no aptaujātajiem norāda, ka jau saņem atbalstu šajā jomā.
22
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu. ES Oficiālais Vēstnesis. 2006. gada 5. jūlijs. 4.,5. pants, 11. lpp.
23
European Commission. Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United
States, Iceland and Norway. Flash Eurobarometer 192. European Commission, Brussels, 2007.
24
Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe. Analytical Report. Flash
Eurobarometer 187. European Commission, Brussels, 2006, p. 7.
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Saskaņā ar Eiropas klasteru observatorijas datiem, 2011. gadā kopumā
bija identificēti vairāk nekā 2000 klasteri un reģistrētas 1153 klasteru inicia
tīvas 204 Eiropas reģionos, kā arī apzināta klasteru politika 32 valstīs —
ES-27, Izraēlā, Turcijā, Šveicē, Islandē un Norvēģijā.25

Klasteru atbalsta programmas un to raksturojums
Klasteru atbalsta politika parasti izpaužas specifisku valsts vai reģionāla līmeņa atbalsta politikas pasākumu kopumā ar mērķi atbalstīt jau esošos klasterus un veicināt jaunu klasteru attīstību. Tās var būt gan speciāli
organizētas klasteru atbalsta programmas ar specifiskiem pasākumiem un
noteiktu budžetu, gan arī vispārējās politikas ietvarā noteikti mērķi, kuriem
pakārtota klasteru attīstības stimulēšana. Klasteru atbalsta politikas pamatā
var būt dažādi motivācijas avoti, piemēram, labi zināmais un bieži piemi
nētais ASV Silikona ielejas (IKT klasteris) piemērs ir izraisījis plašu interesi
visā pasaulē un bieži vien arī vēlmi to replicēt citos reģionos, piemēram,
Indijā, Bengalorā vai Zviedrijā, Kistā.
Lielu popularitāti pēdējos gados ieguvusi arī t.s. triple helix jeb trīspusējās sadarbības pieeja, nodrošinot uzņēmumu sadarbību ar zinātnes un
pētniecības institūcijām, kā arī valsts aģentūrām, lai veicinātu inovāciju un
konkurētspēju.26 Klasteru atbalsta politiku lielā mērā nosaka izvirzītie mērķi,
kas saistīti ar ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un inovācijas veicināšanu. Klasteru pieeja dod iespēju politikas veidotājiem mērķtiecīgāk ietekmēt procesus, kas saistīti ar ekonomikas izaugsmes un valsts konkurētspējas
paaugstināšanu, kā arī inovāciju. Šādā veidā tiem ir iespēja veidot tiešāku
dialogu ar uzņēmumiem, kā arī akadēmiskajām un zinātniskās pētniecības
institūcijām, fokusējoties uz konkrētu industriju vajadzībām, lai mazinātu
tos apstākļus vai šķēršļus, kas traucē uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstībai. Tādējādi klasteru atbalsta politika ir nozīmīgs instruments spēcīgu
inovācijas sistēmu veidošanai, kas ir būtisks priekšnoteikums uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanai.
25
Europe Innova European Cluster Observatory. European Cluster Organisation Directory,
2007. http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id= 98&nid= (“Cluster Observatory” mājaslapa;
aplūkota 11.09.2010.).
26
Leydesdorff L., Etzkowitz H. Can “the public” be considered as a fourth helix in universityindustry-government relations? Report on the Fourth Triple Helix Conference. Science and Public
Policy. 2002, vol. 30, no.1, pp. 55–61.
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Māstrihtas Ekonomikas un sociālo pētījumu un inovācijas un tehnoloģiju apmācību centra (UNU-MERIT) pētījuma dati par inovācijas līmeni ES
27 dalībvalstīs (Eiropas inovāciju rādītājs, angļu val. — European Innovation
Scoreboard) dati liecina, ka pastāv spēcīga saikne starp nacionālām inovācijas sistēmām un inovācijas rādītājiem. Tas, savukārt, liecina, ka inovācijas un līdz ar to arī klasteru attīstībai ir svarīgs valsts atbalsts. Tajā pat laikā
jāatzīst, ka klasteru politikas atbalsta instrumenti dažādās Eiropas valstīs un
reģionos atšķiras, ņemot vērā dažādus faktorus, t.sk. atšķirības ekonomiskās
attīstības līmeņos un sadarbības tradīcijas starp valsts un privāto sektoru.
Klasteru pieeja ekonomikas konkurētspējas veicināšanai ir izmantota
daudzās valstīs, lai, paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju klasteru vidē, veicinātu šo valstu ekonomisko attīstību. Atsevišķu ES valstu un reģionu klasteru atbalsta programmu īss raksturojums un svarīgākie uzdevumi saistībā
ar uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu apkopoti 1. tabulā.
1. tabula
Klasteru atbalsta programmu raksturojums un to darbības svarīgākie
uzdevumi, kas vērsti uz uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu
N.p.k.

Programmas nosaukums un īss
raksturojums

1.

Dānijas Inovāciju tīklojums (dāņu val. —
Innovationsnetværk Denmark)
www.innovationsnetvaerk.dk
Programma uzsākta 2005. g., bez beigu
termiņa, budžets —10 miljoni eiro gadā.
Finansējums pieejams granta vai tehniskās
palīdzības veidā uz laiku līdz 4 gadiem (var
tikt pagarināts pozitīva vērtējuma saņemšanas
gadījumā), maksimālais iespējamais nacionālais
valdības līdzfinansējums ir 50%.
Vācijas Kompetences tīklojumi (vācu val. —
Initiative Kompetenznetze Deutschland)
www.kompetenznetze.de
Programma uzsākta 1997. g. ar budžetu
1 miljons eiro gadā. Šīs programmas ietvaros
finansējumu var saņemt tikai vadības aģentūra
tehniskas palīdzības sniegšanai. Individuāli
klasteri netiek finansēti.

2.

Svarīgākie uzdevumi, kas vērsti
uz uzņēmumu konkurētspējas
paaugstināšanu

• Stiprināt inovācijas un pētniecisko
kapacitāti Dānijas uzņēmumos,
tādējādi veicinot uz zināšanām
balstītu izaugsmi biznesā un
industrijās.
• Stiprināt publisko un privāto
sadarbību un zināšanu apmaiņu, kā
arī zināšanu un inovāciju attīstību
starp institūcijām un uzņēmumiem.
• Veicināt intensīvu tīklošanos starp
industriju un zinātni, lai palielinātu
Vācijas industriju inovācijas
kapacitāti un starptautisko
konkurētspēju.
• Palielināt klasteru starptautisko
atpazīstamību un veicināt Vācijas
kā starptautisku inovāciju centra
atpazīstamību.
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3.

4.

5.

Bavārijas Klasteru iniciatīva (vācu val. —
Cluster Offensive Bayern) www.cluster-bayern.de
Programma uzsākta 2006. g. ar budžetu
7 miljoni eiro gadā. Atbalsts tiek sniegts
grantu un tehniskās palīdzības veidā. Nav
noteikts maksimāls finansēšanas ilgums vai
maksimāls finansējuma apjoms. Nacionālā
valdības līdzfinansējuma maksimums ir 75%
no programmas, kuru pakāpeniski samazina,
ņemot vērā, ka klasteriem ar laiku jāpalielina
sava privātā līdzfinansējuma daļa.
Zviedrijas klastera programma “Vinnväxt”,
www.vinnova.se/en/activities/vinnvaxt
Darbības laiks: 2002.–2015. g., budžets:
8,8 miljoni eiro (79 miljoni SEK).
Finansējums tiek piešķirts grantu vai tehniskās
palīdzības veidā maksimums uz 10 gadiem ar
maksimālu finansējumu 1.1 miljons eiro gadā.
Iespējams saņemt programmas līdzfinansējumu
maksimāli 50% apmērā.
Reģionālā klastera programma (zviedru val. —
Regionalt klusterprogram) www.tillvaxtverket.se
Darbības laiks: 2005.–2010. g., budžets:
6,8 miljoni eiro. Atbalsts tiek piešķirts grantu
un tehniskās palīdzības veidā uz 3 gadiem ar
iespēju pagarināt vēl uz 2 gadiem, 150 000 eiro
gadā. Maksimālais līdzfinansējums ir 50% no
programmas budžeta.
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• Atbalstīt Bavārijas ekonomikas
globālo konkurētspēju.

• Veicināt reģionu ilgtspējīgu
izaugsmi, attīstot konkurētspējīgu
zinātnes un inovāciju vidi
specifiskās izaugsmes jomās.

• Stiprināt reģionālo inovāciju
sistēmas ar tādu klasteru iniciatīvu
palīdzību, kuras vēlas palielināt
savu kapacitāti un konkurētspēju
ar komerciālās sadarbības, klasteru
paplašināšanas un tīklošanās
palīdzību.

Avots: autores apkopojums, izmantojot informāciju, kas sniegta programmu mājaslapās.

Pētnieku T. Kristensena, G. Kēkera, T. Gampa, M. Tomsena un K. Ole
sena pētījums par Dānijas klasteru programmu ietekmi “Inovāciju tīklojums
Dānijā”, kuru pirmo reizi prezentēja Kopenhāgenas Klasteru konferencē
2011. gada maijā, liecina, ka to uzņēmumu, kuri piedalās klasteru aktivitātēs, novitāte palielinās četrkārtīgi. Starp vairāk nekā 1200 neinovatīviem
uzņēmumiem, kuri bija Dānijas klasteru dalībnieki 2004.–2008. gadā, 8%
ik gadu kļuva inovatīvi. Tajā pat laikā no līdzīgu uzņēmumu kontroles grupas, kuri nepiedalījās klasteru aktivitātēs, tikai 2% ik gadu kļuva inovatīvi.
Pētnieki konstatēja, ka tiem uzņēmumiem, kuri piedalās klasteru aktivitātēs,
spēja uzsākt jaunus pētniecības un attīstības (P&A) projektus ir četras reizes augstāka nekā līdzīgiem uzņēmumiem, kuri tika ietverti salīdzinājumā
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izmantotajā kontroles grupā, kas nepiedalās klasteru aktivitātēs. Ekonometriskie pētījumi liecina, ka 1 eiro, kas ieguldīts P&A aktivitātēs uzņēmumā, kas ir vidēji aktīvi pētniecībā un attīstībā, palielina šā uzņēmuma
peļņu par 66 eiro centiem. Aprēķināts, ka, ja investīcijas pētniecībā un attīstībā tiek veiktas nacionālu sadarbības projektu ietvaros ar zinātniskajām
institūcijām, tad viena darbinieka produktivitāte uzņēmumā, kas ir vidēji
aktīvs pētniecībā un attīstībā, palielinās par 9%.27
ES atbalsta programmu ietvaros vienas no veiksmīgākajām reģionālo
klasteru iniciatīvām ir bijušas IKT un augsto tehnoloģiju sektoros, piemē
ram, Somijas Oulu IKT klasteris un Kembridžas augsto tehnoloģiju klasteris,
kas ir kļuvuši par vadošiem pasaules klasteriem. Tādēļ atbalsta programmas
ir būtisks faktors klasteru un to iniciatīvu attīstības veicināšanā, kas dod
labus rezultātus uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai ilgtermiņā.
Lai teritoriāli mazas valsts, kāda ir arī Latvija, uzņēmumi sekmīgi konkurētu globālajā konkurences cīņā, tie vairs nevar ilgtermiņā uzturēt pilnīgi
visu produkta radīšanas ciklu. Tādēļ ir jāspecializējas uz konkrētu produktu
piedāvājumu, prasmīgi jāizmanto savas kompetences valstu un reģionu līmeņos. Hārvarda Biznesa skolas ekonomists K. Ketlers ne reizi vien, viesojoties Latvijā, ir uzsvēris, ka ir jāveido klasteri ne vien valsts, bet jau Baltijas
jūras reģiona kontekstā, lai nodrošinātu specializāciju. Piemēram, ja mēs
saredzam perspektīvas un vēlamies attīstīt dizaina industriju, mums (Latvijai) ir jādomā, kā mēs sadarbosimies ar kolēģiem Skandināvijā, Lietuvā,
Igaunijā, Polijā u.c.

Secinājumi
Klasteru attīstības līmenis ietekmē uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā
un arī otrādi. Proti, uzņēmumu konkurētspēja ilgtermiņā ietekmē klasteru
attīstības līmeni, un tas liecina par klasteru nozīmīgumu uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas paaugstināšanā. Klasteru attīstības līmenis ir cieši un
statistiski nozīmīgi saistīts ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā.28
27
Christensen T. A., Köcker G. M., Gamp T. L., Thomsen M. S., Olesen K. Cluster and network policy programmes in Europe 2011. pp. 2.,3 http://www.clustercollaboration.eu/documents/
10147/23229/Cluster_policy_programmes_in_Northern_Europe.pdf (”Cluster Collaboration” mājas
lapa; aplūkota 15.08.2011.).
28
Korelācijas analīzē izmantoti Globālās konkurētspējas ziņojuma (2010–2011) dati par 139
valstīm.
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Uzņēmumu konkurētspējas ilgtermiņā paaugstināšanas veicināšanas
pasākumu īstenošanai un klasteru attīstības sasaistes ar uzņēmumu kon
kurētspēju noteikšanai jāņem vērā valsts attīstības līmenis katrā no trim
pamatposmiem: ražošanas faktoru posmā, efektivitātes posmā un inovāciju posmā. Latvijā, kas atrodas pārejas periodā no efektivitātes uz inovāciju
līmeni, klasteri jau spēj ietekmēt uzņēmumu pāreju no lēto vai dabas resursu
izmantošanas uz unikālu produktu ražošanu ar unikālas tehnoloģijas izmantošanu, bet tikai daļēji veicina ražošanas procesa līmeņa paaugstināšanu
uzņēmumos un uzņēmumu konkurētspējīgās priekšrocības būtību. Līdz
ar to klasteru pieeja un atbalsts galvenokārt būtu jāizmanto tam, lai veicinātu Latvijā augsto tehnoloģiju produktu radīšanu un to īpatsvara palielināšanu eksportā, patentu skaita palielināšanos, uzņēmējdarbībā pielietojamos
zinātniskos pētījumus un to ieviešanu dzīvē, kā arī citus līdzīgus rādītājus.
Ņemot vērā klasteru labvēlīgo ietekmi uz uzņēmumu konkurētspējas
ilgtermiņā paaugstināšanu, valsts atbalsta pasākumiem un tieša finansiāla
atbalsta novirzīšanai klasteru aktivitātēm Latvijā jābūt daudz mērķtiecīgākiem un efektīvākiem, īpaši, ņemot vērā atbalsta zemo līmeni salīdzinājumā
ar daudzām citām ES valstīm. Mērķtiecīgāks klasteru valsts atbalsts varētu
būt daudz efektīvāks nekā līdz šim Latvijā īstenotā tradicionālā uzņēmējdarbības atbalsta politika, kura vērsta uz jaunu uzņēmumu veidošanu, bet
neveicina to izaugsmi par starptautiski konkurētspējīgiem uzņēmumiem.
Klasteru attīstība ES līmenī būtu jāveicina, izmantojot reģionālus sadarbības tīklus, kā arī starptautisko sadarbību, lai veidotu stipru sadarbību ne
tikai nacionālā vai vietējā līmenī, bet arī starptautiskā līmenī, piemēram,
Baltijas jūras reģiona ietvaros. Par labu sākumu šādas sadarbības stiprināšanai uzskatāma ES Baltijas jūras reģiona stratēģija, kuras ietvaros iespējams
īstenot projektus reģionāla līmeņa klasteru un tīklojumu attīstīšanai. Papildus būtu jāatbalsta tādu jaunu sadarbības organizāciju jeb forumu veidošana, kas veicina uzņēmumu konkurētspējas ilgtermiņā paaugstināšanu,
stimulējot produktivitāti, inovāciju un zināšanu pārnesi, kā arī jaunu uzņēmumu veidošanos un darbību. Par tādu forumu varētu kļūt Baltijas jūras
reģiona inovāciju tīkls, stiprinot šo sadarbību ar attiecīgām komunikāciju
aktivitātēm, t.sk., izveidojot klasteru portālu internetā un īstenojot citas aktivitātes.
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Pielikums
Korelācija starp klasteru attīstības līmeni valstī un faktoru lielumiem,
kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju, n = 139
(autores veidota tabula pēc Pasaules ekonomikas foruma "The Global
Competitiveness Report 2010–2011”, Pīrsona korelācijas koeficientiem)
Klasteru
attīstības
līmenis
Klasteru Pīrsona
attīstības korelācijas
līmenis koeficients
Nozīmības
līmenis
Valstu skaits
Vietējo Pīrsona
piegādā- korelācijas
koeficients
tāju
kvalitāte Nozīmības
līmenis
Valstu skaits
Konku Pīrsona
rētspējīgo korelācijas
priekš- koeficients
rocību
Nozīmības
būtība
līmenis
Valstu skaits
Dalības Pīrsona
pakāpe korelācijas
pievie- koeficients
notās
Nozīmības
vērtības līmenis
ķēdē
Valstu skaits
Ražoša- Pīrsona
korelācijas
nas
procesa koeficients
novitāte Nozīmības
līmenis
Valstu skaits
Pīrsona
Spēja
korelācijas
ieviest
inovāciju koeficients
Nozīmības
līmenis
Valstu skaits

Vietējo
piegādātāju
kvalitāte

Konkurēt- Pievienotās RažoSpēja
spējīgo
vērtības
šanas
ieviest
priekšrocību
ķēdes
procesa inovācijas
būtība
mērogs
novitāte

1

.771(**)

.719(**)

.805(**)

.811(**)

.767(**)

.
139

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

.771(**) 1

.768(**)

.859(**)

.904(**)

.826(**)

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

.719(**) .768(**)

1

.898(**)

.836(**)

.831(**)

.000
139

.
139

.000
139

.000
139

.000
139

.805(**) .859(**)

.898(**)

1

.870(**)

.881(**)

.000
139

.000
139

.
139

.000
139

.000
139

.811(**) .904(**)

.836(**)

.870(**)

1

.893(**)

.000
139

.000
139

.000
139

.
139

.000
139

.767(**) .826(**)

.831(**)

.881(**)

.893(**)

1

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

.
139

.
139

.000
139

.000
139

.000
139

.000
139

** Korelācija ir nozīmīga līmenī 0.01.

Latvijas nacionālās intereses enerģētikā
Eiropas Savienības politikas kontekstā
Edvīns Karnītis,

ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Ilgtspējīgas enerģijas
komitejas loceklis
Nacionālās intereses enerģētikā ir viena no valsts prioritāšu kopas būtis
kām komponentēm. Enerģijas lietderīgais pieprasījums un gala patēriņš,
pārveidošanas un pārvades sektora efektivitāte, primāro energoresursu
spektrs — šie un citi faktori nosaka valsts enerģētisko politiku atbilstoši
nacionālajām interesēm. Realizējot ekonomiski, politiski un sociāli sabalansētu enerģētikas stratēģiju, Latvija var īstenot savas nacionālās intereses
atbilstoši ES kopējam mērķim: nodrošināt nepārtrauktu enerģijas pro
duktu un pakalpojumu pieejamību tirgū par cenu, kas ir pieņemama
visiem rūpnieciskajiem un mājsaimniecību lietotājiem, vienlaikus dodot
ieguldījumu sociālajā un klimata programmā.
Atslēgvārdi: energoefektivitāte, enerģētika, enerģijas patēriņš, klimata po
litika, nacionālās intereses.
National energy interests are amongst the most important components of
a set of national priorities. Expedient demand and end consumption of
energy, efficiency of the transformation and distribution sector, spectrum
of primary energy resources — these and other factors determine a
country’s energy policy in line with national interests. By putting into effect
an economically, politically and socially balanced energy strategy Latvia
can implement its national interests in accordance with the EU common
goal — to ensure an uninterrupted availability of energy products and
services on the market at a price affordable for both industrial and domes
tic consumers, at the same time contributing to the social and climate
programmes.
Keywords: climate policy, energy, energy consumption, energy efficiency,
national interests.
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Nacionālās intereses un enerģētika
Nacionālās intereses (NI) ir jēdziens, kurš nekad nav bijis strikti definēts. Kopš to kā pamatojumu valsts prioritārām darbībām ieviesa Nikolo
Makjavelli, daudzšķautņainais koncepts ir ticis traktēts dažādi. Mūsdienās
to parasti raksturo kā valstij un sabiedrībai prioritāro mērķu un uzdevumu
(pat ambīciju) kopumu dažādās jomās.1 Tradicionāli valsts izdzīvošanu un
drošību uzskata par būtiskāko, lielu uzsvaru liek uz transakcijām pāri nacionālajiem ietvariem2, bet tiek ietverti arī dažādi citi aspekti.
Enerģija ir daudzu valstu prioritāšu saraksta augšgalā, tā ir būtiska ekonomikā, transportā, ekoloģijā, nacionālajā aizsardzībā u.c.; enerģijas faktisko
vietu Maslova vajadzību hierarhijas pamatlīmenī nosaka cilvēka fizioloģiskā vajadzība pēc sagatavotas barības un siltuma. Ne velti ASV Nacionālo
interešu centrs līdz ar nacionālās drošības un starptautiskajām problēmām
fokusējas arī uz enerģētikas un ar to ļoti saistītajiem klimata izmaiņu jautājumiem.3 Arī Latvijā, izstrādājot uz cilvēku vērsto izaugsmes koncepciju,
enerģētiskie aspekti tika ietverti virknē programmatisko uzstādījumu —
ekonomiskā attīstība, ārējā drošība, veselība, mājokļa kvalitāte, resursu izmantošana, apkārtējās vides noslodze u.c.4
Enerģētika Eiropas Savienībā (ES) ir viena no visvairāk centralizēti regulētajām nozarēm, tāpēc vēl jo vairāk NI jēdziens un to īstenošanas iespējas ir teorētiski un praktiski nozīmīgs jautājums katrai ES dalībvalstij. Ir
dabiski, ka valstīm ir dažādas NI un prioritātes, taču tās kļūst stipri pakļau
tas ES kopējām interesēm; bet kopējās politikas sekas ievērojami skar katru
valsti individuāli. Vai un kā intereses iespējams saskaņot — šie jautājumi ir
ar dziļu praktisku nozīmi katrai valstij.
Sekmīgai NI īstenošanai ir jāievēro vairāki būtiski principi, īpaši tie
nozīmīgi tādai praktiskas nozīmes jomai kā enerģētika:

1
Sk., piem., Webster’s On-line Dictionary. http://www.websters-online-dictionary.org/
(“Webster’s” tiešsaistes vārdnīca; aplūkota 03.09.2012.).
2
Ozoliņa Ž. Kas ir nacionālās intereses, un kā tās formulē? Nacionālās intereses: formulējuma
meklējumos. Rīga: Zinātne, 2004, 26.-46. lpp.
3
Center for the National Interest. http://cftni.org/index.html (“Center for the National Interest” mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
4
Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā. http://www.saeima.lv/bi8/lasa?dd=
LM0815_0#b (Latvijas Republikas Saeimas mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
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•• konkrētība — bez konkrētu interešu un indikatoru definēšanas īste
nošana nav iespējama5;
•• sabalansētība — īstermiņa vajadzības nedrīkst konfliktēt ar ilgter
miņa mērķiem6;
•• ilgtspēja, stabilitāte — NI un mērķi nedrīkst bieži mainīties.7
Diemžēl galvenajā Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā8
šie principi ir vāji ievēroti, un tas nerada skaidru priekšstatu arī par NI enerģētikā. Valsts darbības pēc stratēģijas apstiprināšanas Saeimā 2010. gadā
ir nekonsekventas, un biežās izmaiņas atjaunojamo resursu izmantošanas
atbalstā un nenoteiktība lielo enerģētikas projektu jomā ir tikai daži piemēri. Tieši tāpēc enerģētikas nozares eksperti 2011. gadā konstatēja, ka
Latvijas NI uzstādījums (un vēl jo vairāk tā īstenošana) enerģētikā joprojām “neatbilst pilnā mērā šodienas situācijai”9.
ES kopējās intereses ir skaidri definētas ar uzstādītajiem mērķiem10:
•• nodrošināt nepārtrauktu enerģijas produktu un pakalpojumu fizisku
pieejamību
•• tirgū
•• par cenu, kas ir pieņemama visiem lietotājiem (rūpnieciskajiem un
mājsaimniecībām),
•• vienlaikus dodot ieguldījumu ES sociālajā programmā
•• un klimata programmā.
Kopumā Latvijas NI atbilst ES kopējām interesēm, taču jautājums ir par
īstenošanas taktiku un detaļām, kurās ir arī atšķirīgi uzstādījumi. ES politiku
enerģētikā faktiski veido lielās dalībvalstis, turklāt arī viņu intereses ir visai
5
Miskel J.F. National Interests: Grand Purposes or Catchphrases? Naval War College Review.
2002, vol. 55, pp. 96–104.
6
Hempling S. “All of the Above” is not a National Energy Policy. http://scotthemplinglaw.
com/essays/%E2%80%9Call-of-the-above%E2%80%9D-is-not-a-national-energy-policy
(Scott
Hempling mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
7
Krasner S. D. Defending the National Interest. Princeton: Princeton University Press, 1978,
p. 414.
8
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. http://www.latvija2030.lv/page/238
(“Latvija 2030” mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
9
Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās Komitejas un AS "Latvenergo" organizētā
konference “Latvijas nacionālās intereses enerģētikā”. http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/
Latvian/latvenergo/ main_page/korp_atbildi/zinatne_petnieciba_konkursi. (“Latvenergo” mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
10
Energy 2020. A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy. European Com
mission. COM(2010)639, 2010.
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atšķirīgas un mainīgas; plašās un asās diskusijas par plānoto ES enerģijas
stratēģiju līdz 2050. gadam11 to labi parāda. Arī Latvijas enerģētikas politika
top ar lielām grūtībām. Tādēļ ir īstais brīdis sistematizēt mūsu NI un to īstenošanas taktiku, ievērojot ES kopējās politikas kontekstu.12

Enerģijas gala patēriņš
Enerģijas produktu un pakalpojumu pieejamība nozīmē to atbilstību
pieprasījumam un piegādi patērētājiem (1. zīm.)13, parasti to raksturo ar gala
patēriņu (GEP); izmantotā energoresursa veids un iekārtas lietderīgā pie
prasījuma apmierināšanai ir patērētāja ziņā.
Primārie
resursi

Nafta
Gāze
Ogles
Vējš
Ūdens
Koksne
... ... ...
... ... ...
Imports

PRP

Enerģētika (nozare)
Procesi,
pērveidošana

Pārvalde
(sadale)a

Patēriņš
Tehnoloģijas
Krāsns

Naftas
krekings
Elektrības,
siltuma
ražošana

GEP

Plīts

Lietderīgais
pieprasījums
siltums
ēdiena
gatavošana

Elektrības,
gāzes,
siltuma tīkli

Saldētava

Naftas
produktu
cauruļvadi

Automašīna

pasažieru un kravu
pārvadāšana

Darbagalds

mehāniska
piedziņa

Lampa

Dators
... ... ...

aukstums
apgaismojums

elektronisko
iekārtu barošana
... ... ...

Valsts ekonomiskais un politiskais regulējums
(nodokļi, klimata politika, atbalsts, starptautiskie aspekti u.c.)

1. zīm. Enerģētikas sistēmas un enerģijas plūsmu struktūra
11
A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. European Commis
sion. COM(2011)112. Vēl nav stājusies spēkā.
12
Analīzei izmantoti kā absolūtie lielumi, tā arī salīdzinājums ar citām valstīm (benchmarking
metode) ES 27 un Baltijas mērogā. Jāpiezīmē, ka Latvijas nacionālās intereses nebūt nav tas pats, kas
“Latvenergo” intereses; kaut arī valsts ir vienīgais koncerna īpašnieks, līdz šim brīdim intereses vēl
nav sabalansētas.
13
Pētījuma “Latvijas enerģētikas attīstības scenāriju modelēšana” atskaite. http://www.sprk.gov.
lv/?sadala=13. (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
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Latvijas kopējais GEP uz vienu iedzīvotāju ir par 20% mazāks kā vidēji
ES (2. zīm.).14 GEP struktūra rāda, ka enerģijas patēriņš ar tautsaimniecību
saistītajos segmentos (rūpniecībā, pakalpojumos, lauksaimniecībā, transportā) kā absolūti, tā arī relatīvi ir mazāks kā vidēji ES (3. zīm.). Taču statistikas dati liecina par ļoti lielu valsts ekonomikas energoietilpību, kas pārsniedz
ES27 vidējo rādītāju 2,2 reizes pēc primāro resursu patēriņa (PRP), savukārt
pat 3,2 reizes pēc GEP (šis rādītājs mums ir sliktākais Baltijā). Varam nosaukt
vismaz divus cēloņus:
•• patērētāju izmantotās iekārtas un tehnoloģijas Latvijā joprojām bieži
nav modernākās un efektīvākās;
•• mūsu tautsaimniecības (īpaši rūpniecības) struktūra ir tālu no opti
mālas, ar arvien dārgākās enerģijas lielu patēriņu ražojam galveno
kārt sagataves un pusfabrikātus citu valstu uzņēmumiem, tātad —
produktus ar zemu pievienoto vērtību.

2. zīm. Tautsaimniecības energointensitāte un enerģijas gala patēriņš

14
Šeit un tālāk izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (http://www.csb.lv) un “Eurostat”
(http://www.eurostat.com) dati par 2010. gadu, ja nav citu norādījumu. Interneta vietnes tika aplūkotas 03.09.2012. Datu integrēšanā jāņem vērā “Eurostat” atzītās statistiskās kļūdas, kas Latvijai
pārsniedz 6% no GEP.
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Tas vēlreiz parāda, ka prioritāro nozaru definēšanas princips nav pareizais risinājums, tā vietā ir jāizvirza horizontālas prioritātes. Mūsu interesēs
ir radikāla tautsaimniecības modernizācija un struktūras maiņa, valstiski stimulējot augstākas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu
produkciju un samazinot energointensitāti. To īstenojot, nākamajā plānošanas periodā (2014. g.–2020. g.) paredzētais ekonomikas/rūpniecības pieaugums lielā mērā tiks sasniegts, nepalielinot enerģijas patēriņu.

3. zīm. Enerģijas gala patēriņa struktūra, % no GEP

Mājsaimniecību patēriņš absolūtos skaitļos Latvijā ir it kā samērojams ar
ES vidējo, īpaši ņemot vērā palielinātās apkures prasības, tomēr 85% no visas
enerģijas mājokļos patērēt apkurei un siltajam ūdenim ir pārāk izšķērdīgi15.
Energoefektivitāte, enerģijas taupīga izlietošana kā viens no pamatakcentiem caurauž visu ES politiku; arī mūsu NI ir enerģijas ekonomija, šajā
ziņā mums prioritātes pilnībā sakrīt. Katra ieekonomētā megavatstunda faktiski ir arī tikpat liels mūsu energoneatkarības palielinājums, tātad tā ir ne
tikai ekonomiska kategorija, tā ir arī pozitīva politiska virzība. Prioritāri tas
attiecas uz siltumenerģiju.
Mājsaimniecību segments vislabāk parāda ēku siltināšanas primāro nozīmi, tomēr tas vienlīdz attiecas arī uz ražošanas ēkām, pakalpojumu un
citiem segmentiem. Daudz ir runāts (lai gan nepietiekami darīts) par daudzdzīvokļu namu siltināšanu un apkures sistēmu efektivitātes paaugstināšanu,
15
Latvijas apkures dienu indekss atkarībā no klimatisko apstākļu svārstībām par 25–35% pārsniedz ES vidējo rādītāju; vēl lielāks tas ir Somijai, Zviedrijai un Igaunijai. Aptuveni 30% no siltuma
patēriņa sedz centralizētā siltumapgāde, pārējais ir visa veida individuālā apkure ar daudzām ļoti neefektīvām iekārtām; krāšņu un plīšu vecums lielākajā daļā mājokļu ievērojami pārsniedz 20 gadus.
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taču individuālās mājas kopumā ir vēl izšķērdīgākas. Vidējo energopatēriņu (pašlaik 190 kWh/m2 gadā) ir iespējams pakāpeniski samazināt vismaz
līdz 100 kWh/m2 (jaunajās ēkās normāli tiek sasniegts 50 kWh/m2), tā ir
ekonomiski pamatota virzība.16 Mūsu interesēs ir aktīvs valsts atbalsts
(t. sk. budžeta un ES fondu izmantošana) visa veida ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Piedevām siltuma ekonomija dos iespēju minimizēt
kopējo GEP pieaugumu nākotnē.
Lielāks elektroenerģijas īpatsvars GEP struktūrā liecina par progresīvāku tautsaimniecību un augstāku iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Latvijas GEP
šī universālā un visērtākā enerģijas veida izmantojums ir vismazākais ES
valstu vidū kā gala patēriņā kopumā, tā arī rūpniecības un mājsaimniecību
segmentos (1. tab.).
1. tabula
Elektroenerģijas patēriņš per capita
ES27
kWh
kopējais
rūpniecība
pakalpojumi
mājsaimniecības

5660
2064
1664
1681

Latvija

% no
kWh
sektora
GEP
21,1
2762
30,5
709
47,1
1076
23,7
864

Lietuva

% no
kWh
sektora
GEP
12,5
2501
17,7
797
33,8
849
11,1
779

Igaunija

% no
kWh
sektora
GEP
15,1
5146
25,4
1562
40,3
1892
14,1
1510

% no
sektora
GEP
20,4
31,6
51,1
16,9

Valsts ekonomikas modernizācijai un dzīves kvalitātes palielināšanai
mūsu interesēs ir elektroenerģijas intensīvāka, taču vienlaikus taupīga
izmantošana (energoefektīvās lampas, rūpniecisko iekārtu vadības iekārtas,
elektronisko iekārtu standby un barošanas tehnoloģijas, A++ un A+++ klases sadzīves tehnika utt.), mainot GEP struktūru.17 Ieguvums gan būs mazāks kā siltuma ekonomijā — elektrības patēriņš Latvijā ir trīs reizes mazāks,
turklāt elektroenerģijas sistēma jau ir efektīvāka.
Transporta segments pašlaik vēl lielā mērā ir izolēts kopējā energo
sistēmā, taču ciešāka integrācija jau ir paredzama tuvā nākotnē. Latvijas
16
Reālos ēku siltināšanas ieguvumus sk., piem., http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30321.
(Ekonomikas ministrijas mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
17
No šī viedokļa no 2011. līdz 2012. gadam veiktā “Liepājas Metalurga” restrukturizācija ir
labs piemērs un ieguldījums tehnoloģiskajā modernizācijā.
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interesēs ir skaidra un prognozējama iekšējā degvielas patēriņa politika,
tai skaitā (bet ne tikai):
•• politika harmonizēta ar definētu ražotāju attieksmi pret biodegvielas piemaisījuma iespaidu uz dzinēju jaudu, darbību, degvielas patē
riņu un ilgmūžību (pašlaik automašīnu garantijas noteikumi joprojām
nepieļauj vērā ņemamus biodegvielas piejaukumus);
•• adekvāta akcīzes nodokļa politika (biodegvielas, šķidrās un saspiestās gāzes akcīzes nodoklim ir skaidri jāparāda NI stabilitāte šajā seg
mentā ilgtermiņā).
Tālākās attīstības dažādu scenāriju aprēķini rāda, ka līdz 2030. gadam
enerģijas gala patēriņš, salīdzinot ar 2010. gadu, varētu pieaugt par 10–11%,
taču no tā 8% iespējams segt, īstenojot energoefektivitātes pasākumus. Reālais GEP pieaugums par 2–3% saistīts tieši ar elektrības patēriņa pieaugumu,
kas sasniegs līdz 15% no GEP. Siltuma enerģijas kopējais patēriņš praktiski
nemainīsies, jauno ēku patēriņu kompensēs esošā fonda siltināšana. Arī degvielas patēriņš transportā nepieaugs, ienākot ekonomiskākiem transporta
līdzekļiem.

Enerģijas pārveidošana un pārvade/sadale
Patērētājiem vajadzīgo resursu (elektrība, siltums, benzīns u.c.) ražošanu un piegādi (pārvadi un sadali) veic enerģētikas nozare. Tās efektivitāte
kopumā ir laba — enerģijas pašpatēriņš un zudumi ir aptuveni 10%, taču
jāatzīst, ka mums labvēlīga ir arī aprēķina metodika (hidroenerģija tiek
iekļauta ar lietderības koeficientu 100%) un Latvijas energobilances struktūra (tiek importēti visi naftas produkti un daļa elektrības). Mūsu nopelns
noteikti ir resursu efektīvās modernās lielās gāzes koģenerācijas stacijas.
Vienlaikus mūsu interesēs ir sakārtot koģenerācijas atbalsta sistēmu maksimālās ekonomiskās efektivitātes iegūšanai, optimizējot elektroenerģijas
atbalstu un panākot abu gala produktu pilnīgu izmantošanu.
Energosadales zudumi Latvijā ir lielāki nekā vidēji ES18, taču tam daļēji ir objektīvs pamats. Kaut arī liela daļa siltumapgādes tīklu Rīgā un
virknē pilsētu ir renovēti, lielais pārvadītais un sadalītais centralizētā siltuma
īpatsvars visās Baltijas valstīs pasliktina kopējo rādītāju. Mūsu interesēs ir
18
Pārvades un sadales zudumi Latvijā ir 4% (ES27 — 2,1%, Igaunijā — 5,3%, Lietuvā — 4,3%)
no GEP.
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joprojām esošo neefektīvo vispārējas lietošanas un uzņēmumu katlumāju un siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija (tai skaitā centralizēto
apkures sistēmu lokalizācija pilsētās ar zemu apdzīvotību) un viedo
enerģētikas tīklu attīstība, ieskaitot patērētāju pieslēgumus.19
ES līmenī enerģētikas tirgos tiek un tiks piemērots viens princips
visām valstīm — elektrības un gāzes tīklu pilnīga atdalīšana no ražošanas
un tirdzniecības. Pagaidām redzam kā pirmos ieguvumus patērētājiem no
iecerētās konkurences, tā arī būtisku cenu pieaugumu.20 Latvijā elektroapgādes sistēmā veikto var vērtēt kā ceļa meklējumus, kuri pagaidām saistās
arī ar objektīvi pieaugušiem izdevumiem un zemu atbildības līmeni. Sistēmu efektivitātes optimizēšanai Latvijas interesēs ir pēc iespējas ātrāk
pabeigt augstsprieguma tīklu pilnīgu nodalīšanu, kā arī attālināt (vismaz
līdz 2017. gadam) gāzes tīklu nodalīšanu, kas ir akceptēts ES līmenī un
no kā mums pašlaik nav pat teorētisku ieguvumu.
Tirgus apstākļos elektrības tirdzniecība biržā ir normāla darbība, jau
šodien iepirkums pilnīgi pamatoti tiek izmantots laikā, kad importētā elektrība ir lētāka nekā pašu ražotā. Tāpēc Latvijas interesēs ir turpināt attiecīgu elektrotīklu starpsavienojumu izveidi kā elektrības importam un
elektroapgādes drošuma paaugstināšanai, tā arī eksportam.
Mūsu elektrības patēriņa prognozes (ap 9 TWh 2030. gadā) rāda, ka pašnodrošinājums ir pietiekams biržas cenu stabilizēšanai; patēriņam (ieskaitot drošuma rezervi) pašu jaudas ir nepietiekamas tikai vislielāko slodžu
periodos, īslaicīgi iztrūkumam sasniedzot līdz 25% (pie reālas atjaunojamo
resursu izmantošanas dinamikas). Ņemot vērā Nord Pool tirgū pieejamās
jaudas (kopējā uzstādītā jauda tuvojas 100 000 MW) un Latvijas starpsa19
Tā, piem., Ikšķilē 2011. gadā tika veiktas investīcijas siltumapgādes sistēmā 73,2 tūkst. latu
apmērā, modernizējot lielāko no katlu mājām un nomainot daļu no visvairāk nolietotajiem siltumtīklu posmiem. Protams, pieauga amortizācijas atskaitījumi, taču par līdzīgu summu samazinājās
sistēmas remonta un uzturēšanas izmaksas. Rezultātā siltumapgādes zudumi samazinājās par 8,5%
un līdzīgi arī siltumapgādes izmaksas. Diemžēl patērētāji tarifos ieguva tikai 5,5%, jo pārējo “noēda”
paceltais dabasgāzes akcīzes nodoklis.
20
Tādējādi Latvijā gāzes un elektroenerģijas tarifi iedzīvotājiem saglabājas zemāko ES valstu
tarifu pieciniekā, bet elektrības cenas rūpnieciskajiem patērētājiem pēc obligātās ieejas brīvajā tirgū
ir pacēlušās dārgāko valstu desmitniekā. Elektroenerģijas tirgu atvēršana Baltijas valstīs saistās ar
nekavējošu cenu lēcienu brīvajā tirgū: Latvijā 2008. g. par 50%, Lietuvā 2010. g. par 90%, Igaunijai 2013. g. tiek prognozēti 40%. “Nord Pool” darbība Lietuvā 2012. g. iesākās ar 30% cenu pieaugumu pirmajā dienā. Vairāk sk., piem., The Impact of Liberalization of Natural Gas Markets in the
UNECE region — Efficiency and Security. http://www.unece.org/energy.html (United Nations Eco
nomic Commission for Europe mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).

Edvīns Karnītis

64

vienojumu kapacitāti, arī turpmāk ir droši prognozējams stabils piedāvājums biržā par adekvātām cenām.21 Ekonomisku apsvērumu dēļ Latvijas
interesēs pašlaik nav investēt jaunās ģenerējošās jaudās, īpaši tas attiecas uz Visaginas AES projektu. Ir saprotams, ka Lietuva šajā projektā
virza savas intereses, taču ir virkne papildu faktoru, kas nosaka, ka līdzdalība šajā projektā neatbilst mūsu NI:
•• nav zināmi elektrības cenu aprēķini, pašreizējās prognozes jau pār
sniedz vidējās biržas cenas22; nav tiesiska un ekonomiska pamata
runām par zemu pašizmaksu kā elektrības cenu, var veidoties jauna
obligātā iepirkuma komponente;
•• kredītreitinga aģentūra Moody’s jau ir brīdinājusi par Latvenergo
kredītreitinga pazemināšanu, ja kompānija iesaistīsies riskantajā
Visaginas AES projektā; tam sekos kredītprocentu pieaugums jau
saņemtajiem kredītiem, kas savukārt palielinās elektrības tarifus
Latvijas patērētājiem23;
•• Latvijas valsts pašlaik nevar atļauties vairāk nekā 1 miljardu latu lielu
investīciju citas valsts ekonomikā;
•• Visaginas AES elektrība būs imports Latvijai, nesamazinot mūsu
energoatkarību;
•• Lietuva ir izvēlējusies reaktoru ar vienkontūra verdošā ūdens slāņa
tehnoloģiju, kādus šodien pasaulē vairāk neizmanto jaunajās stacijās zemākā drošības līmeņa dēļ24;
•• biržā zūd atšķirība starp elektrības izcelsmes valstīm, politiskie
uzstādījumi zaudē spēku.
Taču, atkarībā no reālās ekonomiskās situācijas 2020.–2022. gadā, ir
jāgatavo stratēģija un risinājumi/projekti laikam pēc 2030. gada.

2010. g. un 2011. g. elektroenerģijas imports Latvijā pārsniedza 50% no patēriņa.
Starptautiskās enerģētikas aģentūras cenu prognoze jaunām AES ir 65 EUR/MWh (Avots:
World Energy Outlook 2011), Lietuvas speciālisti prognozē Visaginas AES vēl augstāku cenu — virs
80 EUR/MWh. Biržas cenas pašlaik vidēji ir robežās 47–50 EUR/MWh.
23
Sk., piem., Draud samazināt kredītreitingu. Dienas bizness, 2012. g. 16. maijs.
24
Sk., piem., World Nuclear Association Database. http://world-nuclear.org/. (World Nuclear
Association mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
21
22
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Primārie resursi, ekonomikas un klimata politikas iespaids
Visas prognozes rāda, ka energoresursu cenas pasaulē ilgtermiņā turpinās pieaugt. Lai panāktu zemākos enerģijas tarifus gala patērētājiem, Latvijas primārajās interesēs neapšaubāmi ir izveidot lētāko energoresursu
kopu. Papildus jāņem vērā, ka iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem 2010. gadā
lietojuši elektrību par 23% mazāk nekā valstī vidēji, bet par to samaksājuši
ievērojami lielāku daļu sava mājsaimniecības budžeta. Tas iespaido viņu
dzīves kvalitāti un arī rada sociālo spriedzi sabiedrībā. Latvijas interesēs ir
izveidot atbalsta sistēmu elektroenerģijas apgādē trūcīgajiem iedzīvotājiem, īstenojot universālā pakalpojuma principus25. Līdzīga situācija ir arī
siltuma un dabasgāzes patēriņā, taču gāzes rēķini ir mazāki un to lieto tikai
aptuveni 40% mājsaimniecību, bet siltuma ģenerēšanā ir ļoti plašs iekārtu,
kurināmā un piegāžu spektrs, tādēļ to praktiski jāturpina risināt mājokļu
pabalsta ietvaros.
Politiski vienmēr tiek akcentēts energoneatkarības jautājums. Šajā ziņā
Latvijas indikatori ir ļoti līdzīgi ES26, arī mums pie saprātīgām izmaksām
neizdosies orientēties uz pilnīgu norobežotību un naturālo saimniecību,
līdz ar to šis jautājums ir cieši saistīts ar veidojamo ES vienoto energotirgu.
Eksportējošo valstu iesaiste ES enerģētikas politikas izstrādē un Paneiropas
infrastruktūras attīstība ir tieši virzīta uz enerģijas pietiekamības un energopiegāžu drošuma nostiprināšanu, skaidri apzinoties, ka ES savu resursu
nepietiks.
Mūsu primāro resursu struktūru un patēriņu iespaidos tas, kurš no
dekarbonizācijas scenārijiem (tātad — primāro energoresursu patēriņa
struktūra)27 tiks akceptēts ES līmenī un cik liela kustības brīvība tiks atļauta
dalībvalstīm; pašlaik ir lielas pretrunas starp lielo dalībvalstu (Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas) pozīcijām.

25
Sk., piem., M. Bartl. The Affordability of Energy Supply. Journal of Consumer Policy. 2010,
Vol. 33, No. 3, pp. 225–245.
26
2010. g. ES importēja 52,7% no primārajiem resursiem. Latvijas energoatkarība 2010. g.
būtiski samazinājās līdz 41,6% tradicionālo 55–60% vietā. Savukārt Lietuvai tā pieauga līdz 81%.
27
Piedāvātie scenāriji nozīmē izšķiršanos starp tālāk pastiprinātu uzsvaru uz atjaunojamajiem resursiem (līdz vismaz 60% no GEP), tehnoloģiski neitrālu pieeju (dekarbonizāciju panākot
ar augstām CO2 cenām), pastiprinātiem oglekļa savākšanas un noglabāšanas pasākumiem (t. sk.
dabasgāzei) vai kodolenerģijas daļas pieaugumu.
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Kaut arī dabasgāzi (tā tiek iekļauta low-carbon resursos) mums pilnībā
piegādā Gazprom, pateicoties Inčukalna krātuvei, mūsu piegādes drošums
tiek vērtēts daudz augstāk par kritisko28. Noslēgtais ilgtermiņa gāzes piegādes līgums ir drošuma un stabilitātes pamatā, vienlaikus tas radīs dažas
problēmas tirgus pilnai atvēršanai.
Vienīgā piegādātāja dublēšanai neko reālu nedos gāzes tīklu starpsavienojumi ar Somijas vai Polijas tīkliem, jo šajās maģistrālēs ir paredzams tikai
virtuālais reverss, kas prasa attiecīgus šo valstu operatoru līgumu nosacījumus ar Gazprom. Reālai jaunas gāzes iegūšanai Latvijas interesēs ir būvēt
sašķidrinātās gāzes terminālu, turklāt neizmantojot ES fondu finansējumu, lai izvairītos no obligātās izmantošanas nosacījuma29.
Klimata politikas īstenošanā Latvijas sasniegumi jau ir teicami — mazākā siltumnīcas gāzu emisija uz vienu iedzīvotāju, augsta emisiju mazināšanas dinamika, liela atjaunojamās enerģijas daļa gala patēriņā, piedevām
lielā mežu platība intensīvi no atmosfēras uzņem emitēto oglekļa dioksīdu (2. tab.). Energoscenāriju modelēšana parāda, ka, saprātīgi izmantojot
atjaunojamos resursus, uzstādīto 40% sasniegšana enerģijas izmaksas praktiski nepalielinās. Latvijas interesēs ir optimāli izmantot savus (tātad —
atjaunojamos) resursus, minimizējot gala enerģijas cenu, kurai jāveicina
ekonomikas konkurētspēja un jābūt pieņemamai (angļu val. — affordable)
iedzīvotājiem. Lielāks atjaunojamo resursu īpatsvars izmaksas ievērojami
palielina, tāpēc Latvijas interesēs ir nepaaugstināt atjaunojamo resursu
īpatsvaru gala patēriņā virs 40%.
Valsts energobilancē papildus jāņem vērā tehnoloģiju attīstība un ražošana pašu valstī. Tāpēc Latvijas interesēs ir atbalstīt pētniecību un tehnoloģiju attīstību enerģētikā, īpaši atjaunojamo resursu tehnoloģijās un
energoefektivitātē.
Izmantot enerģētisko koksni elektrības ražošanai koģenerācijas režīmā
nav ekonomiski pamatoti — elektriskā efektivitāte ir zema, investīcijas

28
Regulation concerning measures to safeguard security of gas supply; impact assessment.
Commission staff working document. SEC(2009)979.
29
ES līdzfinansējums ir saistīts ar obligātu 25% patēriņa importu caur termināli. Termināla
izmaksas dabasgāzes lietotājiem 20 gadu laikā nepārsniegs 15–20 Ls/1000m3, taču “Gazprom” jau ir
devis signālus par piegāžu nosacījumu un cenu izmaiņām pēc termināla uzbūves, ja nemazināsies
patēriņš.
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lielas un saražotās elektrības cena augsta visiem valsts patērētājiem.30 Mūsu
interesēs ir koksni ekonomiski pamatoti izmantot centralizētā un vietējā
siltuma ražošanai, tai skaitā maksimālo slodžu katlos gāzes koģenerācijas
stacijās (turklāt attiecīgās tehnoloģijas ražo Latvijā).31
2. tabula

Ar klimata politiku saistītie indikatori
siltumnīcefekta gāzu emisija per
capita, CO2 tonnas
siltumnīcefekta gāzu emisija
pret Kioto protokola atskaites
gadu, %
mežu platība per capita, ha
atjaunojamās enerģijas daļa gala
patēriņā, %
atjaunojamās enerģijas daļa gala
patēriņā, uzstādītais mērķis, %

gads

ES27

Latvija

Lietuva

Igaunija

2010

85%

45%

42%

50%

2010
2010

0,35
12,5

1,54
32,6

0,67
19,7

1,75
24,3

2020

20

40

23

25

2010

9,42

5,37

6,25

15,31

Enerģētiskās koksnes efektīva izmantošana siltuma ražošanā kopā ar
hidroresursiem elektroenerģijas ražošanā (10 PJ) un ES līmenī noteikto biodegvielas daļu (10%) transporta segmentā (6 PJ) ar lielu rezervi nodrošinās
uzstādīto klimata politikas mērķu sasniegšanu. Nebūs nepieciešama pārmērīga mežu izciršana un/vai mežu resursu izmantošana enerģētikā tā vietā,
lai ražotu produktus ar lielāku pievienoto vērtību. Līdz ar to Latvijas interesēs un iespējās ir vērtēt pārējo atjaunojamo resursu (biogāze, vēja un
saules enerģija) izmantošanas atbalstu tikai no ekonomiskās efektivitātes
aspekta.

30
Lai saglabātu konkurētspējīgas siltuma cenas, subsīdijas ražotajai elektrībai ir ļoti lielas.
Par biomasas un biogāzes koģenerācijā saražoto elektrību ražotājam maksā līdz četrkārtīgai vidējai
biržas cenai, bet vēja elektrostacijas enerģijas cena sasniedz trīskārtīgu cenu. Visas izmaksas, protams, tiek iekļautas gala tarifos (obligātā iepirkuma komponente). Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā” (spēkā no 18.03.2009.).
31
Ikgadējais enerģētiskās koksnes potenciāls Latvijā tiek vērtēts ap 70PJ, 2010. g. GEP ietilpa
44 PJ koksnes. Pāreja no dabasgāzes uz koksni visa veida centralizētajos siltuma katlos prasītu ap
18 PJ, tikpat patērēs jau akceptētie koģenerācijas projekti. Šajā ziņā labs piemērs ir “Salaspils siltums”, kurš š. g. jūlijā uzsāka 7 MW šķeldas katlumājas būvi.
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Biogāzes koģenerācijas stacijās papildus subsīdijām investīcijās pašlaik
1 MW jaudas uzturēšanai izmanto vismaz 500 ha labas aramzemes, saņemot
par to lauksaimniecības subsīdijas, bet atņemot arvien vairāk platību pārtikas ražošanai. Šo praksi turpinot, sekas kļūs neprognozējamas, īpaši ņemot
vērā ārvalstu investoru aktivitātes, kā arī cenu augšanas tendences globālajos pārtikas tirgos. Latvijas interesēs nav atbalstīt ļoti dārgo un neefektīvo
zemās kvalitātes biogāzes koģenerāciju. Biogāzes ražošanai jāizmanto tikai
atkritumi, kūtsmēsli u. tml.; saražotā gāze jāizmanto siltuma ražošanai vai
pēc attīrīšanas jāievada gāzes sadales tīklā.
Jāpārskata dāsnais (salīdzinājumā ar citām valstīm) atbalsts vēja un saules elektrostacijām, jāņem vērā arvien pieaugošie balansēšanas jaudu uztu
rēšanas izdevumi. Latvijas interesēs ir saistīt off-shore vēja parku izveidi
ar vienota pārvades tīkla izveidi Baltijas jūrā un enerģijas uzglabāšanas
sistēmu, līdzīgi, kā pašlaik to veido Ziemeļjūrā32, tādā veidā radikāli sama
zinot ar balansēšanu saistītās problēmas33.
Pašlaik reālais saules paneļu investīciju atmaksāšanās laiks pārsniedz to
fiziskās novecošanās laiku pat pie šodienas ārkārtīgi lielās obligātās iepirkuma
cenas34. Tāpēc pašreizējā tehnoloģiju attīstības līmenī mūsu interesēs nav
atbalstīt saules enerģijas izmantošanu. Tā kā šis ir izteikti individuāls ražošanas veids, jāpāriet uz neto norēķinu principu.

Secinājumi
Latvijas mērķis un iespēja ir īstenot ekonomiski, politiski un sociāli
sabalansētu enerģētikas politiku. Ievērojot virkni uzstādījumu Latvijas interesēs, mēs būsim to izdarījuši atbilstoši ES kopējam mērķim: nodrošināt
nepārtrauktu enerģijas produktu un pakalpojumu fizisku pieejamību tirgū
par cenu, kas ir pieņemama visiem lietotājiem (rūpnieciskajiem un mājsaimniecībām), vienlaikus dodot ieguldījumu sociālajā un klimata programmā.
32
Sk.: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/coordinators_en.htm. (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
33
Vācijā vairākas gāzes elektrostacijas ekonomiski vairāk nav mērķtiecīgi darbināt, taču balansēšanas dēļ tās ir jāuztur. “Zaļās” elektrības subsīdijas jau šodien ir 14% Vācijas iedzīvotāju tarifā.
Piedevām tiek ziņots arī par regulāriem mazajiem pārtraukumiem elektroapgādē. Sk., piem., http://
www.greentechmedia.com/articles/read/guest-post-germany-faces-a-growing-risk-of-disastrouspower-blackouts/ (“Greentechmedia” mājaslapa; aplūkota 03.09.2012.).
34
Ministru kabineta noteikumi Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” (spēkā no 01.04.2010.) nosaka
saules enerģijas obligātā iepirkuma cenu 300 Ls/MWh; salīdzinājumam: Igaunijā noteiktais tarifs —
36 Ls/MWh.
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Rakstā skaidrotas Latvijas iespējas aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā, apskatot ES ekonomisko sankciju pret Baltkrieviju ieviešanu. Ģeo
grāfiskais tuvums, ekonomisko kontaktu intensitāte un ekspertīze par savu
kaimiņvalsti bija pamatojums, lai Latvija iestātos pret ES ekonomiskajām
sankcijām kā reakciju uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Kādā
veidā Latvija kā maza dalībvalsts spēja panākt sev vēlamo ES lēmumu? Kā
redzams, izšķiroša nozīme ir efektīvai argumentēšanas spējai, kas balstīta
uz kvalitatīviem un precīziem aprēķiniem, iesniegtiem iespējami agrākā
ES lēmumu pieņemšanas stadijā. Otrkārt, tā ir gatavība uz kompromisu
kopējo interešu vārdā, ļaujot saglabāt reputāciju, kas ir ikvienas dalībvalsts
ilgtermiņa ieguvums ES.
Atslēgvārdi: argumentēšanas spēja, ekonomisko kontaktu intensitāte, re
putācija, stratēģijas ES, valsts preferences.
This article explores Latvia’s options in protecting its interests in the EU in
the light of possible EU economic sanctions towards Belarus. Geographic
proximity, intensity of economic contacts and greater expertise regarding
its direct neighbour explain Latvia’s reservations as far as such restrictive
measures towards Belarus are concerned. How was Latvia as a small
state able to influence the EU common decision? It is clear that effective
argumentation based on a well elaborated position, presented at the early
decision-making stage, is of crucial importance. In addition, a readiness
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for compromise for the common benefit enhances a member state’s reputa
tion, allowing partners to accept its position more easily.
Keywords: argumentation skills, EU strategies, intensity of economic
contacts, reputation, state preferences.

Šī raksta mērķis ir noskaidrot Latvijas iespējas aizstāvēt savas ekono
miskās intereses Eiropas Savienībā, aplūkojot konkrētu gadījumu — ES
ekonomisko sankciju pret Baltkrieviju ieviešanu 2012. gada pavasarī. Baltkrievija ir Latvijas tiešā kaimiņvalsts, un, kā zināms, ģeogrāfiskais tuvums
un ekonomisko kontaktu intensitāte ietekmē individuālu dalībvalstu nostāju
ES attiecībās ar trešajām valstīm. Tāpēc, kaut arī esam ieinteresēti, lai kaimiņos būtu demokrātiska valsts, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības, ES ekonomisko sankciju ieviešanu pret Baltkrieviju — otru lielāko sadarbības partneri
transporta jomā — Latvija nevar atbalstīt. Visaptverošas ES sankcijas pret
Baltkrieviju nozīmētu pazaudēt nozīmīgu daļu tranzīta ienākumu budžetā.
Tādējādi situācijā, kad vairākums ES dalībvalstu rosināja uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā reaģēt ar ekonomiskajām sankcijām, Latvija
bija atšķirīgā pozīcijā, riskējot nonākt konfliktā ar citu partneru interesēm.
Tomēr, pirms dalībvalsts ieņem striktu nostāju, tai ir jāapzinās savi resursi un
iespējas ietekmēt ES kopējos lēmumus. Latvijai kā vienai no mazākajām ES
valstīm ir visai sarežģīti izvirzīt ambiciozus mērķus.1 Nav arī noslēpums, ka
mazo dalībvalstu intereses bieži vien netiek ņemtas vērā2, un pastāv dažādas
metodes, kā izolēt “nepaklausīgo”.3
Kā rāda prakse, “noturēties pretī lielo valstu pārspēkam izšķirošos lē-
mumu pieņemšanas brīžos nav viegli, taču — ne neiespējami”4. Arī Baltkrievijas sankciju gadījums parāda, ka Latvijai to spēj. To nodrošināja vairākas
svarīgas lietas — pirmkārt, Latvijas uzņēmēju aktivitāte un spēja nodefinēt
savas ekonomiskās intereses un, otrkārt, valdības pārstāvju lietpratīgā rīcība
1

44. lpp.

Rostoks T. Latvija-vai viegli būt mazam? Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2012, Nr. 3,

2
Schmidt-Felzmann A. All for One? EU Member States and the Union’s Common Policy.
Journal of Contemporary European Studies. 2008, vol 16, no. 2, pp. 169–187.
3
Thomas R. Explaining EU Foreign Policy. In: Making EU Foreign Policy: National Preferences,
European Norms and Common Policies. Ed. D.R. Thomas. Palgrave Studies in International Relations, 2011, p. 16.
4
Strazdiņa I. Ar argumentiem ir jāpanāk rezultāts. Intervija ar Eiropas Parlamenta deputātu
R. Zīli. Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2011, Nr. 2, 84. lpp.
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ES, panākot šīm interesēm atbilstošu ES lēmumu. Ne mazāk svarīgi, ka ES
lēmumu pieņemšanas procesā Latvija nodrošināja sev kā uz kompromisu
orientētas dalībvalsts reputāciju, tai skaitā — piedāvājot alternatīvus risinājumus.
Reputācija un rīcības leģitimitāte ir svarīga ikvienai ES dalībvalstij5,
tāpēc tā vietā, lai bloķētu kopējos lēmumus, izraisot partneru pretreakciju,
efektīvāka ir “gudras valsts” stratēģija, kas īpaši svarīga mazajām valstīm.6 Šī
stratēģija ietver kvalitatīvu argumentāciju7 un elastību attiecībā uz kompromisiem.
Turpmākajās nodaļās tiek apskatīta Latvijas konkrētā rīcība Baltkrievijas sankciju gadījumā. Tiek parādīts, ka Latvija kopumā veiksmīgi aizstāvēja savas intereses ES, taču bija vairāki riski, kas varēja mazināt valsts
argumentēšanas spēju un reputāciju, tādējādi apdraudot Latvijai vēlamā iznākuma nodrošināšanu.

Konteksts: kā ES nonāca līdz ekonomiskajām sankcijām pret
Baltkrieviju?
Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas 2010. gada decembrī, kas beidzās ar
demonstrantu apspiešanu un opozīcijas līderu arestiem, lika ES atgriezties
pie iepriekšējās politikas pret Baltkrieviju. ES aicināja atbrīvot politieslodzītos. Minskas režīms to ignorēja, savukārt ES uz to reaģēja ar ieceļošanas ES
aizliegumu Baltkrievijas amatpersonām, kas vainojamas vēlēšanu notikumos. Ieceļošanas aizlieguma saraksts auga un pārsniedza 200 personas, taču
represijas tikai pastiprinājās. ES pusē izskanēja mudinājumi likt lietā stingrākus ierobežojošos pasākumus — ekonomiskās sankcijas. Latvija bija
viena no retajām, kas iebilda, tomēr solidaritātes vārdā bija gatava piekāpties. Tādējādi 2011. gada jūnijā tika ieviestas sankcijas pret Baltkrievijas uzņēmēju J. Peftijevu un viņa trīs uzņēmumiem.
Gaidīto rezultātu tomēr nebija, tādēļ ES pusē brieda pārliecība, ka
tikai plašākas ekonomiskās sankcijas var piespiest līderus Minskā rīkoties.
5
Juncos A.E., Pomorska K. Playing the Brussels game: Strategic Socialization in the CFSP
Council Working Groups. European Integration online Papers. 2006, vol. 10.
6
Wivel A. Small States in Europe: Challenges Anda Opportunities. Ashgate Publishing Ltd.,
2010.
7
Panke D. Small states in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making
and counterstrategies. Journal of European Public Policy. 2010, vol. 17, no. 6, pp. 799–817.
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2012. gada sākumā tas noveda pie konkrētām ES diskusijām ar mērķi panākt vienošanos ES Ārlietu padomē martā. Diskusijās izskanēja dažādi
priekšlikumi, tomēr nepārprotami izkristalizējās, ka sankcijas nedrīkst būt
visaptverošas, bet gan šauri mērķētas pret atsevišķiem režīmu atbalstošiem uzņēmējiem. Problēma Latvijas gadījumā bija izskanējušie atsevišķu
Baltkrievijas uzņēmēju vārdi, īpaši magnāta J. Čiža un viņa uzņēmuma
“Triple” minēšana8, jo tas aktīvi sadarbojas ar Latviju. Ziņa ātri izplatījās
Latvijas masu mēdijos, un izskanēja baumas, ka sankcijas embargo veidā
draud skart tautsaimniecību un var pat radīt miljardu zaudējumus.9 Latvijas biznesa pārstāvji asi reaģēja, prasot valdībai rīkoties: “Mums nav jābaidās palikt mazākumā ES lielajā saimē, aizstāvot Latvijas tautsaimniecības
intereses.”10

Izskaidrojums Latvijas īpašajai nostājai attiecībā uz
Baltkrieviju
Vispāratzīts ir fakts, ka valstu preferences ES balstītas uz to ekonomiskajām interesēm11, turklāt tieši ģeogrāfiskais tuvums var izraisīt intensīvas dalībvalstu preferences12. Valstu ģeogrāfiskais tuvums rada savstarpējo
atkarību un intereses pārrobežu tirdzniecībā un kapitāla kustībā”13, dodot
iespēju ekonomiskajiem ieguvumiem14. No minētā izriet, ka Latvija jau pēc
definīcijas nevar atbalstīt ekonomiskās sankcijas pret savu tiešo kaimiņvalsti un svarīgu partneri transporta un tranzīta jomā. Tranzīta sektors Latvijā
veido ap 12% no IKP, un vairāk nekā puse no tā nāk no Baltkrievijas. Ja ES
sankcijas piemērotu pret Baltkrievijas uzņēmumiem, kas saistīti ar naftas
8
EU and Belarus preparing extra counter-meaures. 29.02.2012. http://euobserver.com/
foreign/115432 (“EU observer” mājaslapa; aplūkota 09.09.2012.).
9
Čepānis: Latvijai no ES par Baltkrievijas sankcijām jāprasa miljards eiro. 20.03.2012. http://
www.puaro.lv/lv/puaro/cepanis-latvijai-no-es-par-baltkrievijas-sankcijam-japrasa-miljards-eiro
(“Puaro”mājaslapa; aplūkota 09.09.2012.).
10
LDDK: sankciju pret Baltkrieviju dēļ Latvija var zaudēt 480,9 miljonus. 15.03.2012. http://
bnn.lv/lddk-ierobezojot-baltkrievu-uznemumus-cietis-transporta-pakalpojumu-nozare-58880
(“Baltic News Network” mājaslapa; aplūkota 08.09.2012.).
11
Moravcsik A. The Choice of Europe. London: Routlege, 1998, p. 25.
12
Copsey N., Haughton T. The Choices for Europe: National Preferences in New and Old
Member States. Journal of Common Market Studies. 2009, vol. 47, no.2, p. 271.
13
Moravcsik A. The Choice of Europe. London: Routlege, 1998, p. 26.
14
Schimmelfennig F. Strategic Action in Community Environment. Comparative Political
Studies. 2003, vol. 36, p. 166.
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produktu pārvadājumiem caur Latviju, pastāvētu risks būtiski samazināties dzelzceļa transporta pakalpojumu ar Baltkrieviju apgrozījumam.
Lai ekonomiskās intereses attiecīgi atspoguļotos nacionālajā pozīcijā
ES, aktīvu lomu mēdz ieņemt ekonomiskā lobija organizācijas15, kuru vidū
tiek īpaši izcelti darba devēji un ražotāji.16 Dalībvalstu valdību pārstāvji
nedarbojas vakuumā, tāpēc tie nevar ignorēt interešu grupu prasības. Interešu grupu uzvedība ir atkarīga no to iespējamiem ieguvumiem vai zaudējumiem. Iespējamie zaudētāji mēdz izdarīt lielāku politisko spiedienu, tai
skaitā, pieprasot kompensācijas.17
Arī Latvija šajā ziņā nav izņēmums. 2012. gada sākumā ES aktualizējusies diskusija par iespējamajām ekonomiskajām sankcijām pret Baltkrie
viju lika aktivizēties Latvijas uzņēmējiem, līdera lomu uzņemoties Latvijas
Darba devēju konfederācijai (LDDK). Intensīvās diskusijās, valdības un
uzņēmēju pārstāvjiem sadarbojoties, tika formulētas Latvijai svarīgās
intereses. Taču konstruktīvo sadarbību apgrūtināja jautājuma politizēšana un tam piešķirtā publicitāte. Masu medijos izplatītās baumas par
iespējamo triecienu Latvijas tautsaimniecībai raisīja paniku uzņēmēju
vidū. Jautājuma politizācijas līmenis, kā liecina pētījumi, saistās ar tā nozīmīgumu ekonomikas sektoram, un sekojoši — ar jautājuma zemu vai augstu intensitāti. Ja jautājuma intensitāte ir augsta, ekonomisko interešu grupas
izmanto visus pieejamos resursus sev vēlamā iznākuma sasniegšanai.18
Tomēr jāatzīst, ka, neraugoties uz pretrunīgo veidu, kādā Latvijas uzņēmēji virzīja savas intereses, tas nenoliedzami stimulēja valdību uz aktīvu
rīcību ES, kā arī pašu uzņēmēju pārstāvjus, īpaši LDDK, vērsties pie savām
partnerorganizācijām ES. Nākamais posms, lai dalībvalsts preferences atspoguļotos ES kopīgajos lēmumos, ir tās efektīva rīcība ES lēmumu pieņemšanā. Nākamajā nodaļā tiks aplūkots, kādas mēdz būt mazo valstu stratēģijas
savu interešu virzībā ES.

15
	Copsey N., Haughton T. The Choices for Europe: National Preferences in New and Old
Member States. Journal of Common Market Studies. 2009, vol. 47, no. 2, p. 268.
16
Manners I., Whitman R. The Foreign Policies of the European Union Member States. Manchester: Manchester University Press, 2000, p. 256.
17
	Conceicao-Heldt E. Variation in EU member states’ preferences and the Commission’s discretion in the Doha Round. Journal of European Public Policy. 2006, vol. 18, no. 3, p. 284.
18
Turpat, p. 284.
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Mazo dalībvalstu “gudras” stratēģijas
Kā zināms, ES lēmumu pieņemšanā mazās valstis atrodas stratēģiski
nelabvēlīgākā situācijā, jo tām nav lielo dalībvalstu rīcībā esošo finanšu
resursu un ekspertīzes. Tomēr mazās valstis spēj gūt panākumus, ja liek lietā
stratēģijas, kuras līdzsvaro šos trūkumus.19 A. Vīvels tās sauc par mazo valstu
“gudrām” stratēģijām.20
“Argumentiem ir nozīme”, ja tie ir spēcīgi noformulēti, izmantojot
Eiropā valdošo diskursu. Tāpēc mazās valstis spēj panākt lielāku ietekmi
par savu svaru ES Padomē.21 Argumentējošo stratēģiju izmantošana ES
lēmumu pieņemšanā ir priekšnoteikums valsts panākumiem ES. Mazās valstis reti spēj panākt sev labvēlīgu rezultātu sarunu formālajos ietvaros: “Kad
runā lielās valstis, visi ieklausās, kamēr mazās valstis saņem daudz mazāk
uzmanības.” Tomēr mazās valstis var kompensēt šos trūkumus ar “līdzsvarojošām” stratēģijām (angļu val. — counter-balancing strategies). Mazās valstis
spēj ietekmēt sarunu iznākumu ar šādiem mehānismiem:
•• liekot lietā draudus, lai panāktu piekāpšanos (kaulēšanās (angļu
val. — bargaining power));
•• pierunājot citus mainīt savas preferences, sniedzot tiem pārliecinošus apgalvojumus (argumentēšanas spēja (angļu val. — argumen
tative power));
•• izmantojot savu reputāciju vai balstoties uz citu reputāciju, lai reali
zētu savas intereses (ietekme caur reputāciju (angļu val. — reputation power)).
Tātad dalībvalstu pozīciju adaptācija var būt balstīta uz draudiem,
augstas kvalitātes argumentiem vai uz runātāja reputāciju. Ietekme ar reputācijas palīdzību ir saistīta ar argumentēšanas spēju, jo tā nosaka, vai pārējie
pielāgos savas preferences pēc pārliecinošu argumentu saņemšanas. Savu
kārt ierobežotā argumentēšanas spēja var tikt kompensēta ar kontaktiem ar
ES institūcijām, pārliecinot tās argumentēt par labu mazās valsts interesēm.

19
Panke D. Small states in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making
and counterstrategies. Journal of European Public Policy. 2010, vol. 17, no. 6, pp. 799–817.
20
Wivel A. Small States in Europe: Challenges Anda Opportunities. Ashgate Publishing Ltd.,
2010, p. 20.
21
Turpat.
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Argumentēšana ir efektīvāka, ja valstij ir laba reputācija, tas ir — tā ir
godīga un ieinteresēta kopējā labumā. Ja valstij ir laba reputācija, pārējiem
ir daudz vieglāk pieņemt tās argumentus.22 Ietekme ar reputāciju ārpolitikas
jautājumos ir saistīta ne tik daudz ar ES Prezidentūru un Komisiju, cik ar
Augsto pārstāvi ārlietās un Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas veido ES
ārpolitisko darba kārtību un gatavo kompromisa priekšlikumus. Mazās valstis var vērsties pie šīm struktūrām ar savām īpašajām problēmām, cerot, ka
to bažas tiks ņemtas vērā kompromisa priekšlikumā.23
Izšķirošā nozīme tomēr ir valsts iekšējai koordinācijas spējai, kas nosaka
to, vai valsts ir spējīga sagatavot augstas kvalitātes pozīciju jau iespējami
agrīnā lēmumu pieņemšanas stadijā. Gadījumā, ja instrukcijas no galvaspilsētas Briselē nonāk pārāk vēlu, valsts aktivitāte būs minimāla. Ja saņemto
instrukciju kvalitāte ir zema un pozīcijas ir izplūdušas, nevar cerēt uz labiem
rezultātiem.24

Latvijas pozīcijas izstrāde un tās aizstāvēšana ES sarunās
Ko no minētā var attiecināt uz Latvijas stratēģisko rīcību pret Baltkrieviju vērsto sankciju gadījumā? Attiecībā uz valsts iekšējo koordināciju jāatzīst,
ka tik aktīva visu pušu iesaiste nacionālās pozīcijas veidošanā ES ārpolitikas
jomā Latvijā ir retums. Šajā ziņā svarīga bija politiķu, valdības un uzņēmēju
vienprātība lēmumā, ka tālejošas ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju nav
Latvijai pieņemamas. Valdības pārstāvji konsekventi uzsvēra, ka “Latvija ir
skeptiska par ekonomisko sankciju piemērošanu”, “nevēlas nepārdomātas ES
sankcijas pret Baltkrieviju”25 un, ka “Eiropai ir jāapzinās, ka iespējamās sankcijas pret Baltkrieviju var šo valsti novest depresijā”26. To atbalstīja Saeimas
deputāti, un Ārlietu komisijas priekšsēdētājs norādīja: “Mēs esam kaimiņi
ar kopējām tirdzniecības saknēm, tāpēc jāaizstāv nacionālās intereses un
22
Panke D. Small states in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making
and counterstrategies. Journal of European Public Policy. 2010, vol. 17, no. 6, p. 804.
23
Turpat.
24
Turpat, p. 805.
25
Latvija atbalsta ES sankcijas pret Baltkrieviju, taču tikai politiskās, ne ekonomiskās.
01.03.2012. http://www.diena.lv/latvija/politika/latvija-atbalsta-es-sankcijas-pret-baltkrieviju-tacutikai-politiskas-nevis-ekonomiskas-13934413 (Laikraksta “Diena” mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
26
Ronis: sankcijas pret Baltkrieviju var šo valsti novest depresijā. 21.03.2012. http://bnn.lv/
ronis-sankcijas-pret-baltkrieviju-so-valsti-var-novest-depresija-59612 (“Baltic News Network” mājaslapa; aplūkota 09.09.2012.).
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jānodrošina, lai Eiropas kopīgā politika mums nenāk par sliktu”27. Valsts prezidents uzteica Latvijas diplomātu rīcību ES kā atbilstošu valsts interesēm,
aicinot tās aizstāvēt arī ES Ārlietu padomē 23. martā: “Ja mēs neaizstāvēsim,
kas tad aizstāvēs?”28.
Nenoliedzami — 23. martā pieņemtie ES Ārlietu padomes lēmumi Latviju varēja apmierināt. Kompromiss tika atzīts kā “viens no labākajiem iespējamajiem, ierobežojot negatīvo ietekmi uz Latvijas ekonomiku”29. Tomēr,
neraugoties uz kopumā apmierinošo rezultātu, Latvijas pozīcijas izstrādes
un virzības gaitā izkristalizējās vairākas mācības, kuras būtu lietderīgi ņemt
vērā, turpmāk aizstāvot Latvijas intereses ES.
Galvenokārt tā ir mācība attiecībā uz valsts argumentēšanas spēju, balstītu uz kvalitatīvu pozīciju, kas prezentēta ES iespējami agrākā lēmumu
pieņemšanas stadijā. Jāatzīst, ka Latvijas pozīcija konkrētas, precīzos aprēķinos balstītas aprises ieguva ar kavēšanos. Acīmredzot, īsā laikā iegūt
precīzus datus bija sarežģīti — Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Baltkrieviju skar virkni tautsaimniecības nozaru, un datu ieguvē iesaistīta ne viena
vien institūcija. Taču problēma bija tā, ka Latvijas masu medijos paralēli izplatījās dažādi spekulatīvi aprēķini par sankciju ietekmi, kas paredzēja Latvijas ekonomikai “zaudējumus 337,3 miljonu latu apmērā jeb 3% no
iekšzemes kopprodukta un 8,1% no valsts budžeta ienākumiem”30, bet
“melnākajā scenārijā” — zaudējumus “līdz trīs miljardiem ASV dolāru”31.
Šīs ziņas nepalika nepamanītas ES partneriem, liekot apšaubīt Latvijas bažu
ticamību.

27
Latvija atbalsta ES sankcijas pret Baltkrieviju, taču tikai politiskās, ne ekonomiskās.
01.03.2012. http://www.diena.lv/latvija/politika/latvija-atbalsta-es-sankcijas-pret-baltkrieviju-tacutikai-politiskas-nevis-ekonomiskas-13934413 (Laikraksta “Diena” mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
28
Prezidents: diplomāti Baltkrievijas jautājumā rīkojušies atbilstoši Latvijas interesēm.
21.03.2012. http://www.delfi.lv/bizness/viedokli/prezidents-diplomati-baltkrievijas-jautajumarikojusies-atbilstosi-latvijas-interesem.d?id=42224996 (portāla “Delfi” mājaslapa; aplūkota 06.09.2012.).
29
D. Pavļuts pateicas par darbu sankciju pret Baltkrieviju ietekmes mazināšanā uz Latviju.
23.03.2012. http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32309&cat=621 (Ekonomikas ministrijas
mājaslapa; aplūkota 05.09.2012.).
30
LDDK: sankciju pret Baltkrieviju dēļ Latvija var zaudēt 480,9 miljonus. 15.03.2012. http://
bnn.lv/lddk-ierobezojot-baltkrievu-uznemumus-cietis-transporta-pakalpojumu-nozare-58880
(“Baltic News Network” mājaslapa; aplūkota 05.09.12.).
31
Latvija zaudēs miljardus, Lietuvai draud nacionālā katastrofa. 12.04.2012. http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/77979/lietuvai-draud-ar-nacionalu-katastrofu-latvija-zaudes-miljardiem-dolaru
(portāla “Kas jauns” mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
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Bija skaidrs, ka Latvijas intereses Briselē neizdosies aizstāvēt ar vispārīgiem apgalvojumiem vai viegli apšaubāmiem datiem. Bija nepieciešami
precīzi aprēķini, konkrēti kādas nozares un cik lielā mērā varētu tikt negatīvi
skartas. Precīzi aprēķini ir pamatā kvalitatīvai instrukcijai, lai Latvijas pārstāvji un diplomāti to stratēģiski liktu lietā sarunās Briselē. Lai gan ar aizķeršanos, Latvijas pozīcijai nepieciešamos datus izdevās iegūt. Tika veikti
aprēķini, kas skaitliski pierādīja, tieši cik lielā mērā, sankcionējot Baltkrievijas uzņēmumus, kuri sadarbojas ar Latviju, ciestu valsts tranzīta nozare un
dzelzceļa pakalpojumu sektors, cik daudz darba vietu ietu zudumā un kādi
varētu būt zaudējumi Latgalei — visvairāk atpalikušajam reģionam. Šādā
veidā būtiski uzlabojās Latvijas izredzes pārliecināt ES partnerus. Kvalitatīvas pozīcijas izstrāde ļāva stiprināt argumentēšanas spēju sarunās ar ES institūcijām un dalībvalstīm, skaidrojot nepieciešamību ņemt vērā Latvijas īpašo
situāciju.
Argumentēšanas spēja, kā norādīts iepriekš, ir cieši saistīta ar reputāciju. Argumentēšana ir daudz efektīvāka, ja dalībvalstij ir laba reputācija. Tas
nozīmē, ka tai var uzticēties, tā demonstrē atklātību, gatavību uz kompro
misu un ir ieinteresēta kopējā labumā.32 Jāatzīmē, ka Baltkrievijas sankciju
gadījumā labu reputāciju Latvija spēja saglabāt, gan pateicoties kvalitatīvai
argumentācijai, gan arī laikus paustajai atklātajai nostājai par tās īpaši sarežģīto situāciju. Prakse rāda, ka valstis taktisku apsvērumu dēļ mēdz arī slēpt
savas patiesās intereses, paļaujoties, ka citas jautājumā ieinteresētās dalībvalstis visu nokārtos, taču tas ir liels risks valsts reputācijai. Slovēnijas
pēkšņais un negaidītais veto 27. februāra ES Ārlietu padomes lēmumam,
iestājoties pret sankcijām pret Baltkrieviju, izraisīja sašutumu ES partneru
vidū. Kā to plaši atspoguļoja prese, Slovēnija centās no “melnā saraksta”
paglābt Baltkrievijas oligarhu, kuram ir apjomīgi biznesa darījumi Slovēnijā33. Slovēnijas piemērs parāda, cik viegli var iedragāt savu kā uzticama ES
partnera reputāciju, kuras atgūšanai var būt nepieciešams ilgs laiks.
Bez jau minētā svarīga ir arī valsts gatavība pieņemt kompromisus.
ES sarunu gaitā ikvienai dalībvalstij nākas adaptēt savu sākotnējo pozīciju,
ja vien tās rīcība nav šauri destruktīva. Kā redzams, arī 23. martā notikušās
32
Panke D. Small states in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making
and counterstrategies. Journal of European Public Policy. 2010, vol. 17, no. 6, pp. 799-817.
33
Slovenia shields Belarus oligarch from EU blacklist. 24.02.2012. http://euobserver.com/
foreign/115361 (”EU observer” mājaslapa; aplūkota 09.09.2012.).
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ES Ārlietu padomes lēmumi pilnībā neatbilda Latvijas sākotnējam uzstā
dījumam, un Latvijai bija jāuzņemas daļa zaudējumu. Tomēr panāktais
kompromiss bija labākais iespējamais34 un, kā atzina ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, “sankcijas ir samērīgas”35. Kompromisa vārdā Latvija daļēji piekāpās,
taču ilgtermiņā tā ieguva reputāciju — svarīgu resursu mazo dalībvalstu
rokās.
Neraugoties uz vispārēji atzinīgo ES lēmuma vērtējumu, pretējās pozīcijās bija Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji: “LDDK
biedri neuzskata, ka Latvijas atbalstītajiem ES lēmumiem nav negatīvas ietekmes .. ES sankcijas pret Baltkrieviju transporta uzņēmumiem ik gadu radīs
20 miljonu latu zaudējumus”.36 Vēl skeptiskāka bija Latvijas un Baltkrievijas
ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība, lēšot, ka Baltkrievijas kravu pārorientēšana no Latvijas ostām nesīs ekonomikai “zaudējumus līdz trīs mil
jardiem ASV dolāru (apm. 1,61 miljards latu)”37.
Laiks tomēr parādīja, ka Latvijas un Baltkrievijas ekonomiskā sadarbība ne tikai nav cietusi, bet turpina pieaugt. Pāris mēnešus pēc martā ieviestajām ES ekonomiskajām sankcijām, jūlija vidū Latvijas Dzelzceļa sniegtā
informācija liecina, ka 2012. gada pirmajā pusgadā ievērojami pieauguši
pārvadāto kravu apjomi, un “vilciens Zubr pārvadā eksporta un importa
kravas uz un no Baltkrievijas”38. Arī Baltkrievijas vēstnieks Latvijā atzinis,
ka ES sankcijas nav slāpējušas abu valstu darījumu aktivitātes: “ES lēmums,
lai arī skāra atsevišķus Latvijas biznesa partnerus Baltkrievijā, būtisku kai
tējumu Latvijas un Baltkrievijas ekonomiskajai sadarbībai nav nodarījis. (...)
Tranzītkravu pārvadājumu pieaugums uz Latvijas ostām šogad pieaudzis
1,3 reizes. Tā ir tāda pati tendence kā visā 2011. gadā kopumā. Investīcijas
34
“ES pieņemtie ierobežojošie pasākumi (...), salīdzinot ar sākotnēji diskutētajiem un iespējamajiem, ir liels Latvijas ārlietu dienesta un visu iesaistīto pušu panākums”, ekonomikas ministrs.
23.03.2012. http://unity.lv/lv/news/588010/ (“Unity” mājaslapa; aplūkota 12.09.2012.).
35
Ārlietu ministrijas preses paziņojums. 23.03.2012. http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/
zinas/2012/marts/23-1/ (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 12.09.2012.).
36
LDDK: ES sankcijas pret Baltkrieviju transporta uzņēmumiem ik gadu radīs 20 miljonu
latu zaudējumus. 26.03.2012. http://www.delfi.lv/bizness/viedokli/lddk-es-sankcijas-pret-baltkrieviju-transporta-uznemumiem-ik-gadu-radis-20-miljonu-latu-zaudejumus.d?id=42236866 (portāla
“Delfi” mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
37
Latvija zaudēs miljardus, Lietuvai draud nacionālā katastrofa. 12.04.2012. http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/77979/lietuvai-draud-ar-nacionalu-katastrofu-latvija-zaudes-miljardiem-dolaru
(portāla “Kas jauns” mājaslapa; aplūkota 10.09.2012.).
38
LDz ievērojami pieaug pārvadāto kravu apjomi. 24.07.2012. http://ldz.lv/?object_id=5009
(“Latvijas dzelzceļš” mājaslapa; aplūkota 05.09.2012.).
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pērn pieauga 1,7–1,8 reizes, un arī šogad vērojams aptuveni līdzīgs pieauguma temps. Latvijas uzņēmēji turpina dibināt uzņēmumus Baltkrievijā.”39

Secinājumi
Vai Latvija kā maza dalībvalsts spēja īstenot “gudras” valsts stratēģiju,
aizstāvot savas intereses Baltkrievijas sankciju gadījumā? Kopumā var secināt, ka Latvija ar uzdevumu tika galā sekmīgi. Tam pamatā bija šādi priekšnoteikumi — spēja nodefinēt Latvijas ekonomiskās intereses; kvalitatīvas
nacionālās pozīcijas izstrāde, kas uzlaboja Latvijas argumentēšanas spēju ES;
aktīva pozīcijas skaidrošana visos līmeņos ES institūcijām, kuras izstrādā ES
kompromisa priekšlikumu, kā arī ES dalībvalstīm; elastība attiecībā uz kompromisu kopējā labuma vārdā. Vienlaikus Latvijas argumentēšanas spēju un
reputāciju apdraudēja virkne risku, kuru vidū jāizceļ šādi: novēlotā pozīcijai
nepieciešamo datu ieguve un aprēķinu trūkums par iespējamajiem zaudējumiem, turot ES partnerus ilgstošā neziņā; Latvijas publiskās telpas izmantošana spekulatīviem aprēķiniem par ES iespējamajām sankcijām (piem.,
embargo formā), šādi diskreditējot Latvijas pozīciju ES sarunās.
No minētās Latvijas pieredzes Baltkrievijas sankciju gadījumā izriet
šādas mācības:
1. Pozīcijas izstrāde un koordinācija. Situācijā, kad Latvijai ir specifis
kas, no citiem atšķirīgas preferences, ir jāpieliek īpašas pūles spēcī
gas argumentācijas sagatavošanā. Tas nozīmē, ka iespējami agrākā
pozīcijas izstrādes stadijā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm —
valdības, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Sva
rīgi, lai šajā procesā piedalītos dažādu interešu grupu pārstāvji, jo
tikai visu viedokļu apkopošana ļauj izstrādāt sabalansētu pozīciju.
Tā, piemēram, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem var būt
radikāli pretēji viedokļi par ES ekonomisko sankciju lietderību, kur
no vienas puses uzstādījums ir ES stingra rīcība, iestājoties par de
mokrātiju un cilvēktiesībām kaimiņvalstī, bet no otras — sekošana
savām ekonomiskajām interesēm, bloķējot sankcijas.

39
ES sankcijas Latvijas-Baltkrievijas darījumu aktivitāti neslāpē. 02.07.2012. http://bnn.lv/essankcijas-latvijas-baltkrievijas-darijumu-aktivitati-neslape-73732 (“Baltic News Network” mājas
lapa; aplūkota 05.09.2012.).
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2. Dati un aprēķini. Ja runa ir par valsts ekonomisko interešu aizstāvē
šanu, tad skaitļu un aprēķinu valodā sniegtai argumentācijai ir
milzu nozīme. Aprēķiniem jātiek iesniegtiem iespējami agrākā ES
lēmumu pieņemšanas stadijā. Baltkrievijas sankciju gadījumā Latvijai
bija svarīgi izskaidrot, konkrēti cik lielā mērā ciestu atsevišķas nozares,
sankcionējot Baltkrievijas uzņēmumus, kas sadarbojas ar Latviju, cik
daudz darba vietu ietu zudumā u.c.
3. Problēmas politizācija. Ieinteresētajām pusēm būtu jāuzmanās iz
mantot publisko telpu pretrunīgi interpretējamu datu paušanai, jo
tas mazina Latvijas pozīcijas ticamību ES.
4. Elastība attiecībā uz kompromisu svarīga valsts reputācijai. Reputāciju nodrošina arī valsts atklātība, objektivitāte un ieinteresētība
kopējā labumā. Ja valstij ir laba reputācija, pārējiem ir daudz vieglāk
pieņemt tās argumentus un uzticēties tās bažām.40

40
Panke D. Small states in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making
and counterstrategies. Journal of European Public Policy. 2010, vol.17, no. 6, pp.799–817.
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Latvijas Zinātnes padomes loceklis
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs
Raksta mērķis ir Latvijas augstākās izglītības konkurētspējas analīze gan
no iekšējā, gan starptautiskā aspekta, papildus aplūkojot tādus būtiskus
jautājumus kā izglītības kvalitāte un pieejamība, izmantojot Augstākās
izglītības padomes realizētā augstākās izglītības starptautiskās novērtēšanas
projekta materiālus, kā arī datus no statistikas datubāzēm. Rakstā ir aplū
kota Latvijas augstākās izglītības struktūra un pēdējo gadu tendences, kā
arī veikts Izglītības un zinātnes ministrijas uzsākto reformu novērtējums,
akcentējot to stiprās un vājās puses. Rakstā izteikti konkrēti priekšlikumi,
kā veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisko atpazīstamību un
konkurētspēju.
Atslēgvārdi: augstākā izglītība, izglītības pieejamība, Izglītības un zinātnes
ministrija, konkurētspēja, kvalitāte.
The aim of this paper is to analyse competitiveness in the field of higher
education in Latvia, from both a domestic and an international perspective,
as well as to review important issues such as the quality and accessibility
of education, using materials from the international evaluation project
implemented by the Council of Higher Education and data from statistical
databases. The paper examines the structure of Latvian higher education
and latest tendencies, and provides an evaluation of the reforms undertaken
by the Ministry of Education and Science, emphasizing their strengths and
weaknesses. The paper offers concrete suggestions on how to promote the
international recognition and competitiveness of higher education in Latvia.
Keywords: availability of education, competitiveness, higher education,
Ministry of Education and Science, quality.
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Augstākās izglītības nozīmi valsts dzīvē nevar pārvērtēt. Daudzpusīga
un kvalitatīva augstākā izglītība ir ne tikai katras nācijas lepnums, bet arī
eksistenciāli svarīgs jautājums. Izejvielas, energoresursus un dažādas preces
ir iespējams importēt faktiski neierobežotos apjomos, savukārt izglītotus cilvēkus sagatavot ārpus valsts tik lielā skaitā, lai tas mazinātu valstī īstenotās
augstākās izglītības nozīmi, nav un nekad arī nebūs iespējams. Bez nacionālās augstākās izglītības moderna valsts nespēj iztikt, līdzīgi, kā bez valsts
pārvaldes, veselības aprūpes, iekšējās kārtības nodrošināšanas un vēl dažām
citām jomām. Konkurētspējas aspekts, runājot par augstāko izglītību, ir ļoti
būtisks. Savā ziņā augstākā izglītība rūpējas par visas valsts konkurētspēju,
jo sagatavo lielāko daļu speciālistu visās nozarēs. Tomēr mūsdienu pasaulē
jēdziens “augstākās izglītības konkurētspēja” ir ieguvis plašāku nozīmi, īpaši
tik mazā un atvērtā valstī, kāda ir Latvija. Šobrīd konkurētspēja ir vairāk
nekā tikai spēja sagatavot augstas klases speciālistus, kas varētu sekmīgi darboties nacionālajā un starptautiskajā darba tirgū. Mūsu augstākajai izglītībai
ir jākonkurē ar to piedāvājumu, kas ir atrodams tuvāku un tālāku kaimiņvalstu izglītības sistēmās. Šis aspekts nebūtu tik aktuāls, ja Latvijas valsts
iedzīvotāju vecuma struktūrā nebūtu novērojams un tuvākajos gados skaidri
prognozējams būtisks gados jaunu cilvēku skaita samazinājums. Tā kā šīs
pašas tendences ir konstatējamas arī kaimiņvalstīs, ievērojami pieaugs reģionāla konkurence par cilvēkresursiem. Līdz ar to augstākā izglītība var kļūt
gan par faktoru, kas aizkavē depopulāciju, gan arī par tās veicinātāju. Augstākās izglītības jomā Latviju sagaida lieli izaicinājumi un pārbaudījumi, vienotā Eiropas izglītības telpa mums var nest kā ieguvumus, tā arī zaudējumus,
atkarībā no tā, kādu augstāko izglītību piedāvāsim.

Augstākās izglītības struktūra un tās īpatnības Latvijā
Šobrīd Latvijā augstāko izglītību ir iespējams iegūt deviņās jomās, kas
sīkāk sadalītas 28 studiju virzienos. Katrā studiju virzienā tiek piedāvātas
vairāku līmeņu studiju programmas (SP), to skaits virzienos ir visai atšķirīgs.
Pēc iegūstamā grāda Latvijā ir astoņu dažādu veidu SP — piecu veidu profesionālās un trīs veidu akadēmiskās. Akadēmisko SP iedalījums ir skaidrs —
tās ir bakalaura, maģistra un doktora līmeņa SP. Sarežģītāka ir profesionālo
SP sadalījuma struktūra. SP klasifikatorā ir atrodamas kā profesionālās, tā
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arī pirmā un otrā līmeņa profesionālās SP un bakalaura un maģistra līmeņa
profesionālās SP.1 Tradicionālais skaidrojums par nepieciešamību SP dalīt
akadēmiskajās un profesionālajās ir tāds, ka akadēmiskās ir vairāk vērstas
uz zinātnei un pēniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, bet profesionālās — uz darba tirgu. Tomēr šis iedalījums nešķiet īpaši pārliecinošs,
jo jebkuras SP absolventam ir jāspēj iekļauties darba tirgū attiecīgajā nozarē
un specialitātē. Uz pārlieku SP klasifikatora sarežģīšanu norāda arī ārvalstu
eksperti, kas ir apmeklējuši Latviju pēdējā gada laikā Augstākās izglītības
padomes (AIP) projekta ietvaros (par pašu projektu un tā starprezultātiem — raksta turpinājumā). Īpaši neskaidrs ārzemniekiem ir bakalaura un
maģistra līmeņa SP dalījums akadēmiskajās un profesionālajās.
SP skaits studiju jomās un virzienos ir ļoti atšķirīgs, un to lielā mērā
nosaka Latvijas tautsaimniecības struktūra un darba tirgus pieprasījums
pēc konkrētiem speciālistiem. No darba devēju puses bieži tiek dzirdētas
sūdzības par to, ka pietrūkst labu speciālistu industriālajās nozarēs. Taču
statistikas dati apliecina, ka šobrīd lielo uzņēmumu skaits, kuri ir spējīgi
nodarbināt lielu skaitu šo nozaru speciālistu, Latvijā diemžēl ir niecīgs.
Lielākajā daļā ražošanas nozaru tas ir no nulles līdz diviem, piemēram, far
mācijā — divi, iekārtu un mehānismu ražošanā — divi, datoru un elektro
nisko, optisko iekārtu ražošanā — viens. Izņēmums ir pārtikas rūpniecība un
koksnes pārstrādes rūpniecība, tur lielo uzņēmumu skaits ir lielāks — attie
cīgi deviņpadsmit un astoņi uzņēmumi.2 Gan valsts, gan privātās augstākās izglītības institūcijas vairāk SP ir attīstījušas virzienos, kur pēc tām ir
pieprasījums. Reizēm atsevišķu SP rašanos veicina izmaiņas valsts likumdošanā, piemēram, ar likumiem nosakot prasības visiem noteiktu profe
siju pārstāvjiem būt ar noteiktu augstāko izglītību. Visvairāk SP ir vadības,
administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības virzienā — aptuveni
140 no tām šobrīd ir akreditētas.3 Tas ir vairāk, nekā piecos būtiskos dabas
1
Akreditētas programmas, pēc iegūstamā grāda. http://www.aiknc.lv/lv/prog_grads.php
(Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapa; aplūkota 01.09.2012.).
2
Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem un lielumiem. http://data.
csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp (Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes mājaslapa; aplūkota
01.09.2012.).
3
Programmu statistika pa studiju virzieniem. http://www.aiknc.lv/lv/prog_aip_virziens_stat.
php (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapa; aplūkota 01.09.2012.).
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un inženierzinātņu studiju virzienos4 kopā un gandrīz tik pat daudz, cik
vispār ir dabaszinātņu un inženierzinātņu SP (šajās jomās ir akreditētas
172 SP). Kā reakciju uz pieprasījumu tirgū var raksturot lielo SP skaitu telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā (63 akreditētas un vēl piecas licencētas SP)5. Tradicionāli liels ir ar izglītību un pedagoģiju saistīto SP
skaits (95 SP).
Šobrīd Latvijā ir 60 augstākās izglītības institūcijas, kas pirmajā mirklī
valstij ar diviem miljoniem iedzīvotāju un nepilniem simts tūkstošiem studentu šķiet nesamērīgi daudz. Taču jāņem vērā, ka šajā sarakstā ir ne tikai
augstskolas, bet arī koledžas, kā arī ļoti specifiskas institūcijas, kur studentu
skaits ir mērāms pāris desmitos.6 Tātad Latvijā 2012. gadā ir 17 valsts un 16
privātās (juridisku personu dibinātas) augstskolas, 17 valsts koledžas un septiņas privātās koledžas, kā arī trīs ārvalstu augstskolu filiāles.7
Lielākā daļa studentu Latvijā mācās par saviem līdzekļiem, taču aptuveni piektajai daļai studentu studijas apmaksā valsts. Proporcionāli visvairāk
valsts atbalsta inženierzinātņu, lauksaimniecības un dabaszinātņu studentus,
bet vismazāk — sociālo zinātņu studentus. Atšķirība ir ievērojama, piemēram, inženierzinātnēs uz vienu budžeta vietu ir 2,3 studenti, bet sociālajās
zinātnēs — piecpadsmit.

4
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija (11 SP); Fizika, matemātika un statistika
(15 SP); Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un
mašīnzinības (29 SP); Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas (29 SP); Materiālzinātne, Ražošana
un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu (18 SP). Avots: http://www.aiknc.lv/lv/prog_aip_virziens_
stat.php (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapa; aplūkota 01.09.2012.).
5
Turpat.
6
Studentu skaita ziņā mazākie ir Rīgas Teoloģijas institūts un Lutera akadēmija — 2011./
2012. gadā uzņemti attiecīgi 6 un 16 studenti. Avots: Pārskats par Latvijas augstāko izglītību
2011. gadā. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departaments. 12. lpp. http://izm.
izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/Statistika/2011/Parskats_2011_AI.pdf (LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa; aplūkota 01.09.2012.).
7
Turpat, 3., 4. lpp.
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Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās
un koledžās (mācību gada sākumā)

KOPĀ
izglītība
humanitārās zinātnes un māksla
sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības
dabas zinātnes, matemātika un informācijas
tehnoloģijas
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība
lauksaimniecība
veselības aprūpe un sociālā labklājība
pakalpojumi
citur neklasificētās tematiskās grupas

Studentu skaits8
2005/06
2011/12
131125
97041
16007
6501
9238
9053
71049
42021
6792
6378
13159
1605
6793
6385
97

14059
1297
10081
7651
...

1. tabula

Budžeta vietu
skaits 2011/129
20074
1809
2665
2816
2278
6165
561
2702
1078
0

Lielākais studentu skaits pēc neatkarības atjaunošanas tika sasniegts
2005. gadā, bet 2012. gadā jau ir redzams ievērojams studējošo skaita kritums. Lai gan ievērojami mazāk, tomēr joprojām lielākā daļa studentu izvēlas
sociālās zinātnes. Proporcionāli visvairāk ir samazinājies izglītību studējošo
skaits, savukārt pieaudzis eksakto zinātņu studentu skaits. Lielā mērā pieaugums ir skaidrojams nevis ar pieprasījuma augšanu tautsaimniecībā, bet gan
ar jau pieminēto augstākās izglītības finansēšanas politiku. Šajās nozarēs ir
visvairāk valsts apmaksātu studiju vietu un arī relatīvi viszemākais konkurss
uz vienu studējošā vietu.
Ja salīdzinām Latvijas un tās kaimiņvalstu, kā arī ES un ASV vidējos
izdevumus uz vienu augstākās izglītības studentu, tad tie ļoti precīzi norāda
uz kādu būtisku aspektu. Tas, ka no ES valstīm uz vienu studējošo mazāki
izdevumi kā Latvijā ir tikai Rumānijā, varbūt nepārsteigs, ņemot vērā zemo
mūsu valsts IKP uz vienu iedzīvotāju (trešais zemākais ES). Taču nevienā citā
8
Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās (mācību gada
sākumā). http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp (Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes
mājaslapa; aplūkota 01.09.2012.).
9
Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2011. gadā. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departaments. 80. lpp. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/
Statistika/2011/Parskats_2011_AI.pdf (LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa; aplūkota
01.09.2012.).
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ES valstī (iespējams, ka pasaulē, jo neatradu statistikas datus, kas apliecinātu
pretējo) izdevumi uz vienu augstākās izglītības studentu nav mazāki kā uz
vienu pamata vai vidējo izglītību iegūstošu skolnieku. To, kā Latvija izskatās
uz citu valstu fona, precīzi raksturo 2. tabula.
Izdevumi uz vienu studentu un skolnieku (eiro, attiecīgajā gadā)10
2006. gads

Latvija
Lietuva
Igaunija
Somija
Zviedrija
ES
ASV

Kopējie izdevumi
uz vienu
izglītojamo
3073
2751
3180
6397
7392
5956
10832

2. tabula

2009. gads

Izdevumi uz vienu Kopējie izdevumi
augstākās izglītības uz vienu
studentu
izglītojamo
3810
3721
4015
3509
3340
4172
10715
7084
14119
7950
8604
6503
20296
11369

Izdevumi uz vienu
augstākās izglītības
studentu
3605
4249
4803
12488
15045
9343
22734

Finansējums uz vienu studentu Latvijā raksturojams kā ļoti mazs. Somijā
un Zviedrijā, kur tiek piedāvāta bezmaksas augstākā izglītība, izdevumi uz
vienu studentu ir trīs līdz četras reizes lielāki.

Kvalitāte un konkurētspēja. Vai tas ir viens un tas pats?
Augstākās izglītības galvenais mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa izglītības iegūšanu tiem, kas to vēlas, kā arī nodrošināt, lai studenti iegūtu SP
paredzēto kvalifikāciju atbilstoši konkrētās SP uzstādītajam mērķim. Līdz ar
to arī augstākās izglītības konkurētspējas aspekti visciešākajā veidā ir saistīti
ar izglītības ieguvējiem — studentiem, kurus varētu iedalīt trīs lielās grupās
pēc iemesliem, kas ir likuši studentiem stāties augstskolās. Pirmajā grupā ir
tie, kas atbilst ideālajam formulējumam: viņi vēlas iegūt zināšanas, lai piln
veidotu savu personību, teorētiskās un praktiskās prasmes, ko pēc tam iz
mantot dzīvē un darbā. Taču ir vēl divas būtiskas studentu grupas: otrajā
10
Izdevumi uz vienu studentu un skolnieku. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refresh
TableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00067&language=en (“Eurostat” mājaslapa; aplūkota 20.09.2012.).
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grupā ir tie, kas vēlas saņemt apliecinājumu par noteiktas izglītības iegūšanu, tā sakot, studē “papīra dēļ”. Bieži tie ir jau darbu atraduši cilvēki, taču
turpināt strādāt ilgtermiņā tiem liedz attiecīgās izglītības dokumenta trūkums. Trešajā grupā ir tie, kas studēt augstskolā dodas vai turpina studijas
augstākā līmenī “aiz inerces”, jo mācīties ir pieraduši vidējās izglītības mācību
iestādēs un strādāt vēl nevēlas. Līdz ar to, izvērtējot konkurētspēju, ir jāņem
vērā visu šo trīs grupu specifiskās intereses. Pilnīgi loģiski, ka augstākās izglītības iestādes pielāgojas savu klientu, t.i., studentu vēlmēm un iespēju robežās cenšas tās nodrošināt. Augstākās izglītības iestādes meklē savas nišas un
cīnās par potenciālajiem studentiem kā ar piedāvātajām studiju cenām un norēķinu grafikiem, tā arī prasībām un elastīgiem studiju laiku piedāvājumiem.
Būtisks ir arī ģeogrāfiskais aspekts. Augstskolas un koledžas ir aptvērušas, ka
studentu skaitu var papildināt, piedāvājot tiem mācīties savās dzīvesvietās,
tāpēc visā Latvijā ir izveidojies plašs augstākās izglītības iestāžu filiāļu tīkls,
kurās dominē nepilna laika studiju piedāvājums vakaros un brīvdienās. Arvien
populārākas kļūst tā sauktās tālmācības studijas, kur studentiem vispār nav
jāapmeklē lekcijas un visa kontaktēšanās ar pasniedzējiem notiek ar interneta
starpniecību. Īpaša situācija ir izveidojusies Latgalē, kur augstākās izglītības
piedāvājumā spilgti izpaužas ekonomiskā un arī etniskā situācija. Reģions ir
nabadzīgs, ar augstu bezdarba līmeni, latviešu valodas prasme bieži ir neatbilstošā līmenī. Darbs valsts iestādēs ir ievērojami iekārojamāks nekā, piemēram, Rīgā, taču iegūt to bez augstākās izglītības faktiski nav iespējams. Privātās
augstskolas sekmīgi konkurē ar abām reģiona valsts augstskolām, jo piedāvā
lētākas studijas un reizēm piever acis uz studējošo valsts valodas zināšanām.
Bieži galvenais motīvs ir tieši attiecīga izglītības dokumenta iegūšana, un izvēle tiek izdarīta par labu vietai, kur to izdarīt ir vieglāk un lētāk. Pavisam
citi kritēriji ir tiem studentiem, kas studē Rīgas Ekonomikas augstskolā, maksājot par studijām vairākus tūkstošus latu gadā. Neraugoties uz augstāko
studiju maksu Latvijā, studēt gribētāju skaits šajā augstskolā ir ievērojami lielāks, nekā to skaits, kas šajā augstskolā tiek uzņemti.
Pēdējā laikā daudz tiek diskutēts par Latvijas augstākās izglītības kvalitāti. Kvalitāte ir atslēgas vārds AIP šobrīd realizētajā augstākās izglītības
programmu novērtēšanas projektā11, arī pašreizējais izglītības un zinātnes
11
Augstākās izglītības padome laika posmā no 2011.gada 9. maija līdz 2013. gada 30. aprīlim
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”. Vienošanās nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001.
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ministrs Roberts Ķīlis par galveno argumentu, kāpēc ir nepieciešamas radikālās reformas augstākās izglītības jomā, min nepietiekamo piedāvātās izglītības kvalitāti.12
Taču augsta kvalitāte ne vienmēr vienlaikus nozīmē konkurētspēju. Ja
Rīgas Ekonomikas augstskola vai pat Kembridžas Universitāte pārceltos uz
Latgali, neapšaubāmi, tās būtu kvalitātes ziņā labākās augstskolas reģionā,
taču tās nebūtu konkurētspējīgas augsto izmaksu dēļ, un potenciālie vietējie studenti tās neizvēlētos. Šā gada pirmajā pusē, vērtējot augstākās izglītības SP Latgalē, konstatēju, ka izglītības kvalitāte Daugavpils Universitātē un
Rēzeknes augstskolā ir augstāka nekā lielākajā daļā Rīgas augstskolu Latgales filiāļu, tomēr konkurences cīņā par maksas studentiem tās bieži zaudē.
Tātad kvalitāte pati par sevi nenodrošina augstāku konkurētspēju, ja tā nenāk kopā ar izglītības pieejamību.
Augstākās izglītības konkurētspēju var skatīt no daudziem aspektiem:
1. viena studiju virziena dažādu SP savstarpējā konkurētspēja;
2. vienas studiju jomas (tematiskās grupas) studiju virzienu un SP sav
starpējā konkurētspēja;
3. dažādu studiju jomu (tematisko virzienu) savstarpējā konkurētspēja;
4. dažādu augstskolu savstarpējā konkurētspēja;
5. konkurētspēja attiecīgā valsts reģionā;
6. dažādu valstu augstāko izglītību savstarpējā konkurētspēja.
Tātad, konkurētspējas aspektus var skatīt gan no vienas augstskolas
dažādu SP konkurētspējas, gan no starpvalstu izglītības konkurētspējas.
Taču, kā jau pieminēju, konkurētspēja visai bieži nepamatoti tiek saistīta vai pat jaukta ar kvalitāti un arī ar ilgtspēju. Manuprāt, galvenajam argumentam Izglītības un zinātnes ministrijas uzsāktajai cīņai par augstskolu
un koledžu apvienošanu (augstākās izglītības institūciju un SP skaitu līdz
2020. gadam vai pat ātrāk ir plānots samazināt vismaz uz pusi) būtu jābūt
nevis sliktajai pašreizējās augstākās izglītības kvalitātei, bet gan tās apdraudētajai ilgtspējai, to pamatojot ar skaidro prognozi par studentu skaita sama
zināšanos turpmākajos gados. Sabiedriskajā telpā līdz šim ir izskanējuši
dažādi viedokļi par Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, taču vienīgie dati,
12
Rektoru padome izsaka neuzticību Ķīlim. http://www.delfi.lv/news/national/politics/rektoru-padome-izsaka-neuzticibu-kilim.d?id=42653914 (Ziņu portāls “Delfi”; aplūkots 17.09. 2012.).
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kas šobrīd ir balstīti uz starptautisku ekspertīzi, ir iegūstami no Augstākās izglītības padomes projekta rezultātiem, par kuriem būs runa nākamajā nodaļā.

Pašreizējā Latvijas augstākās izglītības aktualitāte — studiju
programmu kvalitātes un ilgtspējas novērtēšanas projekts
Augstākās izglītības padome laika posmā no 2011. gada 9. maija līdz
2013. gada 30. aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Augstākās
izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (turpmāk — AIP projekts). Projekts vēl nav noslēdzies, taču ir
noslēgusies būtiska tā fāze — ekspertu grupas ir apmeklējušas augstākās
izglītības institūcijas un novērtējušas 860 SP kvalitāti, kā arī devušas rekomendācijas kvalitātes uzlabošanai. Eksperti (kopumā 237) tika sadalīti grupās pa 28 studiju virzieniem, katrā ekspertu grupā bija divi augsti kvalificēti
ārvalstu eksperti (vairāk nekā simts ārvalstu augstskolu profesūras pārstāvji),
viens Latvijas eksperts, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)
un Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvis. Grupu vadītāji bija ārvalstu eksperti. Ekspertu rīcībā bija augstskolu sagatavoti SP pašnovērtējuma
ziņojumi un statistikas dati no Izglītības kvalitātes vadības dienesta (IKVD)
datubāzes. Tika organizētas ekspertu vizītes uz augstākās izglītības institūcijām un to filiālēm, kur notika tikšanās ar augstskolu administrāciju, akadēmisko personālu, studentiem, absolventiem un darba devējiem, eksperti
iepazinās ar institūciju infrastruktūru un studentu darbiem. Katra SP bija
jānovērtē pēc 64 kritērijiem (izvērtējot tās resursus, kvalitāti, ilgtspēju un
sadarbību) un rezultātā tika noteikta visu SP ilgtspēja, sadalot tās trīs grupās. Pirmajā grupā iekļuva SP, kas tika atzītas par ilgtspējīgām; otrajā —
daļēji ilgtspējīgās (kurām nepieciešami daži būtiski uzlabojumi) un trešajā
grupā — SP, kuru pastāvēšana, pēc ekspertu domām, ir apdraudēta. No
860 SP tikai 55 tika atzītas par apdraudētām (trešā grupa) un 213 SP tika
konstatēta būtisku uzlabojumu nepieciešamība. Tātad pārliecinoši lielākā
daļa no Latvijas augstākās izglītības institūciju piedāvātajām SP (592) tika
atzītas par augstas kvalitātes ilglaicīgām programmām. Turklāt jāņem vērā
aspekts, ka ievērojamu skaitu SP, kuras ir ierindotas trešajā grupā, augst
skolas pašas bija nolēmušas slēgt un studentus tajās vairs neuzņem. Viens
no būtiskākajiem projekta uzdevumiem ir ekspertu sagatavotu rekomen
dāciju iesniegšana augstākās izglītības institūcijām SP kvalitātes paaugstināšanai. Augstskolas ir saņēmušas rekomendācijas un intensīvi strādā sava
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darba uzlabošanas virzienā. Turpmāk akreditācijas augstākās izglītības institūcijās vairs nenotiks studiju programmu, bet gan studiju virzienu griezumā, saņemto rekomendāciju ņemšana vērā būs svarīgs kritērijs turpmāko
akreditāciju saņemšanā.

Latvijas augstākās izglītības konkurētspēja starpvalstu līmenī
Vienai no galvenajām prioritātēm augstākās izglītības politikas veidotājiem būtu jābūt Latvijas augstākās izglītības starptautiskās konkurētspējas
celšanai. Šo problēmu pieminēju jau ievadā un uzsvēršu to atkārtoti — cīņa
par studentiem mūsu reģionā turpmākajos gados neapšaubāmi pieaugs un
Latvijas augstākajai izglītībai pastarpināti būs jāpilda arī papildu uzdevumi,
kas ir saistīti ar demogrāfiskiem aspektiem. Tai būs jābremzē jaunu cilvēku
emigrācija un jāpiesaista jaunieši no citām valstīm un reģioniem. Jāsaka
atklāti, ka mēs būsim ieinteresēti, lai daļa no šiem ārvalstu studentiem mūsu
valstī paliek un aizpilda demogrāfiskos robus, jo gados jauni un labu izglītību ieguvuši cilvēki mums būs ļoti nepieciešami arī nākotnes darba tirgū,
ja gribēsim sasniegt NAP izvirzītos ambiciozos ekonomiskā izrāviena mērķus.
Jāatzīst, ka demogrāfiskā aspekta nozīmību IZM amatpersonas apzinās, to apliecina ambiciozie plāni — 2020. gadā Latvijā ir plānots apmācīt
8400 ārvalstu studentus, kas būtu 10 procenti no plānotā studentu kopskaita
(84 000). 2011./2012. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības institūcijās mācās tikai 2717 ārzemnieki (2,8% no studējošo skaita). IZM ir arī
norādījusi virzienu, no kurienes būtu jānāk potenciālajiem studentiem —
Āzija, Austrumeiropa un ASV.13 Tiek plānots finansiāli atbalstīt 10 studiju
virzienus (konkrēti tie vēl nav nosaukti) kvalitatīvu SP angļu valodā izveidei.
Studentu kopskaita prognoze norāda, ka potenciālo studentu aizplūšana uz
ārzemēm netiks pieļauta. Lai gan raksta tapšanas brīdī IZM vēl nav prezentējusi skaidru rīcības plānu, kā tiks sasniegti ambiciozie mērķi, tomēr zināmas
tēzes apspriešanai jau tiek piedāvātas. Attiecībā uz ārvalstu studentu piesaisti
pašreiz tiek plānots “nodrošināt kvalitatīvas studiju programmas angļu valodā,
tajā skaitā konsolidējot esošās studiju programmas, piesaistīt ārvalstu mācīb
spēkus, nodrošināt informācijas pieeju ārvalstniekiem par studiju iespējām, kā
13
IZM_SF2020_augstākā izglītība un zinātne. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Dokuments nosūtīts Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai 2012. gada 25. augustā. 17. lpp.
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arī atbalstu ārvalstu studentiem (prioritizējot reģionāli), kas maksā par savām
studijām un uzturas Latvijā.”14
Arī konkurētspējas paaugstināšanas aspektā viens no galvenajiem atslēgas vārdiem ir konsolidācija: “Konsolidēt un koncentrēt augstākās izglītības
materiālos, finanšu un cilvēku resursus, veicinot sadarbību un izcilību, kā arī
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus Latvijas darba tirgum.”15 Konsolidācijas lielums ir konkretizēts — augstskolu un koledžu skaitu plānots samazināt uz pusi, bet SP skaitu apmēram divas ar pusi reizes. Vēl viens augstskolu
apvienošanas iemesls varētu būt R. Ķīļa vēlme iedabūt vismaz vienu Latvijas augstskolu starptautisko reitingu simtniekā, gan konkrēti nenorādot,
par kādu reitingu ir runa, jo pasaulē ir vairāki populāri reitingi un vērtēšanas
kritēriji tajos būtiski atšķiras. Raksta ierobežotais apjoms neļauj reitingu
jautājumu aplūkot plašāk, taču internetā ir pieejams Andreja Rauhvargera,
viena no atzītākajiem augstskolu reitingu Eiropas līmeņa ekspertiem, pētījums par šo tēmu16. Vēlos vien akcentēt, ka reitingu jautājums ir otršķirīgs un
ne vienmēr ir tiešā veidā saistīts ar konkurētspēju, kvalitāti un — pats galvenais — izglītības pieejamību. Daži nozares eksperti pamatoti uzskata, ka
simtniekā iekļūt nespētu pat viena konsolidēta augstskola, kuras rīcībā novirzītu visus Latvijas augstākajai izglītībai pieejamos resursus.17
Dziļāk neaplūkojot augstskolu konsolidācijas aspektu, norādīšu uz
vienu, taču ļoti būtisku šādas apvienošanas risku — Latvijā var izzust iekšēja
konkurence starp augstskolām, kas piedāvā SP vienā studiju virzienā. Apvienojot Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Rīgas
Stradiņa universitāti (RSU), vienotā augstskola, visticamāk, pakāpsies reitingos, taču tādā gadījumā novērstā līdz šim daudz kritizētā līdzīgo studiju
programmu pārklāšanās var spēlēt arī negatīvu lomu. Domāju, ka neviens
neapšaubīs, ka piedāvātā medicīnas studiju kvalitāte Latvijā ir augstā līmenī,
uz to norāda kā ekspertu vērtējumi, tā arī lielais ārvalstu studentu skaits. Rietumu eksperti, kas AIP projekta ietvaros vērtēja medicīnas SP, norādīja, ka
augsto kvalitāti palīdz uzturēt konkurence starp LU un RSU, un kategoriski
14
IZM_SF2020_augstākā izglītība un zinātne. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Dokuments nosūtīts Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai 2012. gada 25. augustā.
15
Turpat, 19. lpp.
16
Rauhvargers A. Global University rankings and their impact. EUA report of rankings. 2011.
17
Teikmanis A. Cita reforma — cits modelis. http://www.delfi.lv/news/comment/comment/
andris-teikmanis-cita-reforma-cits-modelis.d?id=42680820
(Ziņu portāls “Delfi”; aplūkots
19.09.2012.).
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atteicās rekomendēt šo augstskolu piedāvājumus apvienot. Līdzīgi domāja
arī eksperti, kas vērtēja arī citus studiju virzienus, piemēram, vēsturi un filozofiju, ziņojumos skaidri norādot, ka vienas augstskolas (LU) dominēšana
studiju virziena attīstību neveicinās.

Problēmas, kas kavē un kavēs Latvijas augstākās izglītības
starptautisko konkurētspēju
Galvenās Latvijas augstākās izglītības problēmas, uz kurām ir norādījuši
starptautiskie eksperti, kas piedalījās AIP projekta ietvaros, ir šādas: nepietiekama starptautiskā atpazīstamība un sadarbība, kā arī būtisks finansiālo
resursu trūkums. Akadēmiskais personāls maz publicējas augsta līmeņa
starptautiskos zinātniskos žurnālos, darba algas un pētniecībai atvēlētie
resursi lielākajā daļā augstākās izglītības iestāžu pēdējo gadu griezumā ir
samazinājušies.
Nākamajā ES struktūrfondu finansēšanas periodā (2014.–2020.) ir paredzētas vairākas aktivitātes, kas daļēji risinās šīs problēmas, piemēram, veicinās akadēmiskā personāla pētniecību un mobilitāti. Paredzēts arī finansiāls
atbalsts pašmāju zinātniskajiem žurnāliem un rakstiem, kas tiks publicēti
starptautiskos zinātniskos žurnālos.
Tomēr ir vairāki būtiski apstākļi, kas rada apdraudējumu Latvijas augstākās izglītības nākotnei.
Pirmais aspekts ir nepietiekamais atbalsts zinātnei, un, kā zināms, moderna augstākā izglītība bez zinātnes nespēj pastāvēt. Latvija zinātnei un
attīstībai atvēl mazāko artavu no IKP Eiropā — tikai aptuveni 0,6%. Arī nākotnes plāni skaitliskajās vērtībās ir pieticīgi. NAP kontrolskaitlis zinātnei
un attīstībai uz 2020. gadu ir tikai 1,5% no IKP. Lieki piebilst, ka Igaunijā
šis skaitlis jau šobrīd ir lielāks, savukārt Eiropas līmeņa dokumentos (Eiropa
2020) tas ir divas reizes lielāks — 3% no IKP. Latvijā jau vairākus gadus konsekventi netiek pildīts Zinātniskās darbības likums, kurā ir noteikts pakāpenisks finansējuma pieaugums zinātnei no valsts budžeta. 2013. gadā reālais
finansējums zinātnei pat samazināsies par aptuveni 20 miljoniem latu, jo
beidzas dažas no ES fondiem finansētas aktivitātes. Zināmas bažas rada arī
pārlieka koncentrēšanās uz lietišķajiem pētījumiem, aizmirstot par fundamentālo zinātni. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, vai būs iespējams nodrošināt pienācīgu pētniecisko bāzi topošajiem zinātņu doktoriem, turklāt IZM
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ir nolēmusi atteikties no doktorantu stipendijām nākamajā finansēšanas
periodā. Ja šis viedoklis netiks mainīts, jau šobrīd var droši prognozēt, ka
doktora grādu ieguvušo jauno zinātnieku skaits turpmākajos gados samazināsies, nevis palielināsies, kā iecerējuši NAP veidotāji. Ļoti būtisks jautājums, kas ir jāatrisina jau vistuvākajā laikā, ir nepieciešamība izveidot
vienotu augstākās izglītības un zinātnes datubāzi, kur strukturētā veidā tiktu
apkopota informācija par akadēmisko un zinātnisko personālu, tā zinātnisko darbību (publikācijām, izgudrojumiem utt.), par augstskolu un zinātnisko institūtu infrastruktūru — laboratorijām, iekārtām, kā arī cita veida
informācija par augstskolām un pētnieciskajiem centriem. Daļa no šīs informācijas viegli uztveramā veidā būtu jāizvieto īpaši izveidotā informatīvā
portālā, lai veicinātu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes vietējo un —
pats galvenais — starptautisko atpazīstamību. Kamēr šīs lietas netiks veiktas, ne par kādu augstākās izglītības vai zinātnes pakalpojumu eksportu
strauji pieaugošā apjomā nevar būt ne runas. Turklāt vienota datubāze pa
plašinātu iespējas savstarpēji salīdzināt augstskolas un objektīvi novērtēt
kvalitātes rādītājus, nerīkojot plašas vērtēšanas kampaņas un neskaitāmas
ekspertu vizītes.
Kā pēdējo jāpiemin būtisko augstākās izglītības pieejamības jautājumu.
Finansējums uz vienu studentu Latvijā ir mazāks nekā uz vienu skolnieku
un vairākas reizes zemāks kā bezmaksas augstāko izglītību piedāvājošajās
Skandināvijas valstīs. Tā ir ļoti negatīva tendence, kas norāda uz būtisku
finanšu resursu trūkumu augstākajā izglītībā, un tas nav risināms tikai ar
dažādiem konsolidējošiem pasākumiem. Ja šobrīd labākie studenti var studēt par valsts budžeta līdzekļiem visās studiju jomās, tad atteikšanās no
budžeta vietām var radīt draudus, ka ievērojams skaits labāko studentu izvēlēsies bezmaksas studijas ārpus Latvijas. Nepārdomāta augstākās izglītības finansējuma maiņa var apdraudēt tos studiju virzienus, kas var tikt
atzīti par nebūtiskiem, neperspektīviem, nefinansējamiem. Nav jēgas celt
augstākās izglītības kvalitāti, vienlaikus to padarot mazāk pieejamu savas
valsts pilsoņiem. Ja Igaunijā, Somijā un citās valstīs būs bezmaksas augstākā izglītība, pastāv reāls risks, ka uz turieni studēt dosies ievērojams skaits
Latvijas jauniešu. Lai arī cik liela būtu vēlme piesaistīt ārvalstu studentus,
jāatceras, ka galvenā un prioritārā augstākās izglītības mērķgrupa ir mūsu
valsts iedzīvotāji.
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III
Intervija

Piesardzīgais optimisms
Intervija ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
vadītāju Innu Šteinbuku
Kopš pagājušā gada Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas
amatā ir Inna Šteinbuka. Akadēmiskās kopienas pārstāvji viņu pazīst kā
studentu mīlētu profesori, tautsaimniecības pārstāvji — kā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas bijušo vadītāju, savukārt Eiropas lietu
pārzinātāji — kā Eiropas Savienības Statistikas biroja augsta līmeņa va
dītāju. Innas Šteinbukas bagātā pieredze un plašās zināšanas par Eiropas
Savienībā notiekošo bija galvenais iemesls, kādēļ žurnāla redaktori viņu
aicināja uz sarunu laikā, kad katra diena Eiropas telpā nes arvien jaunus
izaicinājumus, ar kuriem saskaras Latvijas iedzīvotāji.

Latvijas konkurētspēja Eiropas Savienībā (ES) ir bijis aktuāls temats
jau kopš mūsu valsts iestāšanās ES, un tas nav zaudējis savu aktualitāti
joprojām, īpaši, ņemot vērā neseno ekonomikas lejupslīdi, kas iepriekšējos gados Latviju ietekmēja visspēcīgāk, salīdzinot ar citām ES valstīm.
Kā Jūs vērtējat Latvijas starptautisko konkurētspēju laika posmā no iestāšanās brīža ES 2004. gadā līdz šim brīdim? Kādi ir Latvijas ieguvumi un
zaudējumi, par kuriem tik daudz runājām procesā pirms Latvijas iestāšanās ES un vai Latvijas ekonomika būtu spēcīgāka un atrastos mazākā
ārējo spēku ietekmē, ja Latvija šajos gados nebūtu bijusi ES dalībvalsts?
Konkurētspēja ir aktuāls temats ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā — ja
skatāmies uz ekonomikas izaugsmes rādītājiem, tie pēdējās desmitgadēs ES
kopumā ir piedzīvojuši pastāvīgu lejupslīdi. Jaunākie dati liecina, ka pēdējā
gada laikā visas Savienības IKP ir samazinājies par 0,3%. Pat neskatoties uz

96

Ina Strazdiņa

strauji augošajām ekonomikām Ķīnā vai Indijā un salīdzinot Eiropu tikai
ar “senajām” konkurentēm ASV un Japānu, ir redzams, ka mēs atpaliekam.
Latvija uz Eiropas fona pašlaik izskatās labi — jā, 2009. gadā mēs piedzīvojām straujāko ekonomikas kritumu, bet tagad arī izaugsmes rādītāji ir
vieni no augstākajiem, bezdarbs turpina samazināties, bet eksports joprojām aug, lai gan citur Eiropā situācija nav spīdoša. Latvijas reputācija ir ļoti
laba: kā pragmatiskai un apņēmīgai valstij, kas saprot savas problēmas un
atrisina, lai cik sāpīgas tās būtu. To mēs redzam ne tikai EK priekšsēdētāja
Žozē Manuela Barrozu un monetāro lietu komisāra Olli Rēna publiskajos
paziņojumos, kuros tie Latviju ieteica kā piemēru Grieķijai, bet arī, piemēram, citu valstu attieksmē pret Latvijas valdības vadītāju Valdi Dombrovski.
Tā kā lielākās Latvijas tirdzniecības partneres ir citas ES valstis, varam
secināt, ka Latvijas starptautiskā konkurētspēja uzlabojas, tomēr ar nākotnes prognozēm es nebūtu pārāk optimistiska — ir pārāk daudz nezināmo.
Taču Latvija ir labāk sagatavota jebkam, kas varētu nākt. Tomēr es vēlreiz
uzsveru, ka krīze būs reāli beigusies tad, kad tiks ievērojami samazinātas
tās sociālās sekas: bezdarbs, emigrācija, ienākumu nevienlīdzība.
Nav noslēpums, ka esošais uzlabojums lielā mērā noticis, pateicoties
krīzes laikā pieņemtajiem lēmumiem, jo tā dēvētie “treknie gadi” pēc Latvijas pievienošanās ES faktiski nozīmēja iedzīvotāju ienākumu palielināšanos, bet valsts konkurētspējas samazināšanos. Algas auga daudz straujāk
nekā darba ražīgums, un, lai cik grūti arī būtu to atzīt, algas dienā nauda
gan tika saņemta, taču būtībā nebija nopelnīta. Tā laika situācija nebija ilgtspējīga.
Es nedomāju, ka situācija būtu labāka, ja Latvija nebūtu kļuvusi par
daļu no ES. Krīze skāra visus, ne tikai ES valstis, un sākās ārpus Eiropas — ar
Lehman Brothers bankrotu un derivatīvu burbuļa plīšanu, kas mūs ir novedis pie stingrākas banku uzraudzības. Kurš būtu mūs glābis 2008. gadā, kad
vajadzēja aizņemties naudu pensiju un algu izmaksai, ja mēs nebūtu ES? No
kā mēs būtu varējuši aizņemties? Nav sevišķi daudz alternatīvu, un diez vai
vairākums Latvijas pilsoņu justos komfortabli, par tām domājot.
Iedomāsimies, kas būtu — vai, drīzāk, kā nebūtu —, ja Latvija būtu
palikusi ārpus ES. 70% no Latvijas publiskās infrastruktūras — līdzekļi
ceļiem, skolām, kultūras mantojuma saglabāšanai, tāpat arī “simtlatnieku”
programma bezdarbniekiem — pēdējos gados izveidoti par ES naudu. Cik
bieži jūs esat redzējuši ceļu remontdarbus bez plakāta ar norādi, ka tas tiek
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darīts par Eiropas fondu līdzekļiem? Pašvaldību vadītāji to lieliski saprot —
katru reizi, kad dodos reģionālā vizītē, mēri Liepājā, Valmierā, Kuldīgā un
citur ir bijuši atklāti. “Ja nebūtu Eiropas naudas, nekā mums nebūtu,” — tie
ir viņu vārdi.
Šajā ES budžeta periodā jeb no 2007. līdz 2013. gadam Latvija no ES
fondiem būs saņēmusi apmēram četrus miljardus latu; tā ir nauda, kuras
citādāk vienkārši nebūtu. Cits jautājums, protams, cik efektīvi šī nauda tika
un tiek izmantota, un vai vienmēr tā tiek ieguldīta tā, lai sniegtu iespējami
lielāko atdevi nākotnē.
Mēs dzirdam skaļas sūdzības, kā “sliktā Eiropa” ir saposusies darīt pāri
“mazajai Latvijai” nākamajā ES budžeta periodā, kas iedziļinoties, nemaz
neizrādās tiesa, bet nedzirdam pašus labuma guvējus — mazos un vidējos
uzņēmējus, zemniekus, iedzīvotājus, kam pašvaldībā salabots ceļš, tapis kultūras centrs, attīrīts ūdens, nosiltināta skola un bērnudārzs, ierīkots veloceļš. Bet es saprotu cilvēku, kurš, redzot, cik nesaskaņoti vienu gadu tiek
asfaltēts, bet otru atkal uzrakts krustojums, lai asfaltētu no jauna, vai citu
tikpat nejēdzīgu ieguldījumu, nodomā, ka ES nauda tiek izniekota.
Pievienoto Eiropas vērtību diezgan labi parāda divi vienkārši piemēri.
Pirmais — Krievijas aizliegums ievest dzīvus mājlopus no ES valstīm, nepamatojot ar zinātniskiem faktiem. ES uzskata, ka tas neatbilst saistībām, ko
Krievija uzņēmās, kad pieteicās iestāties PTO, un nekavējoties sāka sarunas
ar Krieviju par atcelšanu. To vēl arvien nav izdevies panākt, bet var tikai
minēt, kam tas izdotos labāk — Latvijai vai ES. Iepriekšējā pieredze man liek
secināt, ka tomēr ES.
Otrs piemērs ir Eiropas Komisijas sāktā pārbaude par Gazprom darbību Centrālās un Austrumeiropas valstīs, arī Latvijā. Mēs nevaram zināt,
kāds būs tās rezultāts, bet vai kāds no mums var iedomāties, ka Eiropa sāktu
pārbaudīt gāzes giganta iespējamos konkurences likumu pārkāpumus šeit, ja
Latvija nebūtu ES valsts? Ja tā viena vai kopā ar vēl divām mazām valstīm
Eiropas ziemeļos skaļi klaigātu, ka tām ir problēmas, mēģinot pievērst ES
uzmanību?
ES ietvaros ekonomikas ministri neformāli tiek dēvēti par konku
rētspējas ministriem, un viens no galvenajiem ekonomiskās izaugsmes
faktoriem ir MVU un inovācija. Lai gan Latvijā inovācija ir atzīta par
svarīgu tautsaimniecības attīstības prioritāti valsts konkurētspējai un
produktivitātes paaugstināšanai visās jomās, Latvijas rādītāji šajā ziņā
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joprojām ir starp zemākajām vietām ES. Kas būtu jādara ekonomikas
politikas jomā, lai šo situāciju mainītu?
Eiropas Komisija tam pievērš ļoti lielu uzmanību: daudz runājam ar
Latviju par to, kādēļ pēc ievērojama ES finansējuma ieplūšanas tā arvien ir
Eiropas inovāciju astē. Arī valstij domātajās īpašajās EK rekomendācijās,
kuras jūlijā akceptēja visas dalībvalstis, viena no prioritātēm ir darāmais
augstākās izglītības reformās, kā arī zinātnē un pētniecībā.
Problēmu patiešām ir daudz — Latvijā trūkst efektīvas inovāciju stratēģijas, pētniecībai pieejamie un jau tā ierobežotie resursi ir pārāk sadrumstaloti, lai būtu efektīvi, un arī sadarbība starp uzņēmumiem un akadēmiskajām
aprindām jeb tehnoloģiju pārnese ir vāja.
Zinātne nav pasargāta arī no tām problēmām, ar kurām saskaras daudzas citas nozares — daudzi zinātnieki izvēlas karjeru turpināt ārzemēs.
Svarīgi ir maksimāli lietderīgi ieguldīt to naudu, kas ir pieejama —
noteikt prioritātes un tās arī atbalstīt. Tā rezultātā vajadzētu rasties mazākam
skaitam, bet lielākiem pētniecības centriem, kas spēj veidot kritisko masu
izvēlētajās nozarēs. Papildus tam jādomā par tāda finansējuma ieviešanu,
kas balstīts uz konkurenci un neatkarīgu novērtējumu — lai naudu, kuras
nav daudz, patiešām saņemtu labākie no labākajiem. Citiem vārdiem sakot,
tas būtu princips “nauda seko kvalitātei”.
Var tikai novēlēt, lai Latvijai patiešām izdotos sasniegt pašas izvirzīto
mērķi un līdz 2020. gadam ieguldījumu pētniecībā palielināt līdz 1,5% no
IKP. 2010. gadā šis skaitlis bija 0,6%, viens no zemākajiem ES, un panākt tā
dubultošanu noteikti prasīs daudz pūļu. Jo īpaši tādēļ, ka ieguldījumi pēt
niecībā Latvijā ir ļoti atkarīgi no ES naudas, un pašlaik nav zināms, cik daudz
tās būs pēc 2013. gada.
Bet ir arī cerību stariņi, piemēram, ja izdosies īstenot BIRTI projektu,
ko Latvijas valdība izvirza starp prioritātēm, situācijai vajadzētu uzlaboties.
ES Lisabonas stratēģijas un tai sekojošās stratēģijas “Eiropa 2020”
mērķis ir veicināt uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas
attīstību. Kādas mācības no iepriekšējiem desmit gadiem (2000–2010)
jāņem vērā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus visas Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšanai līdz 2020. gadam? Kādas reformas būtu nepieciešamas izglītības jomā?
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Mēs, protams, nekad nevarēsim droši prognozēt, kas notiks nākamo
desmit gadu laikā un kā attīstīsies pasaules ekonomika, taču viena no mācībām noteikti ir saistīta ar apņēmību un disciplīnu — iespējams, pašreiz situācija Eiropā būtu pavisam citāda, ja valstis būtu stingri turējušās pie pašu
noteiktajiem, taču pārāk vāji kontrolētajiem budžeta deficīta un valsts parāda
ierobežojumiem. Tas netika darīts, un sekas mēs redzam tagad.
Līdzīgi ir ar “Eiropa 2020” — atšķirībā no Lisabonas stratēģijas, šoreiz
ir radīts mehānisms, kas valstīm ļauj mērīt savus centienus un nepieciešamības gadījumā tos koriģēt, tas notiek tā dēvētā Eiropas semestra ietvaros.
Valstu ekonomikas politikas tiek ciešāk koordinētas, un “Eiropa 2020” mērķi
faktiski caurauž visus politikas priekšlikumus, ar kuriem klajā nāk Eiropas
Komisija. Tas, protams, negarantē, ka šie mērķi tiks sasniegti, taču ir svarīgs
priekšnoteikums.
Formāli Latvijas augstākās izglītības rādītāji nav slikti, un augstāko izglītību ieguvušo cilvēku īpatsvars šeit nav zemāks kā citur Eiropā. Problēma ir nevis kvantitātē, bet kvalitātē, un par to liecina fakts, ka lielai daļai
darbaspēka nav darba tirgū pieprasīto prasmju. Šeit liela nozīme ir ne tikai
augstākās izglītības kvalitātei, bet arī arodizglītībai. Lai gan valdība ir iece
rējusi virkni pasākumu, lai padarītu arodizglītību un apmācību pievilcīgāku, to jauniešu īpatsvars, kas izvēlas doties šajā virzienā, Latvijā ir viens
no zemākajiem Eiropā. Lai tiktu galā ar augsto jauniešu bezdarbu, situācijai ir jāmainās, jo ir skaidrs, ka visi cilvēki nestudēs universitātēs, un tas arī
nav vajadzīgs. Šajā jomā ir ļoti daudz darāmā, sākot ar arodskolu tehnisko
aprīkojumu un darba tirgus prasībām atbilstošām mācību programmām un
beidzot ar prakses vietām.
Tēma, par ko cilvēkiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā noteikti nāksies domāt vairāk un vairāk, ir mūžizglītība. Pasaule mainās ļoti strauji, un
ar augstskolas diplomu, lai cik prestižā iestādē un ar cik lieliskām sekmēm
tas arī būtu iegūts, būs par maz, lai nezaudētu savas pozīcijas darba tirgū.
Latvijā uzņēmumi nav aktīvi iesaistīti savu darbinieku apmācībā, un viena
no iespējām būtu domāt par atbalstu tiem, kas nodrošina apmācību saviem
darbiniekiem.
Trešais virziens ir augstākā izglītība, par ko šobrīd tiek lauzts daudz
šķēpu, un es ar simpātijām raugos uz izglītības un zinātnes ministra Roberta
Ķīļa pūliņiem to modernizēt. Diemžēl tas nevar notikt bez pretestības. Tā
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nav tikai Latvijas, tā ir visas Eiropas Savienības kopīga iezīme — pielāgot
augstāko izglītību tam, kas patiesībā vajadzīgs darba tirgum un nākotnes
prasmēm. Eiropas Komisija tikko ir izveidojusi augstākā līmeņa padomnieku
grupu, kas bijušās Īrijas prezidentes Mērijas Makalīzes vadībā strādās trīs
gadus, lai identificētu labākās prakses piemērus un spētu sniegt ieteikumus
valstīm divos virzienos: kā panākt izcilību mācībspēku darbā un kā mācību
saturā integrēt digitālos mācību līdzekļos. Pirmais ziņojums tiks sagatavots
jau nākamgad, un es ceru, ka Latvija varēs pasmelties pieredzi, kas palīdzēs
arī mums.
Kādas ir Jūsu prognozes par nākotnes ES ilgtspējīgu ekonomikas
izaugsmi, ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās un finanšu problēmas
eirozonā un vairākās Dienvideiropas valstīs, kā arī sabiedrības novecošanas problēmu? Vai ideja par “divu ātrumu” Eiropu palīdzētu ES kopējās ekonomiskās izaugsmes un labklājības paaugstināšanai?
Nav šaubu, Eiropā šis ir krīzes laiks, taču dažādu pārbaudījumu nav
trūcis arī iepriekš, un tie visi ir savā ziņā ietekmējuši to, kāda izskatās ES pašlaik. Nez vai 80. gadu beigās kāds varēja iedomāties, ka tagad Latvija būs daļa
no ES, tāpat, kā mēs šodien nezinām, kāda būs savienība vēl pēc 20 gadiem.
EK priekšsēdētājs Barrozu nesen savā ikgadējā uzrunā par stāvokli ES
paziņoja, ka mums jāvirzās uz nacionālu valstu federāciju, un var droši teikt,
ka tādējādi viņš ir izraisījis diskusijas, kas turpināsies vēl ilgi. Es domāju,
tas arī mums ļauj nākotnē skatīties ar piesardzīgu optimismu — ES neseko
kādam noteiktam plānam, tā ir kā dzīvs organisms, kas aug, mainās un piemērojas apstākļiem, un nākotnes virzieni netiek noteikti šaurā lokā aiz aizvērtām durvīm, bet demokrātiskā diskusijā. Tas, kāda tā izskatīsies nākotnē,
būs atkarīgs vispirms jau no pašām dalībvalstīm, bet es ticu Eiropai, Eiropas
Savienībai, un esmu pārliecināta, ka tik ilgi, kamēr tā pastāvēs, arī Latvija
tajā būs.
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IV
PREZIDENTŪRAS Aktualitātes

Latvijas prezidentūras prioritāšu
meklējumos
2015. gada pirmajā pusgadā Latvija uzņemsies Eiropas Savienības (ES)
Padomes prezidentūras pienākumus. Lai palīdzētu noskaidrot iespējamās
pamatprioritātes, ko Latvija kā prezidējošā valsts aktualizēs ES līmenī,
2012. gada 29. augustā norisinājās diskusija, kurā tika aicināti piedalīties
jaunie pētnieki un zinātnieki no Latvijas augstskolām, pētnieciskajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Katrs no diskusijas dalībnie
kiem tika aicināts formulēt un pamatot, kuras prioritātes būtu iekļaujamas
Latvijas kā ES prezidējošās valsts politiskajā dienaskārtībā. Šajā rakstā ir
apkopotas jauno pētnieku un zinātnieku izvirzītās prioritātes.

Alīna Samīte,

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Skaidri definētas prioritātes un sasniedzami mērķi, kas nekavētu
Parlamenta un dalībvalstu darbību. Latvijai kā mazajai dalībvalstij ir būtiski rīkoties atbilstoši ES pamatlīgumos noteiktajām ES lēmumu pieņemšanas procedūrām. Kā piemēru var minēt reģionālo sadarbību, kas ir viens
no svarīgākajiem sadarbības aspektiem. Latvija šajā laikā nevar atklāti virzīt
nacionālās intereses, tai jādarbojas taisnīga sarunveža lomā1, un primārais
1
Council Guide. I. The Presidency Handbook. European Council, 2006. http://www.eurosfaire.
prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf (“Eurosfair” biroja mājaslapa; aplūkota 28.03.2012.).
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uzdevums saistās ar izredzēm noturēt gan starptautiski, gan iekšpolitiski
deklarēto kursu, nepakļauties citu dalībvalstu un trešās pasaules valstu manipulācijām, Komisijas, kā arī pieaugošajām Eiropas Parlamenta interesēm.
Latvijas šī brīža mērķis ir nekļūt par pārējo iesaistīto dalībnieku apkalpotāju un sagatavoties iespējamām “karstajām” situācijām, kas var rasties starptautiskā mērogā. Neveiksmes šo jautājumu risināšanā varētu liecināt par
neveiksmīgu prezidentūru. Analītiski izvērtējot prezidentūru, par izaicinājumu varētu uzskatīt spēju ietekmēt starptautiskajā arēnā norisošā dialoga
dalībniekus, kas var būtiski ietekmēt procesa koordināciju. Līdzīgu viedokli
pauž Ilze Rūse — viņa norāda, ka, gatavojoties prezidentūrai, jāņem vērā trīs
aspekti, kas ietver ES darba vadīšanu: darba kārtības formulēšana, pamatojoties uz trio mērķu vienotību un izvairoties no godkārības, izsludinot
neizpildāmus prioritāšu jautājumus, sanāksmju vadīšana un ārējā reprezentācija.2
Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un interešu grupu iesaistīšana prezidentūras rīkošanā. ES lēmumu leģitimitāti dalībvalstī iespējams nodrošināt, tikai iesaistot sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas
un interešu grupas, jo šie iesaistītie dalībnieki izskaidro pieņemto lēmumu
nepieciešamību un ieguvumus plašākai sabiedrības daļai. Šāda plaša sociālo
partneru un nevalstiskā sektora dalībnieku iesaistīšana ir būtiska dienaskārtības veidošanai gan nacionālā līmenī, gan plašākā kontekstā, veidojot dienaskārtību prezidentūrai.3 Kā liecina 2011. gada dati, plānotais valsts atbalsts
prezidentūrai budžeta konsolidācijas dēļ ir samērā neliels, tāpēc prezidentūras ietvaros ir jāmeklē iepriekšminēto sadarbības partneru atbalsts, lai piesaistītu gan finansiālos resursus, gan nepieciešamos cilvēkresursus. Svarīgi
nodrošināt dažādu nozaru ekspertu, nevalstiskā sektora un akadēmiskās
vides pārstāvju, kā arī citu interesentu iesaisti, lai uzsāktu nacionāla līmeņa
diskusijas par prezidentūras darba programmas prioritātēm.
Sastādot programmu, nepieciešams identificēt valsts potenciālos
ieguvumus nākotnē. Šajos sešos mēnešos, kamēr nacionālās intereses atradīsies daļējā izolācijā, Latvija var pozicionēt sevi kā spēcīgu spēlētāju un
2
Rūse I. Gatavošanās ES prezidentūrai: Zviedrijas pieredze. Latvijas intereses Eiropas Savie
nībā. 2012, 19. lpp.
3
Japiņa G. Eiropas Savienības jautājumu koordinācija Latvijā — 2015. gada Latvijas prezi
dentūru gaidot. Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2012, Nr.1, 9. lpp.
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izmantot iespēju, lai iepazīstinātu Eiropas valstis ar nacionālajiem sasnie
gumiem un kultūras dzīvi. Mazo valstu kapitāls ir prasme veiksmīgi piedalīties debatēs un vadīt sarunas, tāpēc ir lielas izredzes izstrādāt efektīvu
reklāmas kampaņu, lai piesaistītu vietējos un ārvalstu investorus un popularizētu Latvijas tēlu.
Mājaslapas izveidošana ar nolūku nodrošināt sabiedrības informētību. Izaicinājums saistīts ar viegli atpazīstama un atraktīva logo izveidi. Visticamāk, saukļa, logo un simbolikas izvēlei būtu jābalstās uz nacionālajām
krāsām, nācijas mentalitāti un kultūru, līdzīgi, kā tas bija, veidojot nu jau
starptautiskajā vidē atpazīstamo LIVE RīGA simboliku. Jārada kaut kas inovatīvs, iepriekš nebijis un valstij raksturīgs, piemēram, jāiepazīstina plašāka
auditorija ar Līgo svētku tradīcijām, XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem; no esošā kultūras konteksta jāizveido kas kopējs ar Eiropu,
piemēram, izmantojot moderno mākslu vai iesaistot nacionāla līmeņa svētku
tradīcijas, rīkojot Eiropas dienas pasākumus, piedaloties World Expo 2015.
Jāmeklē veids, kā apvienot Rīgas senatnīgo arhitektūru ar Eiropas vēsturi,
vienlaikus akcentējot Latvijas mūsdienīgumu, piemēram, ietērpjot Gaismas
pils ideju skaidrā un skaistā tēlā, kas saistīts ar latviešu daiļliteratūru — Andreja Pumpura eposu, vienlaikus parādot mūsdienu ēkas nozīmīgumu. Jāpopularizē vietējo mākslinieku, arhitektu un dizaineru veikums, tādējādi radot
interesi aplūkot viņu veikumu citās Latvijas pilsētās — Siguldā, Cēsīs, keramikas darbnīcās Latgalē. Svarīgi ir arī ES prezidentūras laikā izcelt pieredzes
bagātākos un Latvijā un pasaulē atpazīstamos Latvijas pārstāvjus, tādējādi
parādot, cik bagātīga ir Latvijas kultūras dzīve.
Jāpārņem “follow-up” princips un spēja sadarboties. Jāizvērtē, kas
bijis ievērības cienīgs sasniegums citu valstu prezidentūras laikā, un jāpārņem veiksmīgākie modeļi. Latvijai ir jāprot sadarboties ar dalībvalstīm ne
tikai kultūras jomā, lai dažādotu piedāvāto prezidentūras kultūras programmu, bet arī politiskajā arēnā.
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Diāna Potjomkina,

Eiropas Kustības Latvijā projektu vadītāja, padomniece
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece

“Gudra” pieeja Austrumu partnerībai. ES ārējā darbība ir ne tikai
fragmentāra, tā arī bieži balstās uz nekorektiem pieņēmumiem, un politikas
veidotājiem trūkst zināšanu par notikumiem partnervalstīs. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc tā līdz šim nav nesusi vēlamos rezultātus. Fokuss uz Austrumu partnerību izvēlēts tādēļ, ka Latvijai šī politika ir vistuvākā, taču šie
paši apsvērumi jāņem vērā arī citās darbības jomās. Latvijas prezidentūra
par prioritāti var izvirzīt “gudru” pieeju, aktīvāk atbalstot pētniecību, iesaistot universitātes un pētnieciskos institūtus politikas tapšanā. Interesants piemērs — četras vadošās domnīcas jau ir tikušas iesaistītas Eiropas Globālās
stratēģijas veidošanā.4 Šo pieredzi noteikti var paplašināt, lai apgūtu vēl neizmantoto akadēmiskās pētniecības potenciālu.
Transatlantisko attiecību “revīzija”. Pēc profesora Andra Sprūda domām, transatlantiskās attiecības nepieciešams noteikt par vienu no Latvijas
prezidentūras prioritātēm. ES attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm/
NATO ir daudz neizmantotu iespēju, kuras ir jāapzina un jāievieš dzīvē. Latvija kā ES un NATO dalībvalsts un ASV partnere ir šim uzdevumam piemērota. Pat ja konkrētas vienošanās sešu mēnešu laikā netiks panāktas, ir
svarīgi vismaz veikt “revīziju”, un tas būtu attiecināms arī uz ES attiecībām ar
citiem partneriem.
Sabiedrības iesaiste un līdzdalības demokrātija. Iepriekšējos divos
punktos runāts galvenokārt par akadēmisko resursu piesaisti ārlietās. Tomēr
ES saskaras ar daudz dziļāku problēmu — vispārēju uzticības trūkumu un
demokrātisko deficītu, jo daudzi tās iedzīvotāji jūtas atstumti un nesaklausīti, un uzskata ES par draudu demokrātijai. Dažās valstīs (piemēram, Lielbritānijā) ir vērojams viedoklis par izstāšanos no ES, citās iedzīvotāji vienkārši nevēlas ieguldīt spēkus un resursus kopīgā labumā. Arī 75% Latvijas
4
Tie ir “Istituto Affari Internazionali”, “Polish Institute of International Affairs”, “Elcano
Royal Institute for International and Strategic Studies” un “Swedish Institute of International Affairs”.
Avots: Think-tank process for a European Global Strategy. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/
portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjEBf3QG93QwP_MHczA09jD3NXVyNn
AydXY_2CbEdFAI0roR4!/ (“Real Instituto Elcano” mājaslapa; aplūkota 28.09.2012.).
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iedzīvotāju uzskata, ka ES ir vienalga, kā viņi jūtas5, un te varētu meklēt inte
resantas korelācijas ar ES iespēju apguvi. Latvijai prezidentūras laikā būtu
īpaši jāstiprina demokrātiskā līdzdalība visos pārvaldības līmeņos, jo tas ir
ceļš uz demokrātisko leģitimitāti. Tai jāprasa Lisabonas līguma normu pilnīga ieviešana un jānāk klajā ar savām iniciatīvām6, turklāt pašā Latvijā jau
ir vairāki veiksmīgi demokrātijas piemēri.

Ieva Miļūna,

Rīgas Juridiskās augstskolas lektore

Lielāka fiskālā integrācija ES ietvaros. Tā ietvertu ES dalībvalstu budžetu uzraudzību un konsolidāciju, kā arī virzītu ES uz federācijas pusi.
Tiktu aptverta arī nodokļu harmonizācija ES ietvaros. Šie pasākumi atvieglotu investīciju piesaisti ES kā reģionam un mainītu ES kā ekonomiskā spē
lētāja struktūru pasaules ekonomikā.
Lielāka dabisko energoresursu izmantošana un ES subsīdijas šajā
jomā. Šis jautājums ietvertu lielāku saules enerģijas un vēja enerģijas izmantošanu. Saules enerģijas izmantošana varētu būt aktuāla Dienvideiropas valstīm,
savukārt vēja enerģijas — Centrāleiropas un Ziemeļeiropas valstīm. Zem šīs
prioritātes izvirzāmi arī citi uz “zaļo” domāšanu vērsti visaptveroši pasākumi.
Eiropas kā reģionāla spēlētāja stiprināšana nacionālā tiesiskuma
jautājumos. Tas attiecas gan uz ES Kaimiņu politikas jautājumiem, gan uz
attiecībām ar Dienvidamerikas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm. Pozicionējot sevi kā savienību, kur ikvienas tās dalībvalsts kā nacionālas valsts
likuma jeb tiesību vara nāk no tautas, ES sekmētu tiesiskuma īstenošanu
trešās pasaules valstu līmenī, kur revolūcijas ir bijušas vai tikai vēl grasās
veidoties. ES kā reģionāla spēlētāja tiesiskuma kā vadības elementa uzsvēršana ārējās attiecībās stiprinātu arī ES dalībvalstis no iekšienes gan lēmumu
pieņemšanas procesā, gan īstenojot ekskluzīvās un dalītās kompetences, gan
ievērojot subsidiaritātes principu.
5
Cepurītis M., Gulbis R. Ārpolitikas mīti Latvijā: Eiropas Savienība un Krievija. Rīga: Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds, 2012, 55. lpp.
6
Sk., piem., Gobiņš A., Potjomkina D. Sabiedrības līdzdalība Lisabonas līgumā: neizmantotās iespējas? Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2011, Nr. 2, 30.–39. lpp.
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Dr. Ilona Baumane-Vītoliņa,
Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultāte

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība un atbalsts. Šī ir uzskatāma par
svarīgāko prioritāti Latvijas prezidentūrai 2015. gadā, jo mazie un vidējie
uzņēmumi (MVU) veido lielāko Latvijas uzņēmumu īpatsvaru un tiem ir
milzīga nozīme valsts ekonomikas attīstībā. Lai gan līdz šim ir daudz paveikts
uzņēmējdarbības vides un likumdošanas sakārtošanas jomā, kā arī pastāvīgi
tiek īstenoti dažādi ES atbalsta projekti MVU attīstībai, Latvijas mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem vēl joprojām ir zemākie produktivitātes un pievienotās vērtības rādītāji Eiropas Savienībā, kā arī ir kritiski zems inovatīvās darbības līmenis.
Pēdējos gados ir augusi Latvijas iedzīvotāju ieinteresētība un vēlme
nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tas skaidrojams ar ekonomiskās situācijas
pasliktināšanos 2008. gada rudenī. Kopumā Latvijā ir vērojama ļoti pozitīva attieksme pret uzņēmējdarbību un uzņēmēja statusu sabiedrībā, ko ir
apliecinājuši ikgadējie Global Economic Monitor pētījumi. Uzņēmējdarbības
atbalsts sevišķi nozīmīgs ir Latvijas reģioniem, kas būtiski atpaliek no galvaspilsētas pēc visiem ekonomiskās attīstības rādītājiem. Nozīmīgāko lomu
MVU attīstībā reģionos būtu jāspēlē pašvaldībām — piedāvājot informatīvos un konsultāciju pakalpojumus, kā arī uzņemoties aktīvu dalību starpdisciplināru tīklu izveidē, iesaistot augstākās izglītības iestādes, uzņēmējus,
nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās puses ne tikai vietējā, bet
arī starptautiskajā mērogā. Šāds modelis līdz šim ir veiksmīgi darbojies
Skandināvijas valstīs, kas, protams, paredz papildu finansējumu pašvaldībām, kā arī tā izmantošanas kontroles mehānismu izstrādi.

Latvijas prezidentūras prioritāšu meklējumos

107

Irēna Vaivode,

Latvijas Universitātes
Ekonomikas vadības fakultāte

Ilgtspējīga attīstība un jaunu darba vietu radīšana. Baltijas valstīm
un citām jaunajām ES dalībvalstīm nepieciešams izveidot stingrāku un ilgt
spējīgu attīstību, radot jaunas darba vietas.
Zināšanu apguve un pielietojums kā primārs faktors ekonomikas
izaugsmei. Augstākā izglītība un pētniecība tiek interpretētas kā stūrakmeņi
lielākai kopējai ES inovāciju stratēģijai. ES dienas kārtībā ir inovāciju attīstība, kuru vajadzētu sekmēt augstākās izglītības un pētniecības organizācijām. Tas nozīmē, ka ES augstākās izglītības iestādēm nepieciešams radīt
konkurētspējīgu augstāko izglītību un pētniecības sistēmu, kā arī veicināt
zinātnes un ražošanas sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot jaunajām ES
dalībvalstīm, kā rezultātā varētu attīstīties ražošana un tiktu radītas jaunas
darba vietas. Vēl viens rezultāts šim procesam varētu būt darbaspēka aizce
ļošanas apturēšana no jaunajām ES dalībvalstīm.
Zinātnes sasniegumu ieviešana lauksaimniecības nozares attīstībā.
Nepieciešams īstenot koncepciju par uz zināšanām bāzētu jaunu produktu
attīstību, kur liela loma ir zināšanu apguvei un attīstībai, piemēram, infor
mācijas tehnoloģiju sasniegumu pielietošana arī lauksaimniecības nozarē.
Tikai attīstot informātikas elementu pielietojumu lauksaimniecībā, tradicionālie produktu veidi var tikt pakļauti precīzai lauksaimniecības produkcijas
vadībai un uzskaitei. Tādējādi tiktu nodrošināts lauksaimniecības produkcijas un resursu efektīvāks pielietojums un kvalitātes uzraudzība, samazinot
izmaksas, aizsargājot apkārtējo vidi un paātrinot lauksaimniecības produktu
izplatību un tirdzniecību. Rezultātā tiktu sasniegts augstāks lauksaimniecības modernizācijas līmenis. Visbeidzot, lauksaimniecības nozares attīstībai
būtiska ir valsts un privātā sektora partnerība un tai atvēlētie līdzekļi, lai
uzlabotu pētniecības darba līmeni lauksaimniecības jomā, jo īpaši jaunajās
Eiropas Savienības valstīs.
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Karīna Voronova,

Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle

Cilvēku sadarbība un piederība Latvijai.7 Nepieciešams noteikt konkrētu finansiālu atbalstu organizācijām, kas nodarbojas ar patriotisma un
pilsoniskās pašapziņas veidošanu, piemēram Latvijas Mazpulki, Latvijas
skautu un gaidu centrālā organizācija u.c. Šobrīd no Aizsardzības ministrijas tiek finansēta tikai Jaunsardze, taču arī citas organizācijas nodarbojas ar
patriotisma audzināšanu, tikai citās jomās, piemēram, lauksaimniecībā vai
tautsaimniecībā.
Nodrošināt bērniem kvalitatīvu pamatizglītību.8 Šī prioritāte ietver
arī pieeju tādai neformālajai un interešu, t.sk. kultūras, izglītības un sabiedriskajām iniciatīvām, kas paplašina pieredzi, sniedz zināšanas un prasmes,
kā arī iespējas atklāt un kopt savus talantus. Lai bērni būtu ieinteresēti sabiedriskajās iniciatīvās, tos laikus ir jāizglīto ne tikai skolā, bet arī ārpus skolas. Ārpus skolas to nodrošina interešu izglītība, kura attīsta bērna talantu.
Bet bērnam ir svarīgi iemācīt kritizēt, redzēt un domāt citādāk, meklēt
alternatīvas. Un šo pasākumu kopumu var apgūt jaunatnes organizācijās,
kurās viena no primārajām lietām, ko iemāca, ir atbildība. Līdz ar to ir jāveicina jauniešu iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, sniedzot viņiem
iespējas iegūt jaunas zināšanas, kā arī veicināt sadarbību vai uzticību attiecībā pret citiem sabiedrības pārstāvjiem.
Iedzīvotāju (īpaši bērnu un jauniešu) iesaiste vietējo kopienu akti
vitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos.9 Šobrīd Latvijas Jaunatnes padome (LJP) pārstāv bērnu un jauniešu viedokli (13–25 gadi), savukārt
Latvijas Studentu asociācija pārstāv studentu viedokli. Diemžēl realitātē
tie ir ierēdņi, kuri izstrādā politiskās iniciatīvas, nesekojot līdzi jauniešu
7
Šī ir arī viena no Nacionālā attīstības plāna prioritātēm. Avots: Nacionālā attīstības plāna
2014.–2020. gadam sākotnējā redakcija. Pārresoru koordinācijas centrs. 2006. gada augusts. 11. lpp.
http://nap.lv/images/NAP2020%20dokumenti/NAP2020_sakotneja_redakcija_20120806_FINAL.
pdf (Nacionālā attīstības plāna mājaslapa; aplūkota 28.09.2012.).
8
Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam sākotnējā redakcija. Pārresoru koordinācijas
centrs. 2006. gada augusts. 11. lpp. http://nap.lv/images/NAP2020%20dokumenti/NAP2020_sakotneja_redakcija_20120806_FINAL.pdf (Nacionālā attīstības plāna mājaslapa; aplūkota 28.09.2012.).
9
Turpat, 21. lpp.
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viedoklim un problēmām, īpaši Latvijas reģionos. Līdz ar to LJP organizēti
pasākumi nodrošinātu jauniešiem dažādos Latvijas reģionos apmācību par
pilsonisko līdzdalību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Dr. Gatis Krūmiņš,

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs
Latvijas Zinātnes padomes loceklis

Latvijas prezidentūras laiks būs zināms atskaites punkts par Latvijas kā
ES dalībvalsts sasniegumiem desmit gadus pēc iestāšanās savienībā. Šis laiks
un arī sagatavošanās posms ir jāizmanto, lai veicinātu gan ES kopīgo, gan
Latvijas nacionālo mērķu sasniegšanu. 2015. gads būs laika posms, kad jau
varēs konstatēt, vai tiek sasniegti ES stratēģijā 2020 izvirzītie mērķi. Vien
laikus jāapzinās, ka būtu vēlams izvairīties no tādu prioritāšu izvirzīšanas,
kuru realizācija būtu apgrūtinoša globālu pasaules notikumu ietekmē (finansiāli satricinājumi, ekonomiska stagnācija utt.). Izvirzot Latvijas prezidentūras prioritātes, vajadzētu ņemt vērā šādus apsvērumus — prioritātēm ir
jāizriet no jomām, kas ir vitāli nepieciešamas Latvijai un vienlaikus aktuālas Eiropai. Šādu prioritāšu noteikšana, iekļaujot tās arī Nacionālajā attīstības plānā, būs papildu stimuls, lai Latvijas politiskā elite būtu ieinteresēta
ilgtermiņa darbam pie šo mērķu sasniegšanas.
Zināšanu sabiedrības attīstība. ES kā pasaules inovāciju centrs. ES
ieguldījums zinātnē un attīstībā. Jāaktualizē jautājums par stratēģijas
“Eiropa 2020” izvirzīto mērķu īstenošanas gaitu, īpaši nepieciešams panākt,
lai 2020. gadā finansējums zinātnei un attīstībai sasniegtu iecerētos 3 pro
centus no IKP, kā arī, lai darba ražīgums un saražotā produkcija ar augstu
pievienoto vērtību spētu kompensēt strādājošo skaita pret sociāli uztura
majām grupām samazinājumu.
Demogrāfiskās problēmas. Aktualizēt tādas problēmas kā iedzīvotāju
novecošana; iedzīvotāju pārcelšanās uz attīstītajiem reģioniem; depopulācija lauku reģionos, gados jaunu cilvēku skaita samazināšanās laukos; imigrācija no valstīm ārpus ES.
Federatīva valsts vai neatkarīgu valstu savienība. Nepieciešams diskutēt par kopēju aizsardzības, ārlietu, ekonomisko un finanšu politiku.
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Mārtiņš Meļķis,

Rīgas Tehniskās universitātes
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentu pašpārvalde,
Elektronikas kluba vadītājs

Tehniskās jaunrades pašdarbības un interešu izglītības pulciņu popularizēšana. Nepieciešams veidot jauniešos izpratni par to, kā var uzlabot
valsts ekonomiku, radot preces un pakalpojumus kādā no augsto tehnoloģiju nozarēm. Ir jāmeklē domubiedri, kas dzīvē būs nākamie biznesa partneri. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, ka, radot vērtības kopā ar domubiedriem, kurus var iegūt pašdarbības pulciņos, ieguldītā enerģija ir lielāka,
līdz ar to arī darba rezultāts ir labāks un arī unikālāks, un biznesa vidē tā ir
priekšrocība. Turklāt, lai darbotos kādā no šiem pulciņiem, nav obligāti jābūt skolēnam vai studentam.
Augsto tehnoloģiju nozaru popularizēšana Latvijā. Nepieciešams
radīt labvēlīgu biznesa vidi jaunajiem uzņēmējiem tehniskajās nozarēs. Tā
kā Eiropa nevar konkurēt ar Ķīnu darbaspēka izmaksu ziņā, ir jārada preces un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību kādā no augsto tehnoloģiju
nozarēm. Viena no šīm nozarēm noteikti varētu būt elektronika. Diemžēl
Latvijā ir tikai daži cilvēki, kas ir ieguvuši ārvalstu pieredzi un atgriezušies
Latvijā, lai sniegtu savu devumu ekonomikas attīstībai. Vienlaikus Latvijā
pastāv problēma ar tehniskās informācijas apmaiņu starp elektronikas nozares ekspertiem, tā rezultātā samazinās darba ražīgums un ir daudzkārt “jāizgudro velosipēds no jauna”.
Dabaszinātņu un matemātikas nozīmīguma uzsvēršana skolēniem.
Viena no galvenajām problēmām, kas attur jauniešus no savlaicīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas, ir problēmas ar mācībām fizikā, matemātikā, ķīmijā,
bioloģijā, kas tieši atsaucas uz spēju koncentrēties rūpīgam un precīzam darbam, kā arī uz loģiskajām un analītiskajām spējām. Ja nav lielu problēmu
studēt augstskolā kādu tehnisku zinātni, ir vairāk laika domāt par savu interešu attīstīšanu jaunā līmenī, ar to pelnot naudu un dodot darbu citiem, tādā
veidā attīstot valsts ekonomiku.
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Sintija Bernava,

Rīgas Tehniskās universitātes
Muitas un nodokļu katedra

Nodokļu politika. Šis ir viens no jautājumiem, kuru ir nepieciešams
risināt Latvijas prezidentūras laikā, proti, pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likmju un piemērošanas sakārtošana ES telpā, kā arī ieņēmumu dienestu
aktīvāka savstarpējā sadarbība nodokļu nemaksāšanas shēmu novēršanai.
Tā kā PVN ir viens no būtiskākajiem valstu budžeta ieņēmumu avotiem,
sekmīgāka šī nodokļa iekasēšana palielinātu valstu budžetus un līdz ar to
arī augošo izdevumu segšanu. Šī iemesla dēļ PVN iekasēšanas uzlabošanā
noteikti jāuzlabo valstu ieņēmumu dienestu sadarbība prevencijas pasākumu
izstrādē.
Šobrīd PVN likumdošana nosaka vien zemāko un augstāko PVN likmi
ES valstīm, kā arī iespēju piemērot samazinātās PVN likmes. Krīzes apstākļos nepieciešams stingrāk noteikt PVN likmju piemērošanu, t.sk. pazemināto likmju plašāku izmantošanu iedzīvotāju ikdienas preču/pakalpojumu
iegādei, un tas ir būtiski sabiedrības trūcīgākajai daļai, kas jau tā smagi izjūt ekonomiskās krīzes sekas. Vienlaikus aktīvāka nodokļa iekasēšana dotu
papildu ieņēmumus pieaugošo izdevumu segšanai. Tāpat nepieciešams sakārtot PVN maksāšanas kārtību (padarot to caurskatāmāku) darījumos ar
ne-Eiropas valstu partneriem, lai novērstu nodokļu nemaksāšanas shēmu un
nevienlīdzīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu.
Sociālā politika. Pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku sociālā integrācija. Pēdējos gados strauji ir paaugstināts pensionēšanās vecums, un
procentuāli arvien nozīmīgāku daļu no sabiedrības veido iedzīvotāji pensijas vecumā, kā rezultātā šīs sabiedrības grupas saskaras ar psiholoģiskām
un sociālās iekļaušanās problēmām darba tirgū. Tāpēc būtiski ir palielināt šo
cilvēku psiholoģisko pārliecību, informētību par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstīšanas iespējām un sociālo tīklu veidošanu, lai novērstu iepriekšminēto risku veidošanos un palielinātu iedzīvotāju nodarbinātību. Būtiska
ir starpvalstu sadarbības tīklu veidošana, kas ES līmenī atbalstītu šo vecuma
grupu cilvēku plašākas sadarbības iespējas ne vien savas valsts, bet ES līmenī.
Jautājuma risināšanas ietvaros būtiski ir sekmēt arī visu vecuma grupu
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iedzīvotāju savstarpējo sadarbību (uzņēmējdrabībā, zinātnē, kultūrā utt.),
lai novērstu paaudžu atsvešināšanās draudus.
Transporta un enerģētikas politika. Nepieciešams aktualizēt atjau
nojamo enerģijas resursu izmantošanu mājsaimniecību ikdienas dzīves nodrošināšanā. Izglītot iedzīvotājus par iespējām saudzēt vidi un atbildīgi
izturēties pret dabas resursiem, šķirojot atkritumus, siltinot mājokļus, transporta darbināšanā arvien mazāk izmantojot fosilo kurināmo un tamlīdzīgi.
Šī problēma ir aktuāla tieši jaunajām ES dalībvalstīm, tāpēc būtiska ir savstarpējās pieredzes apmaiņa un savstarpēja dalībvalstu pašvaldību sadarbība, kā arī nevalstisko organizāciju sadarbība projektu realizācijā, tādējādi
samazinot fosilo dabas resursu izmantošanu ikdienā un ilgtermiņā — mājsaimniecību izdevumus par dzīvojamo ēku uzturēšanu.
Kultūra un izglītība. Nepieciešams nodrošināt ES minoritāšu valodu
pētniecību un saglabāšanu. Šobrīd ES ir 23 oficiālās valodas, taču pastāv arī
reģionālās un minoritāšu valodas, kurām nav ES oficiālās valodas statuss.
Globalizācijas laikmetā nepieciešams pētīt un veicināt šo valodu saglabāšanu nākotnē, lai tādā veidā paplašinātu reģiona kultūras daudzveidību.

