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“Es neesmu vienaldzīga. Un 
atgādinu sev un mums visiem, ka 
vajag runāt,” saka brīvības 
cīnītāja Lidija Lasmane-Doroņina.

Piedaloties diskusijā Eiropas Savienības mājā, 
kas novembra beigās tika organizēta par godu 
ikgadējās Saharova balvas piešķiršanai, viņa 
uzsvēra palīdzības un atbalsta nozīmi visiem 

cilvēktiesību cīnītājiem un nepatiesi apsūdzēta-
jiem, kā arī norādīja, ka par nupat atkal pasau-
les ziņu degpunktā nonākušajiem notikumiem 
Ukrainā nedrīkst aizmirst, par to ir jārunā. “Es 
domāju, ka mēs Ukrainai par maz jūtam līdzi un 
par maz palīdzam. Viņiem vajag, lai viņi sajūt, ka 
mēs esam tuvumā. Ka tā brīvība nav tālu, ka tā 
ir iespējama. Tam ir milzīga nozīme!” 

3  2. – 3.lpp.

Noteikt tempu
Latvijas produktivitātes pieauguma tempi ir 
vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā (ES), 
tomēr, salīdzinot ar vairākām attīstītajām val-
stīm, produktivitātes līmenis pie mums jopro-
jām ir ļoti zems, secinājuši Latvijas Produktivitā-
tes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas 
foruma (LV PEAK) pārstāvji. Pēc foruma iniciatī-

vas novembra sākumā Latvijas Universitātē 
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Ziemeļu 
Investīciju banku īpašā seminārā tika runāts par 
produktivitāti un konkurētspēju Baltijā un 
Ziemeļvalstīs.

3  4. – 5.lpp.

Nekļūt vienaldzīgam
un iestāties par brīvību



Šoreiz balva piešķirta kinorežisoram no Ukrai-
nas Oļegam Sencovam, kurš ir apsūdzēts 
“teroristiska rakstura nodarījumā” pret Krievijas 
de facto okupācijas varu Krimā. Viņam pie-
spriests 20 gadu cietumsods.
Organizācija Amnesty lnternational šo tiesas 

procesu raksturo kā “netaisnīgu lietas izskatīša-
nu militārajā tiesā”, bet O. Sencovs jau kļuvis par 
simbolu – viņš visai pasaulei atgādina par aptu-
veni 70 Ukrainas valstspiederīgo likteņiem, 
kurus Krievijas okupācijas vara Krimā pēc pussa-
las aneksijas ir nelikumīgi apcietinājusi un 
kuriem ir piespriesti ilgi cietumsodi. 
Šā gada Saharova balvas sertifikātu un naudas 
prēmiju 50 000 eiro apmērā Eiropas Parlaments 
pasniegs svinīgā ceremonijā, kas norisināsies 
12. decembrī Strasbūrā. Taču, lai aktualizētu 
cilvēktiesību problēmas pasaulē, ES mājā Rīgā 
ar diskusiju par domas brīvību, cilvēktiesību 
aizstāvēšanas nozīmību un solidaritāti jau 
atklāta foto izstāde “Brīvības sardzē – Saharova 
balva trijos gadu desmitos”.
Diskusijā piedalījās arī latviešu disidente, kas 
izvirzīta Nobela Miera prēmijai, Lidija Lasmane- 
Doroņina un pasaules karsto punktu žurnālists, 
grāmatu autors un dokumentālo filmu produ-
cents Atis Klimovičs. Piedāvājam fragmentus no 
viņu teiktā. Pilnu diskusijas ierakstu varat atrast 
Eiropas Parlamenta Facebook lapā. 6

Nekļūt vienaldzīgam un 
iestāties par brīvību

Tas viss notiek ļoti tuvu

Būt nomodā

Jau 30 gadus Eiropas Parlaments pasniedz 
Saharova balvu, godinot un atbalstot 
cilvēktiesību un pamatbrīvību aizstāvjus visā 
pasaulē. 

Atis Klimovičs

“Uz to, kas notiek ar Sencovu, es skatos kopējā 
kontekstā – visā tajā, kas notiek Ukrainā. Viņa 
gadījumā tā ir vienkārši nežēlīga, es pat teiktu 
fašistiska izrēķināšanās ar vienu cilvēku. Jo ir 
skaidrs, ka režisori nav tie, kas nodarbojas ar 
teroraktiem vai teroristiskas darbības veikšanu. 
(..) Tā ir tikai viena neliela daļa no visa kopējā 

briesmu un ciešanu daudzuma. Mēs zinām, ka 
vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku jau gājuši bojā. 
Laiku pa laikam es cenšos atgādināt, ka tas 
tiešām ir ļoti tuvu, jo taisnā līnijā tie varbūt ir 
tikai kādi 1000 kilometri līdz Ukrainas ziemeļu 
robežai.”
“Melu kampaņa ir milzīga. Droši vien tas pats 
sekos un jau seko attiecībā par šo kuģu uzbru-
kumu. (..) Vēl viena lieta – man liekas, ka mēs 
– te es domāju plašākā nozīmē, ne tikai Latvija 
– neesam atraduši īstos līdzekļus, veidus, kā uz 
to reaģēt. Savā mazajā līmenītī es pirms pāris 
gadiem sapratu, ka ar to, ka es kā reportieris, 
žurnālists kaut ko uzrakstu, ir par maz. Ir nepie-
ciešams darīt kaut ko vairāk. Tad es pieslēdzos 
mūsu tautiešiem, kas organizē dažādas palīdzī-
bas akcijas ukraiņiem. Tas ir mans nākamais 
individuālais solis. Un, protams, es varu būt ļoti 
priecīgs par to, ka šeit ir milzīga atsaucība.” 6

Foto izstāde “Brīvības sardzē — Saharova balva trijos gadu 
desmitos” ES mājā būs apskatāma līdz 18. decembrim. Tā veido-
ta sadarbībā ar fotoaģentūru “Magnum Photos” un iepazīstina ar 
četriem cilvēktiesību aktīvistiem no Tunisijas, Kambodžas, Etio-
pijas un Bosnijas un Hercegovinas, dodot vārdu maz zināmajiem 
varoņiem. Izstādē Rīgā fotogrāfijas papildinātas ar Latvijas jauno 
dzejnieku dzeju.

Lidija Lasmane-Doroņina
“Cilvēkiem, kas nav dzīvojuši vēl padomju laikā, 
ir grūti to saprast un grūti pastāstīt, jo tas nor-
mālam cilvēka prātam vienkārši nav saprotams. 
Piemēram, kāpēc es nevaru lasīt to grāmatu, kas 
man patīk? Kāpēc es nevaru lasīt Anšlava Eglīša 
“Piecas dienas” – grāmatu, par ko mani sodīja, 
par ko es cietumā sēdēju. Tādas lietas tādā 
sistēmā ir jāizcieš. (..) Es domāju, ka mēs pat vēl 
tā īsti neaptveram, kas tas bija un ko tas nozī-
mēja.
Es pati esmu dzimusi brīvībā. Kad Latviju okupē-
ja, man bija 15 gadi, pirmās izvešanas notika 16 
gadu vecumā. Es to visu redzēju. Un turpat es 
redzēju mūsu cilvēku izvešanu un izbaudīju arī 
savu draugu ebreju nošaušanu. Divas savā 
starpā karojošas varas plosījās manā zemē. Es 
biju jau izveidojies brīvs cilvēks – tā kā tagadējie 
jaunieši un jaunatne. Jūs nevarat iedomāties, ko 
tas nozīmē, ka pēkšņi nāk pāri robežai viena 
sveša vara.”
“Es domāju, ka tas visai cilvēcei ir svarīgi, kā 
mēs dzīvojam. Kas ir patiesība? Kas mums ir 
pamatā, par ko mēs cīnāmies, par ko mēs iestā-
jamies, par kādām brīvībām? Jo visas idejas 
mēdz arī aiziet neceļus. Pie kā mums jāturas, pie 
kādas patiesības? Galvenajai cīņai, kam būtu 

jābūt, – par mieru, par draudzību starp tautām. 
Dievs taču visus mūs ir radījis no vienām asinīm, 
devis katram savu zemi, kur dzīvot. Savu valodu. 
Kur dzīvot, ko kopt un lolot. (..) Likumi mums 
visiem ir doti vienādi – tev nebūs nokaut, tev 
nebūs zagt un tā tālāk. To mēs visi zinām. Liku-
mus mēs mēdzam apaudzēt ar norādījumiem 
jeb ukaziem, bet pats likumu kodekss ir tāds, kā 
Mozus to bija veidojis – pavisam plāniņš. (..) 
Dzīve ir tāda, kādu mēs paši viņu veidojam. 
Palīdzība tautām, kam iet grūti… Mums būtu 
vairāk par to jāiestājas, mums pašiem jāorgani-
zējas.” 6

“Mans brīdinājums ir būt 
nomodā un izturēties nopietni 
pret Gruzijas notikumiem 
un pret Ukrainu. Mēs par 
maz jūtam līdzi un par maz 
domājam par to, ka viss ātri 
var beigties.” 

https://www.facebook.com/Eiroparlaments/videos/940667786143445/?__xts__[0]=68.ARBHtKwpac9e1DSyh_8tUbUvC2NTz0baABwugjtMeWDvi2kGkl1REROrtHqjDyQBGu0RYrz6YRLqwrnclhiNucSYBwXj7IMfdpNYm2J-XDWE8TBDU6FuOtEni3RUQwB4C8SjAXU2mATIDF1tl5lHEtC6p7Ci0rpqfOIvV_N9K3UxAKjuBhLkNfCuOZPbIdAqESUN0-DuprwyDh0yqhy_dWUOvNCy3kOaZWWiz2CJgoCceRN-50Jx6eLNuSBic1ebCDAvjhs76zP5SjwDSXEs_hNr4MQGRNYUZhBGkhbhjBx7mSD28nIA7uvdDqKJl2vE1GOZlQWxVa65t1ekClgMCyiE&__tn__=-R
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html


Mērķis ir 
panākt 
pamatotu 
politikas 
lēmumu 
veidošanu, 
kas 
balstīti uz 
neatkarīgu 
analīzi un 
ieteikumiem

Tātad ekonomikas lielumam nav izšķirošas 
nozīmes valstu izaugsmes nodrošināšanā. Tā ir 
laba ziņa Latvijai un citām mazajām valstīm, kas 
vēlas sasniegt attīstītāko valstu līmeni. Tomēr, 
lai varētu tam tuvināties, ir jāīsteno politika, kas 
vērsta uz cilvēkkapitāla kvalitātes un inovāciju 
uzlabošanu, kā arī jāpievērš uzmanība vēl 
vairākām lietām.
Tas secināts Latvijas Produktivitātes, Efektivitā-
tes, Attīstības un Konkurētspējas (LV PEAK) 
foruma organizētajā seminārā, kura mērķis bija 
turpināt diskusijas, kā arī sekmēt starptautisko 
sadarbību produktivitātes un konkurētspējas 
jautājumos ar Baltijas un Ziemeļvalstīm. Semi-
nārā piedalījās ministriju augsta līmeņa un 
uzņēmēju organizāciju pārstāvji, ekonomisti, 
zinātnieki u.c. eksperti gan no Latvijas, gan 
ārvalstīm.

Pētījumi palīdz
Patlaban top LV PEAK pētījums par produktivitā-
ti Latvijā, un viens no galvenajiem secinājumiem 
– ja jārunā par produktivitātes celšanu, tad 
šobrīd politikas veidotājiem vajadzētu pievērst 
uzmanību stabilas makroekonomiskās vides 
nodrošināšanai, uzņēmējdarbības vides, darba-
spēka pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, 
augstākas pievienotās vērtības ražošanas veici-
nāšanai, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, 
kā arī Latvijas reģionu un Rīgas konkurētspējas 
stiprināšanai.
Jau tagad ir skaidri vairāki konkrēti pasākumi, 
kas būtu nozīmīgi un ko varētu veikt situācijas 
uzlabošanai – piemēram, reģionālās reformas 
pabeigšana. Tomēr, izvērstus priekšlikumus 
LV PEAK sola līdz ar pētījuma pabeigšanu tuvā-
kajā laikā.
Semināra dalībnieki gan arī secināja, ka Latvijā 
ar produktivitāti saistīto aspektu pētīšana ir 

fragmentāra un tai trūkst sistēmiskas pieejas. 
Pētījumi pārsvarā tiek veikti makro līmenī, bet 
starpnozaru aspekti praktiski nav analizēti. Tas 
ierobežo iespējas izstrādāt zinātniski pamatotas 
rekomendācijas struktūrpolitikas veidošanai.
Par produktivitātes palielināšanas problēmas 
aktualitāti liecina arī tas, ka daudzās OECD 
valstīs ir izveidotas speciālās institūcijas – pro-
duktivitātes padomes, kuras darbojas kā uzrau-
dzības un padomdevēju struktūrvienības eko-
nomiskās politikas, strukturālo reformu un 
regulējuma jomā. To mērķis ir panākt pamatotu 
politikas lēmumu veidošanu, kas balstīti uz 
neatkarīgu analīzi un ieteikumiem. Piemēram, 
Dānijā regulāri tiek izstrādāti pētījumi un 
priekšlikumi situācijas uzlabošanai, kuri tiek 
iesniegti valdībā. Daži no šī brīža galvenajiem 
Dānijas izaicinājumiem ir konkurences stiprinā-
šana, kā arī izglītības kvalitātes un tās atbilstī-

Noteikt 
tempu

bas darba tirgus prasībām uzlabošana.

Vajadzīga padome
Kā iet ar šo jautājumu risināšanu Latvijā? Latvijas 
Bankas Monetārās pārvaldes vadītājs Uldis Rut-
kaste, raksturojot Latvijas produktivitātes līmeni 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju, norādīja, ka 
atpalicība šajā ziņā ir ļoti būtiska visās nozarēs. 
Nākotnē būtiski produktivitāti ietekmēs arī iedzī-
votāju novecošanās.
Ņemot vērā straujo darbaspēka izmaksu pieau-
gumu pēdējos gados, Eiropas Komisija gan jau 
iekļāvusi Lietuvu un Latviju to valstu sarakstā, 
kurās tiks veikts padziļināts pētījums. Būtiska 
loma produktivitātes celšanā ir arī ES fondiem. 
Savukārt pēdējo gadu sadarbība starp Ekono-
mikas ministriju, OECD un Eiropas Komisiju 
šajos jautājumos ir palīdzējusi ministrijai 
noformulēt savu darbības stratēģiju ar uzsvaru 

tieši uz produktivitātes veicināšanu.
Semināra diskusijā eksperti gan pauda vēl vairā-
kas būtiskas lietas, kam politikas veidotājiem 
vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Piemēram, 
Latvijā joprojām nav izveidota jau pieminētā 
produktivitātes padome, uz kuras nepieciešamī-
bu norādīja arī bijusī premjerministre Laimdota 
Straujuma. Stokholmas Ekonomikas augstskolas 
Rīgā asociētais profesors Arnis Sauka vēl uzsvēra 
produktivitātes mērīšanas jeb tā dēvētā GCI 
indeksa lomu un galvenos produktivitātes veici-
nošos faktorus, īpaši izceļot ieguldījumus cilvēk-
kapitālā. Savukārt Citadeles bankas ekonomists 
Mārtiņš Āboliņš norādīja, ka produktivitāte ir 
ilgtermiņa izaugsmes lieta. Ja gribam paaugsti-
nāt to, tad jāmaina Latvijas biznesa modelis. 
Nozīmīga ir arī investīciju loma, biznesa plānoša-
na, digitālās prasmes, valsts marketings u.c.
Līdzīgs seminārs plānots arī nākošgad. 6

Kāds ir viens no pamatsecinājumiem, pētot 
mazo ekonomiku izaugsmi, produktivitāti un to 
attīstības iespējas? Izrādās, Latvijai 
daudzsološs – proti, attīstīto valstu mazās 
ekonomikas attīstās ātrāk nekā lielās. 



Patlaban platformā reģistrējušies un aktīvi 
iesaistījušies jau ap 84 300 eiropiešu no visām 
ES valstīm, tostarp arī Latvijas. Viņu vidū ir arī 
aktrise Ieva Florence: “Manuprāt, šādas iniciatī-
vas vairo mūsu sabiedrības attīstību un mūs 

saliedē, lai mēs kļūtu zinošāki un varošāki,” 
uzsver aktrise. 
Savukārt improvizators Valdis Sils norāda: 
“Mani vispārīgi interesē politiskie procesi un 
nepatīkami pārsteidza zemā aktivitāte iepriek-
šējās vēlēšanās. Līdz ar to, es vēlos iesaistīties, 
lai uzlabotu situāciju nākamajās vēlēšanās.” 
Viņaprāt, svarīgi ir balsot par tīru vidi, jo “tā 
man ir viena no svarīgākajam vērtībām, jo tas 
visvairāk ietekmē manu nākotni un ne tikai. 
Šobrīd situācija šajā jautājumā ir nestabila, jo 
vairākās valstis parādās spēki, kuri šo vērtību 
apstrīd”.

Kā iesaistīties?
1) Reģistrējies platformā soreizesbalsosu.eu
2) Izvēlies savu iesaistīšanās pakāpi!

Jāatgādina, ka nākamgad noslēgsies šī Eiropas 
Parlamenta (EP) sasaukuma 5 gadu pilnvaru 
termiņš. Pašlaik EP strādā 8 deputāti no Latvi-
jas. EP un ES Padome (dalībvalstu ministri) 
kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās. Šie 
likumi pēc tam ir pamats ES valstu nacionāla-
jiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80 % 
likumu balstīti uz ES lēmumiem. Lai arī Eiropas 
Komisija (EK) ir vienīgā Eiropas likumu iniciato-
re, EP var norādīt, kādi tiesību akti būtu vēlami, 
un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas 
priekšlikumus. 6

Nu jau 21 gadu pēc kārtas šis tituls tiek piešķirts 
cilvēkam, kurš ar saviem darbiem šajā gadā 
devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda 
popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo vērtī-
bu integrēšanai Latvijā. Titula ieguvējs tiek 
noskaidrots sabiedrības balsojumā, ko tradicio-
nāli organizē Eiropas Kustība Latvijā.
Iespēja nobalsot var šeit vai sūtot kandidāta 
vārdu un īsu balsojuma pamatojumu uz  
info@eiropaskustiba.lv.
Kandidātus bija iespēja izvirzīt šā gada rudenī, 

un no tiem tagad atlasīti desmit pretendenti. To 
vidū ir gan sabiedriski aktīvi cilvēki un uzņēmēji, 
gan kultūras un politikas jomas pārstāvji:  
a/s “Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs 
Andris Vanags, uzņēmēja, “Latvenergo” pado-
mes locekle un Kokneses fonda padomes locek-
le Baiba Rubess, jurists, politologs un Eiropas 
Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, Eiropas 
Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāja 
vietniece, Luksemburgas-Latvijas asociācijas 
valdes locekle Elīna Pinto, Eiropas Komisijas 
ģenerālsekretāra vietniece Ilze Juhansone, 
Eiropas Latviešu apveinības prezidija locekle, 
Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja, kā 
arī kora “eLVē” vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa, 
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sabiedrisko 
attiecību pārstāve Jolanta Bogustova, filozofe, 
Latvijas Universitātes profesore, Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas īstenā locekle Maija Kūle, rakst-
niece Nora Ikstena un valodnieks, lībiešu kultū-
ras aktīvists un dzejnieks Valts Ernštreits.
Balsojums noslēgsies šā gada 19. decembrī, kad 
arī titula ieguvējs tiks godināts. 6

Balso par Eiropas cilvēku Latvijā!

Sācies balsojums par 2018. gada 
Eiropas cilvēku Latvijā.

Eiropas vēlēšanas Latvijā notiks 2019. gada 25. 
maijā, bet jau tagad atklāta vēlēšanu platforma 
soreizesbalsosu.eu. Turklāt ikviens tiek aicināts 
ne tikai piedalīties pavasarī gaidāmajās 
vēlēšanās, bet arī jau tagad iesaistīties procesā.

Sāc domāt par vēlēšanām jau tagad!

https://www.soreizesbalsosu.eu
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jusu_deputati.html
https://www.visidati.lv/aptauja/1403118961
mailto:info%40eiropaskustiba.lv?subject=
http://www.eiropaskustiba.lv/sakas-top-10-balsojums-par-2018-gada-eiropas-cilveku-latvija/
http://www.soreizesbalsosu.eu

