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LATVIJAS ELITE  PĀRMAIŅU LAIKĀ   

 Šī raksta uzdevums ir īsi iepazīstināt ar Elites pētījuma rezultātiem, 
ko  2003. gada pirmajā pusē veica  Baltijas Sociālo zinātņu institūts 
sadarbībā ar Oslo universitāti. Elites pētījums aptvēra augstākā ranga 
politiķus, radošo profesiju, zinātnes, uzņēmējdarbības, vadības pārstāvjus. 
Kopumā intervijās piedalījās 280 Latvijas elitei piederīgo. Pētījuma 
metodika veidota Oslo universitātes profesora Antona Stēna vadībā.          

Pētījums ļauj iezīmēt Latvijas elites raksturīgākos vaibstus: saistībā ar 
attieksmēm pret demokrātiju, ekonomiku, iekšējo un ārējo integrāciju.  
Salīdzinājums ar iepriekšējo gadu pētījumiem ļauj spriest, cik vaibsti ir dziļi, 
bet dažviet sniegtais salīdzinājums ar iedzīvotāju nostādnēm, ļauj ieraudzīt 
eliti pretstatā masām.   

 
Demokrātijas efektivitāte Latvijā: elite un pārējā sabiedrība    

Puse no elitei piederīgo domā, ka demokrātija Latvijā darbojas labi, 
tai  nepieciešamas tikai nelielas izmaiņas, bet 50%  domā, ka ‘tā darbojas 
slikti, un ir nepieciešamas daudzas izmaiņas’.  Savukārt, no iedzīvotāju 
aptaujām redzam, ka tās vērtējums ir piesardzīgāks – elitei līdzīgu viedokli, 
tātad zināmu apmierinātību ar demokrātiju,  pauduši ap 40% aptaujāto.  

Kāpēc elite, pati būdama varas virsotnē, ir tik kritiska pret to, kā 
demokrātija tiek īstenota?  Atbilde būtu meklējama gan saistībā ar elites 
uzskatiem par valsts ekonomisko attīstību, gan arī saistībā ar to, kāda loma 
tiek piešķirta pašai elitei.   

 No vienas puses elitei piederīgie ļoti augstu vērtē “nepieciešamību 
pēc stipriem un spējīgiem vadītājiem” (90%),   viņi arī  atzīst, ka “daži 
cilvēki ir labāk sagatavoti vadīt valsti, pateicoties  viņu prasmēm un 
pieredzei”(99%), ko varētu uzskatīt, kā zināmu noslieci uz elitismu (vara ir 
uzticama elitei, kas ir spējīgāka, zinošāka un pārējā sabiedrības daļa var 
mierīgi uz to paļauties, tās iejaukšanās  nav nepieciešama) taču ļoti svarīgi, 
ka vairākums elitei piederīgo nepārslīd tik riskantajai autoritārisma robežai:   
66% nepiekrīt izteikumam, ka “vienīgais, uz ko mēs varam paļauties šajā 
sarežģītajā pasaulē, ir vadītāji vai eksperti, kuriem varam uzticēties”,  vēl 
vairāk –72% no elitei piederīgajiem neatbalsta viedokli, ka “daži spēcīgi 
līderi mūsu valsts labā izdarīs vairāk nekā visi likumi un sarunas”. 

 



Kas attiecas uz iedzīvotājiem, nebūtu pārsteigums, ka neuzticēšanās 
politiskajai elitei, pārmetumi, ka tai raksturīgs savtīgums un korumpētība, 
būtu par iemeslu kritiskai nostājai pret demokrātijas attīstību valstī.   

Bet, kas attiecas uz eliti, vai arī te būtu meklējami tie paši cēloņi?  
  Izrādās, ka arī elitei piederīgie ir visai kritiski pret politiskos eliti:   
piemēram, šādu politiķu raksturojumu: “lielākajai daļai politiķu nevar 
uzticēt darīt to, kas pēc viņa domām, ir valstij vislabākais” un “cilvēki, kuri 
ir svarīgos valsts amatos,  parasti vairāk domā par savu nevis sabiedrības 
labumu” atbalsta puse elitei piederīgo, tai skaitā Saeimas deputāti. Retāk to 
atbalsta ministru un ierēdniecības vidū – aptuveni ceturtā daļa.  Ļoti bieži 
(80%) politiskajiem līderiem tiek pārmesta tuvredzība: “ļoti maz ir tādu 
cilvēku, kas  skaidri zina, kādas ir viņu intereses ilgākam laika posmam”. 
Jāuzsver, ka pēdējo piecu gadu laikā šie uzskati nav mainījušies.  

Iespējams, ka neapmierinātība  ar demokrātijas īstenošanu slēpjas 
neatbilstībā starp ideālo priekšstatu par eliti kā patiesi elitāru savu augsto 
zināšanu un prasmju dēļ un reālo – visai savtīgo un ne tik augsti izglītoto, 
pie varas esošo eliti.  
  
 
Atbildība par labklājību jāuzņemas: valstij vai indivīdam 

Elites un sabiedrības viedokļu saskaņošana ļoti svarīga ir jautājumā 
par ekonomiskās un sociālās politikas prioritātēm. Elites un iedzīvotāju 
pētījumu salīdzinājums liecina, ka elitei tuvāka ir  liberāla politika, kur 
indivīds pats vairāk rūpējas par savu labklājību, bet pārējā sabiedrības daļa 
sagaida lielāku atbalstu no valsts.   

Visai spilgti šo viedokļu atšķirību ieraugām atbildēs uz jautājumu “vai 
par savu   labklājību vairāk atbildības jāuzņemas indivīdam pašam vai arī 
valstij par to jārūpējas  vairāk”, elite vairāk uzsver indivīda atbildību, bet 
pārējā sabiedrības daļa – uzsver valsts lomu.    

Vairākums elitei piederīgo (84%) ļoti pozitīvi izsakās par konkurenci, 
atzīstot, ka ‘tā rosina cilvēkus aktīvam darbam un liek meklēt jaunas idejas 
un iespējas‘, no iedzīvotājiem – apmēram pusei ir līdzīgs viedoklis.       

Vairākums elitei piederīgo (ap 60%) arī atbalsta viedokli, ka 
‘uzņēmējdarbībā un rūpniecībā būtu jāpalielina privātīpašums’, no 
iedzīvotājiem strikti par privātīpašuma dominēšanu iestājas tikai ap 15%. 

Redzams, ka ekonomiskās politikas jautājumos, elites un iedzīvotāju 
uzskati pielīdzināmi visai atšķirīgām ideoloģijām: elites gadījumā tā ir 
izteikti liberāla, bet masām tuvāka ir sociāldemokrātija.     

 



Kā zināms, Latvijas pilsoņi parasti balso par liberālajām partijām, kas 
arī saprotams, jo  priekšvēlēšanu solījumi it kā aizplīvuro dilemmu par to, 
kam piešķirt prioritāti - ekonomikas attīstības sekmēšanai vai šodienas 
labklājībai.  Tai paša laikā, iespējams, ka tas ir viens no cēloņiem, kas sekmē 
iedzīvotāju vilšanos – ne tikai ekonomikā bet arī demokrātijā. 
 Tiesa, vairākums elites ir pret ‘lielām atšķirībām ienākumos’, to 
atbalsta aptuveni tikai trešā daļa. Redzam, ka elite, no vienas puses, atbalstot 
liberālās vērtības ekonomiskajā politikā, vienlaicīgi iestājas pret  atšķirīgo 
materiālo labumu sadali sabiedrībā. Vai tas nozīmē, ka Latvijas elite vēlas 
savienot tirgus vērtības ar valsts iejaukšanos un tirgus radīto atšķirību 
izlīdzināšanu un uzņemas atbildību par labumu līdzsvarotu sadali?   Vai īsti   
novērtē šīs dilemmas sarežģītību?   

  
 

Uzticēšanās institūcijām  
Parasti varas leģitimitāti saista ar to, cik lielā mērā iedzīvotāji atbalsta 

varas institūcijas. Kā zināms, Latvijā, līdzīgi kā citās jaunajās demokrātijas 
valstīs, iedzīvotāji visai kritiski ir pret galvenajām varas institūcijām Saeimu 
un Ministru Kabinetu, bet uzticas izglītojošajām un  informējošajām 
institūcijām (masu mēdijiem un izglītības sistēmai). Elitei piederīgie, gluži 
otrādi, uzticas varas institūcijām, bet attiecībā pret masu mēdijiem ir kritiski. 
Iedzīvotājus un elitei piederīgos vieno neuzticēšanās pret politiskajām 
partijām.     
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LATVIEŠI UN KRIEVI: VIENOJOŠAIS UN ŠĶEĻOŠAIS 
 
Elites ārpolitiskā orientācija 

Latvijas elitei ir izteiktas intereses ārpolitikā, kas izpaužas gan kā 
vēlme pievienoties starptautiskajām organizācijām gan arī kā divpusēju 
attiecību veidošana ar valstīm.  Vairāk kā 80% elites uzticas ES, ANO,  
vairāk kā 60% uzticas Ziemeļu Padomei, Baltijas Padomei, Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai, Pasaules Bankai,  nedaudz retāk elites 
uzticēšanos izpelnījies Starptautiskais Valūtas fonds (58%).  
 Jāuzver, ka NATO ir  vienīgā starptautiskā organizācija, attieksme 
pret kuru krasi atšķiras krievu un latviešu politiķu vidū:  no latviešiem tai 
uzticas 85%, no krieviem – 26%. No latviešiem 90% atbalsta Latvijas 
pievienošanos NATO,  no krieviem – 42%. 

Latvijas elite lielu nozīmi piešķir arī divpusējām attiecībām:  kā 
svarīgākos  partnerus elite min Igauniju (69%)  un Lietuvu – 68%. Vairāk kā 
puse norādījuši ASV (60%), puse  (51%) – Vāciju, 46% - Zviedriju,  46% - 
Dāniju, 37% - Krieviju,  34% - Norvēģiju, 33% - AK, 22%  - Franciju.  
   
Elites viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā.  

Elites pārstāvji atzīst, ka Latvijā pastāv etniskās problēmas. Domas 
dalās tikai par to, cik nopietnas ir šīs problēmas: 41% domā,  “ka ir tikai 
dažas nelielas problēmas, kuras ir atrisināmas”, pusei (50%) šķiet, ka “ir 
dažas grūti risināmas problēmas”. Pavisam nedaudz ir to, kas , kas domā, ka 
“problēmas ir tik nopietnas, ka tuvākajā nākotnē nav atrisināmas” (6%), kā 
arī tie, kas uzskata, ka “ problēmu vispār nav” (4%).  

Interesanti, ka šai ziņā nav atšķirību starp latviešu un krievu 
uzskatiem.  Arī par etniskas konfrontācijas iespējamību latviešu un krievu 
uzskati sakrīt: gan no krieviem gan latviešiem trešā daļa pieļauj šādu 
konfrontāciju iespējamību, neviens neuzskata par iespējamu “atklātu 
vardarbīgu masveida konfrontāciju”, taču “ daļēji vardarbīgu konfrontāciju” 
pieļauj 20% latviešu un 7% krievu. 
 
Problēmas, kas jārisina Latvijā 

Varam ieraudzīt interesantas sakarības, ja salīdzinām krievu un 
latviešu skatījumu par problēmu aktualitāti: abām grupām vissvarīgākās 
šķiet ekonomikas attīstības (ap 90%) un korupcijas novēršanas (ap 70%) 
problēmas. Kas attiecas uz atšķirībām, krievi biežāk kā latvieši min sociālās 
problēmas: pensijas (krievi 82%, latvieši 57%), veselības aizsardzību 
(krievi– 82%, latvieši. – 70%), nodarbinātību (krievi – 65%, latvieši – 51%).   



Taču vislielākā atšķirība ir attiecībā par minoritāšu tiesību jautājumu 
risināšanu: 60% krievu, bet tikai 5% latviešu atzīst šīs problēmas svarīgumu.  
 
Elite par minoritāšu tiesībām un lojalitāti 

Elites vidū konfrontāciju starp krievu un latviešu uzskatiem atrodam 
minoritāšu tiesību jautājumā:  uzskatu par to,  ka “visiem Latvijas 
iedzīvotājiem vajadzētu būt visām pilsoņu tiesībām”, atbalsta 21% latviešu 
un 87% krievu.  

Krasi atšķirīgs ir arī krievu un latviešu skatījums uz minoritāšu 
lojalitāti attiecībā pret Latviju: no latviešiem 20% uzskata, ka krievi, kas 
dzīvo Latvijā,  ir lojāli mūsu valstij, bet no krieviem šāds viedoklis ir 90%.  
Acīmredzama ir varas elites neuzticēšanās minoritātēm.   
 
Demokrātijas interpretācija  

Politisko tiesību vienlīdzību elites vidū atbalsta 90% politiķu. Tikai 
10% nepiekrīt viedoklim, ka “visiem pilsoņiem ir jābūt vienādām iespējām 
ietekmēt valdības politiku”.   Starp tiem, kas neatbalsta visu pilsoņu 
vienādas tiesības, biežāk ir latvieši.  
 
Tolerance pret krieviem 

Viedokli par to, ka krievi, kas runā latviski,  varētu ieņemt augstus 
amatus politikā, valsts pārvaldē, privātajā biznesā,  pašvaldībās, interešu 
organizācijās, atbalsta vairāk kā 90% elitei piederīgo.  Šādu viedokli atbalsta 
visi krievi, bet no latviešiem pret krievu izvirzīšanos atbildīgos amatos daļa 
iebilst, taču to skaits  nesasniedz  10%. 
 
Nobeigumā  

Kopumā redzams, ka elitei raksturīga iekšēja neuzticēšanās, tomēr tā 
ir gana demokrātiska un noraidoša pret autoritārismu.  
 Problemātisks ir jautājums par sabiedrības un elites interešu saskaņu – 
atšķirībā no elites. Kas attiecas uz sociālo politiku, vienkāršie cilvēki  
sagaida lielāku atbalstu no valsts, savukārt, elitei tuvāka ir  liberāla politika, 
kur indivīds ir konkurētspējīgs un pats vairāk rūpējas par savu labklājību.  
Sabiedrībā ir lielāka neapmierinātību ar to, kā valstī attīstās demokrātija, kā 
arī ar varas institūciju darbību, savukārt, elite drīzāk ir neapmierināta ar to, 
kā tas tiek atspoguļots masu medijos.  

Viskrasāko šķirtni elites vidū veido etniskā piederība, īpaši tas 
izpaužas jautājumos par etnopolitikas nozīmi valstī: atšķirībā no krieviem,  
tikai retais no latviešiem akcentē šo jautājumu nozīmību.  



 Īpašu uzmanību  pelna fakts, ka daudzu elitei piederīgo latviešu  
skatījumā minoritāšu piederīgie nav lojāli Latvijai.  Protams, ir grūti nomērīt 
iedzīvotāju lojalitāti valstij,   visbiežāk tam kalpo jautājumi par gatavību 
aizstāvēt savu valsti un lepnums par to.  2000. gadā veiktajā pētījumā ‘Ceļā 
uz pilsonisku sabiedrību’, noliedzošu atbildi uz  jautājumu: ‘Ja tiktu 
apdraudēta Latvijas neatkarība, vai Jūs būtu gatavs to aizstāvēt?’ sniedza 6% 
no pilsoņiem latviešiem, 12% no pilsoņiem krieviem,  21%  no nepilsoņiem. 
Tajā pašā pētījumā noskaidrojās, ka apmēram 50% nepilsoņu, 60% pilsoņu 
krievu un 85% pilsoņu latviešu lepojas ar to, ka ir Latvijas iedzīvotāji.  Šie 
dati liecina, ka noskaņojumi ir dažādi gan latviešu, gan minoritāšu vidū, un 
aina nebūtu uzlūkojama melnbaltās krāsās.    

Elites pētnieki, kā piemēram, Haili (Higly) un Stēns (Steen) uzskata, 
ka elite (politiskā, radošā, biznesa u.c.) var sekmīgi darboties tikai tad, ja tās 
vidū valda savstarpēja uzticēšanās. Proti, runa ir par konsensuāli integrētu 
eliti, kas nozīmē, ka elites grupu vidū ar atšķirīgiem ideoloģiskiem 
uzskatiem valda diskusiju gaisotne un konkurence, tai pašā laikā visi atzīst 
demokrātijas ‘spēles noteikumus’. Savukārt, konfliktējošas elites vidū valda 
neuzticēšanās; apšaubītas tiek gan elites grupas, gan to kompetence, kam ir 
atšķirīgi ideoloģiskie uzskati, neuzticēšanās vērsta arī pret lēmumu 
pieņēmējiem.     

Pētījums mudina domāt, ka ir divi nopietni šķēršļi, kas šobrīd kavē 
eliti Latvijā raksturot kā konsensuāli integrētu, viens – tā ir savstarpējā 
neuzticēšanās starp elites grupām, otrs, etniskā šķirtne, jo īpaši krasi 
atšķirīgais skatījums uz etnopolitikas nozīmību citu politiku vidū.  Vērojams 
zināms paradokss – no vienas puses, elite šaubās par minoritāšu lojalitāti 
mūsu valstij, taču tai pašā laikā neatzīst minoritāšu problēmu risināšanas 
nozīmību. Vai var atrisināt problēmas ‘bāžot galvu smiltīs’?  
 Tiesa, pret latviešu valodu zinošajiem dažādu tautību cilvēkiem elitei 
piederīgie latvieši ir toleranti un atzīst viņu tiesības uz augstiem amatiem kā 
publiskajā tā privātajā sfērā.   

Tai pašā laikā jāuzsver, ka eliti vieno kopēja ārpolitiskā nostāja kā arī 
vēlme ekonomiskajā politikā balansēt starp tirgus ekonomiku un valsti kā 
sociālo nevienlīdzību izlīdzinātāju.  
 Tomēr salīdzinājumā ar pārējo sabiedrības daļu,  elites ekonomiskie 
uzskati atšķiras: tie ir krietni radikālāki kā vienkāršajiem cilvēkiem. Tas 
īstenībā saskan ar ekspertu1 viedokli par deviņdesmito gadu sākumā veikto 
ekonomisko reformu sasteigtību un neatbilstību sabiedrības sociālajam 
kapitālam, kā nepieciešamam tirgus ekonomikas elementam.   
                                          
1 Vineta Kleinberga. Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 2001. gadam. LZAEI. Rīga, 
2003 


