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ANOTĀCIJA 

 Bakalaura darbs veltīts Latvijas politiskās elites rekrutācijas procesu aplūko�anai 

un analīzei, mēģinot noteikt elites eso�os un potenciālos rekrutācijas avotus. Uzmanība 

pievērsta da�ādu rekrutācijas avotu pārstāvniecībai politiskajā elitē, analizēti pastāvo�ie 

�ķēr�ļi iekļuvei elitē pārstāvjiem no zemākiem sociālajiem slāņiem un ne-elites grupām. 

Aplūkota iespēju nevienlīdzība cīņā par politiskās elites vietām.  

 Balstoties pieejamajos teorētiskajos literatūras avotos un iepriek� veiktajos 

pētījumos (gan vietējo, gan ārvalstu autoru), par darba pamathipotēzi izvirzīts 

apgalvojums: Latvijas politiskā elite ir pa�atra�ojo�a � jauni elites locekļi tiek rasti 

politiskās stratas ietvaros. Lai problēmu atklātu daudzpusīgāk un pla�āk, izvirzītas 

vairākas papildus hipotēzes, mēģinot noteikt korelācijas starp rekrutācijas procesiem 

politiskajā elitē un sabiedrības uzticē�anos varai kopumā, meklējot iemeslus politiskās un 

ekonomiskās varas saaug�anai (politiskās un ekonomiskās/ biznesa elites vienotība) u.c.  

 Darba empīriskā daļa balstīta uz veiktās dokumentu analīzes rezultātu izklāstu � 

pētījumā apkopoti un analizēti 100 7. Saeimas deputātu un 14 valdības ministru oficiālie 

CV. Salīdzinā�anai analoģisks pētījums veikts arī par 5. un 6. Saeimas deputātiem. 

Analizējot iegūtos rezultātus, darbā izvirzītā pamathipotēze tiek apstiprināta � 7 Saeimas 

laika politiskā elite ir pa�atra�ojo�a: gandrīz 50% no visiem elites locekļiem savas 

pozīcijas saglabāju�i vēl no 5. un 6. Saeimas laika vai iekļuvu�i elitē no citiem līdzīga vai 

nedaudz zemāka līmeņa politiskiem posteņiem. Kā galvenie papildus secinājumi izvirzīti 

sekojo�ie: pirmkārt,  politiskā elite ir lielā mērā saistīta ar ekonomisko eliti, un, otrkārt, kā 

būtiska pazīme Latvijas situācijā iezīmējas horizontālā mobilitāte politiskās rekrutācijas 

procesos, kas nozīmē, ka jauni elites locekļi visbie�āk �atrodas� nevis zemākajos 

sociālajos slāņos, bet gan elites līmeņa grupās (biznesa elitē, kultūras elitē utml.).  

 Analizējot eso�ās politiskās elites pa�atra�o�anās tendences, tiek rekomendēts 

vairāk uzmanības pievērst arī eso�o elites locekļu atva�u karjeras ceļu izpētei. 

Pamatjautājums �eit ir � vai eso�ā elite centīsies savu varu nodot saviem bērniem, kā un 

kādēļ tas notiks vai nenotiks. Būtiska loma �ai procesā tiek pie�ķirta izglītībai un eso�o 

elites locekļu lielākām iespējām dot saviem bērniem kvalitatīvāku izglītību. Arī �āds 

minētais aspekts var norādīt uz iespējamajām situācijas attīstības tendencēm nākotnē, kas 

ietekmēs gan politikas veidotāju sastāvu, gan sekojo�i arī politikas realizācijas procesa 

kvalitāti.  
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IEVADS 

 Jebkuru sabiedrību var pētīt da�ādos aspektos - var analizēt to 

socioekonomiskos rādītājus, var pētīt to veidojo�o grupu funkcionālās nozīmes utt., un 

tāpat var arī skatīt sabiedrību tās sociālās struktūras aspektā, t.i., pētīt tās �ķirisko 

struktūru. Kā viena no sabiedrības sociālās stratifikācijas pamatpieejām izdalāmas 

elitārisma teorijas. Tās pētī sabiedrību elites kā pārvaldītāju un masu kā pakļauto 

aspektā. Tie�i elite ir tā, kas nosaka valsts attīstības modeļus, determinē ilgtermiņa 

startēģijas un mērķu sasnieg�anas programmas. Tādēļ tās loma sabiedrības dzīvē ir 

iz�ķiro�a � politiskās elites darbība atstāj iespaidu arī uz �ķietami ar politiku tie�ā veidā 

nesaistītām sfērām � kultūru, zinātni, izglītību utt. �ādā aspektā būtisks faktors ir: kas 

atrodas pie varas � kas ir tie cilvēki, kas veido politisko eliti, no kurienes viņi ir ienāku�i 

politikā, kā izprot savu stāvokli un uzdevumus, it īpa�i tādēļ, ka viņi pa�i ir tie, kas 

definē savus uzdevumus un pienākumus. 

 �ajā darbā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta elites rekrutācijas procesiem � 

tie norāda gan uz elites kā valdo�ās �ķiras atvērtību vai noslēgtību pārējai sabiedrībai, 

gan tās demokrātiskumu vai autoritārismu un noteiktu intere�u diktātu iek�ējā struktūrā, 

gan sabiedrības intere�u reprezentāciju elites darbībā un pieņemtajos lēmumos.  

 Darba mērķis ir noskaidrot, kas ir tie galvenie avoti, kur Latvijas politiskā elite 

smeļas sev jaunus pārstāvjus � vai tā ir kultūras sfēra, bizness vai arī elite vairāk tiecas 

uz pa�atra�o�anos un jaunus pārstāvjus rod pati savā tuvākajā vidē. Kā papildus 

uzdevumi darbā tiek uzstādīti � pētījuma gaitā detalizētāk apskatīt rekrutācijas procesus 

un rast apstiprinājumu vai noraidījumu izvirzītajām hipotēzēm, kas izvirzītas, balstoties 

teorētiskajā daļā izteiktajās atziņās: noteikt, cik lielā mērā korelē politiskās elites 

rekrutācija un sabiedrības uzticē�anās valsts institūcijām, cik liela nozīme ir indivīda 

pa�iniciatīvai rekrutācijas gaitā, kādas sekas determinē politiskās un ekonomiskās varas 

saaug�ana Latvijas politiskajā situācijā u.c. Par darba pamathipotēzi, balstoties eso�ās 

politiskās situācijas novērojumos un atsevi�ķu ārvalstu pētnieku postsovjetiskajās 

sabiedrībās izdarītajos pētījumos, tiek izvirzīta: 

7. Saeimas laika Latvijas politiskā elite ir pa�atra�ojo�a � tās galvenais 

rekrutācijas avots ir politiskās varas strata. 

 Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti ar politisko rekrutāciju saistītie teorētiskie 

jautājumi, apskatot rekrutācijas procesus kopumā, kā arī definējot galvenos teorētiķu 

darbos analizētos rekrutācijas avotus. Turpmākajā darba gaitā pastiprinātu uzmanību 
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pievēr�ot �odienas Latvijas situācijas apskatam, 2. nodaļā nedaudz apskatīta arī politiskā 

rekrutācija padomju laikā, kas visai lielā mērā determinē procesus arī �odien, kā to 

pierāda arī atsevi�ķu autoru veiktie pētījumi. 

 Tā kā nepastāv vienas un vienotas politiskās elites definīcijas, darba 3. nodaļā 

analizēta da�ādo pieeju elites definē�anā trūkumi un priek�rocības, kā arī mēģināts 

noteikt tos faktorus, kuri būtu būtiskākie definējot sabiedrības politisko eliti Latvijas 

situācijā, 4. nodaļā definējot politiskās elites sastāvu Latvijā un pievēr�oties pētījuma 

procesa aprakstam un iegūto datu analīzei. 

 Politiskā elite un tās darbība nav atraujami skatāmas parādības no sabiedrības 

kopējiem procesiem un būtu kļūdaini uzskatīt, ka politiskajā elitē norito�ie procesi neko 

neizskaidro sabiedrības kopējā attīstībā. Politiskās elites izpēte ļauj secināt, kādas 

vērtības, sociālo attiecību modeļus tā piedāvā sabiedrībai, kādus rīcības modeļus atzīst 

un legalizē. Elites izpēte nevar izskaidrot procesus individuālā līmenī (izņemot, ja 

pētām politiskās elites locekļu karjeras), tomēr spēj vairāk vai mazāk norādīt uz 

procesiem sabiedrībā kopumā. 
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1. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA - TEORIJA 

1.1. DA�I POLITISKĀS REKRUTĀCIJAS  PROCESA ASPEKTI 

 Elites kvalitāte lielā mērā ir atkarīga tie�i no tās rekrutācijas procesa (Ashin, 

Ohotsky 1999, 312. lpp.), no tā, kā tiek veidota kadru rekrutācijas sistēma, kādā veidā 

eso�ā politiskā elite iekļauj savās rindās jaunus locekļus. Pētīt politisko rekrutāciju 

nozīmē pētīt politisko eliti pēc tādiem procesiem, kā  - kādā veidā cilvēki tiek iesaistīti 

politikā, kā viņi tiek izvirzīti vado�os posteņos, kā tiek veidotas politiskās attiecības, kā 

veidojas �o cilvēku politiskā karjera (Ashin, Ohotsky 1999, 312. lpp.; Sills 1972, 613. 

lpp.).  

 Stabilās politiskajās sistēmās rekrutācijas process ir lielākā vai mazākā mērā 

institucionalizēts - tas tiek realizēts saskaņā ar noteiktām procedūrām, kas nodro�ina 

elites sastāva periodisku atjauno�anos, lai gan pati politiskā struktūra pamatā saglabājas 

lielā mērā nemainīga (Ashin, Ohotsky 1999, 312. lpp.). Turpretī sabiedrībās, kas 

pārdzīvo politiskās un sabiedriskās sistēmas maiņas, krīzes u.tml., būtiski mainās arī 

elites sastāvs, un līdz ar to arī politiskās elites rekrutācijas process. Daudzi no eso�ajiem 

elites pārstāvjiem zaudē savas pozīcijas, kurpretī daudziem citiem līdz tam nezināmiem 

sabiedrības pārstāvjiem rodas iespējas realizēt savas spējas (vai ambīcijas), lai iekļūtu 

elitē un gūtu iespējas piedalīties varas realizācijas procesā. G. K. A�ins uzsver, ka �ādos 

strauju pārmaiņu posmos rodas liels skaits politisko amatu vakan�u, kas da�kārt var tikt 

aizpildītas steigā un pat neievērojot daudzas demokrātiskās un zinātniskās kadru 

politikas normas, kā arī pārkāpjot ierastās politiskās sistēmas rutinizētās procedūras 

normas (Ashin, Ohotsky 1999, 313. lpp.).  

 Da�ādi autori teorētiski politiskās rekrutācijas procesu skata at�ķirīgi un no 

da�ādiem skatu punktiem - vieni vairāk uzsver rekrutācijas intensitāti, citi - rekrutācijas 

veidus, vēl citi skata rekrutācijas sociālo un politisko kontekstu. Apskatot politiskās 

elites rekrutācijas procesu teorētiski jāiezīmē vairākas �ī procesa būtiskākās dimensijas. 

 Visbie�āk elites rekrutācija tiek mērīta un analizēta tie�i �ī procesa intensitātes 

aspektā - cik atvērta vai slēgta ir elite attiecībā uz jaunu locekļu iekļau�anu savās grupās 

(Abercrombie, Stephen, Turner 1994, 138. lpp.). Atvērta elite paredz samērā vieglu 

pieeju elitei arī pārstāvjiem no ne-elites grupām, kamēr slēgta elite būtībā monopolizē 

lielāko daļu �ceļu� uz eliti. Pie tam atvērtā elite rekrutācijā balstās konkurencē, lielāku 

nozīmi pie�ķirot rekruta personīgajām īpa�ībām - enerģiskumam, organizatora spējām, 

spējām mobilizēt atbalstu savai politiskajai darbībai. Slēgtā elite liek daudzus formālus 
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�ķēr�ļus rekrutācijai, tādējādi sargājot savu monopolstāvokli attiecībā uz varu. Te 

prevalē vecuma, darba stā�a, partijas piederības nozīmība. Būtiskākais rādītājs, kas 

norāda uz kāda indivīda potencēm iekļūt elitē ir padevība vadībai un gatavība izpildīt 

�pavēles� no �aug�as�. Slēgta elite tiecas pēc pa�-atjauno�anās, kas noved pie 

degradācijas (Vasikin 1999, 181.-182. lpp.). Slēgtais elites tips ir vēsturiski pirmais, 

kurpretī atklāta elite veidojusies ilglaicīgā vēsturiskās attīstības procesā1, atvērta elite 

prasa augstu politiskās kultūras attīstības pakāpi, kā arī attīstītu pilsonisko sabiedrību 

(Ashin, Ohotsky 1999, 314. lpp.).  

 Pa�us rekrutācijas �ceļus� un veidus da�ādi autori skata at�ķirīgi - tomēr 

at�ķirības ir tikai shematiskos attēlojumos un izskaidrojumos, bet ne pa�ā būtībā. Visi 

autori ir vienisprātis, ka 

politiskās rekrutācijas process 

sastāv no vairākām pakāpēm, 

kuru gaitā rekrutu loks aizvien 

tiek sa�aurināts, prasot arvien 

jaunu spēju, izglītības un 

pieredzes līmeni. At�ķirības ir 

tikai terminos un apzīmējumos, 

kā tiek aprakstītas da�ādās �ī 

procesa pakāpes.  

 E. Gidenss politiskās 

rekrutācijas modeli veido no 

trim daļām, kas secīgi seko viena 

otrai: ne-elite ! sekundārā struktūra ! elite (skatīt 1. attēlu) (Giddens 1990, 18.-

19.lpp.). Rekrutācijas un administratīvā substrata pārklājas, kas �ajā gadījumā nozīmē, 

ka rekrutācija lielā mērā notiek tie�i no sekundārās struktūras �krātuves�. Gidenss 

uzsver- rekrutācija notiek nevis no ne-elites grupām, bet gan tie�i no �īs sekundārās 

struktūras (jāpiebilst - �ie apgalvojumi attiecas vairāk uz britu politisko eliti). Piemēram, 

ja notiek rekrutācija monarha institūcijā, tad jaunie rekruti visdrīzāk tiks rekrutēti no 

                                                           
1Jāpiezīmē, ka tālredzīgākie tradicionālo sabiedrību pārstāvji, izpratu�i slēgtā elites tipa trūkumus, 
mēģināju�i mainīt savas sabiedrības politiskās rekrutācijas principus. Piemēram, Konfūcijs uzskatīja, ka 
lai iegūtu tiesības pildīt valsts amatu pienākumus nepiecie�ams kārtot eksāmenus (Ashin, Ohotsky 1999, 
315. lpp.), tātad nepiecie�ams rādītājs, pēc viņa ieskatiem, bijusi kvalifikācija, nevis tikai sociālā izcelsme 
vai kādas iedzimtas īpa�ības. 

 

} SEKUNDĀRĀ 
STRUKTŪRA 

1. ATTĒLS  

AVOTS: Giddens, A. (1990) Elites in the British Class Structure. Pp.
3-31 in Scott, J. ed. The Sociology of Elites /vol. 2. Great Britain, Great
Yarmouth: Galliard Printers Ltd. 
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karaliskā galma un karaliskās ģimenes nevis no kādām citām ārpuselites grupām. 

Gidenss uzsver, ka rekrutācijai nav obligāti jānotiek tie�i no dotās sfēras sekundārās 

struktūras, tā var notikt, rekrutējot arī no citu darbības sfēru pārstāvju loka, piemēram - 

rekrutēt jaunus locekļus parlamentā var tiklab no administratīvajiem civilierēdņiem, kā 

arī no karaliskā galma u.tml.(Giddens 1990, 20.lpp.). 

 R. D�onsons veido daudz sare�ģītāku diagrammu, mēģinot parādīt gan sievie�u 

un vīrie�u at�ķirīgās iespējas rekrutēties, gan parādot da�ādu sociālo slāņu 

nevienlīdzīgās iespējas, gan arī uzrādot konkrētus kanālus, kas var veicināt iekļū�anu 

elitē (skatīt 2. attēlu).  

 

 

Tomēr �ai shēmai ir būtiskas nepilnības - te parādīti tikai formālie rekrutācijas 

aspekti, proti, netiek skatīta arī da�ādo neformālo, neoficiālo faktoru loma. Politiskās 

elites rekrutācijā būtisku lomu tomēr spēlē arī tie�i neformālie sakari, dalība da�ādās 

elitārās organizācijās, klubos, savstarpējās korporatīvās saiknes utt. Ne tikai izglītība un 

skolo�anās iestāde vai darba organizācijas ir tie galvenie avoti un kanāli, no un pa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Privātskolas; 
2. Arodbiedrības; 
3. Ne-Oksbrid�as universitātes; 
4. Oksbrid�as universitāte. 
  

Kanālu �dziļums� shēmā norāda, kurai sociālajai grupai ir prioritāra pieeja elites pozīcijām, piemēram - 
4. kanāls paredz prioritāru vidus�ķiras vīrie�u (un nelielu augstākās �ķiras sievie�u daļas) pieeju elitei. 

2. ATTĒLS 

AVOTS: Johnson, R. W. (1990) The British Political Elite, 1955-1972. Pp. 222-265 in Scott, J. ed. The Sociology of Elites/ vol. 
2. Great Britain, Great Yarmouth :Galliard Printers Ltd. 
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kuriem cilvēkiem ir iespējams iekļūt  elites  grupās  -   būtiski  ir  arī  �neredzamie�  un  

neizpaustie  faktori,  kas da�kārt pat vēl lielākā mērā ietekmē iespējas rekrutēties kā 

da�ādie �redzamie�, formālie rādītāji.  

Lai gan pastāv at�ķirības da�ādo autoru uzskatos attiecībā uz politiskās 

rekrutācijas procesu, praktiski visi teorētiķi piekrīt, ka ceļā uz eliti rekruti iziet vēl vienu 

būtisku fāzi - M. Mārd�ers to sauc par talantu krātuvi. T.i. - starp elites pozīcijām un 

pārējo sabiedrību atrodas �āda savdabīga krātuve, kur nonāk visi tie, kam ir potences 

iekļūt elitē. Un tālāk atbilsto�i katra spējām, pieredzei, izglītībai, da�ādiem neformāliem 

apstākļiem, �īs potences iekļūt elitē realizējas vai arī nerealizējas. Mārd�ers politiskās 

rekrutācijas procesu kopumā raksturo tie�i �ādā aspektā - tas ir process, kura gaitā no 

noteiktas potenciālās elites locekļu krātuves tiek izvēlētas personas varas funkciju 

veik�anai, sabiedrības pārvaldei (Marger 1987, 178. lpp.). Svarīgākais ceļā uz elites 

pozīcijām līdz ar to ir iekļūt �ajā talantu krātuvē, kas ir jau pirmais solis uz eliti (skatīt 3. 

attēlu). Ričards L. Zveigenhafts norāda uz līdzīgu krātuves pastāvē�anu: viņ� to nodēvē 

par �komforta zonu�, 

un iekļū�anu tajā 

uzskata par būtiskāko 

soli ceļā uz eliti, jo 

tie�i �ajā līmenī eso�ā 

elite vērtē, kas var tikt 

un kas nevar tikt 

akceptēti   iekļuvei 

elitē (Zweigenhaft,   

Domhoff 1998). 

Jāpiebilst - lai gan 

shēmā �ī talantu   

krātuve  zīmēta  

samērā   pla�a,  realitātē   tas  tā  nebūt  nav,  jo  ar  elites  funkciju pildī�anai 

nepiecie�amajām īpa�ībām apveltīti ir ļoti ierobe�ots sabiedrības locekļu skaits2. 

                                                           
2Jāatceras arī, ka ne visi, kas iekļūst talantu krātuvē, iekļūs arī elitē, jo talantu krātuve tomēr ir pla�āka kā 
elitei nepiecie�amo jauno locekļu skaits - �ajā posmā iz�ķirīgi kļūst indivīda personīgie, individuālie 
raksturojumi (ascriptive factors).  

 

VARAS ELITE

TALANTU KRĀTUVE

�ĶIRU UN STATUSU
HIERARHIJA

 

3. ATTĒLS 

AVOTS: Marger, M. (1987) Elites and Masses (An Introduction to Political Sociology).
California: Wadsworts Publishing Company.  
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AVOTS: adaptēts pēc: Aars, J. and Offerdal, A. (1998) Local 
Recruitment in Crisis - A Comparison of Finland and 
Norway. Scandinavian Political Studies 21(3) pp. 207-230. 

 G. Previts runājot par politisko rekrutāciju, �ī procesa shēmu zīmē līdzīgi kā citi 

autori: tikai neliela daļa sabiedrības pārstāvju ir kompetenti pildīt elites pozīcijas, 

ieņemt amatus da�ādās institūcijās - �ajā vairāk piemēroto grupā kāda daļa no 

pārstāvjiem izveido dominējo�o sociālo stratu, kura savukārt ietver vēl citu - ekskluzīvu 

grupu, politiski aktīvu stratu, kurā (līdzīgi kā Mārd�era �talantu krātuvē�) apvienojas 

visi tie, kuriem ir potences iekļūt elitē. No �īs pēdējās grupas da�i cilvēki tiek izvirzīti 

tālāk kandidē�anai uz elites pozīcijām (ja runājam par vēlē�anu ceļā iegūtiem 

posteņiem) (Aars, Offerdal 1998, 210. lpp.). (Skatīt 4. attēlu.) �ajā pārejas procesā no 

vienas grupas nākamajā, arvien tuvinoties elitei, rekrutiem jāiziet caur da�ādām atlases 

fāzēm - kvalifikācija, pieredze, izglītība, spējas utt. Previts uzskata, ka katra atlases fāze 

jāpētī divos aspektos - selekcija un pa�-izlase: pirmā attiecas uz da�ādām oficiālām un 

formālām prasībām (kā institūcijas mobilizē individuālos kandidātus), otrā - uz 

individuālām kandidātu iezīmēm, raksturojumiem (kā indivīdi apmierina savas 

politiskās ambīcijas) (Aars, Offerdal 1998, 210.-211. lpp.).  

 Apkopojot augstāk izteiktos 

apgalvojumus, var secināt, ka visi autori 

�zīmē� aptuveni vienādu politiskās 

rekrutācijas vispārējo shēmu: pirmajā 

pakāpē tie ir visi sabiedrības locekļi, 

nākamajā pakāpē - jau noteikti atlasīti 

piemērotākie kandidāti elites pozīciju 

ieņem�anai un pēdējā pakāpē tie ir jau 

konkrēti indivīdi, kas ievēlēti, iecelti vai 

izvēlēti elites grupas papildinā�anai. 

Tāpat līdz ar katru nākamo pakāpi tiek 

noteiktas arvien jaunas prasības (gan 

formālas, gan neformālas), lai pārkāptu 

nākamajā pakāpē. Realizējot politisko rekrutāciju, tiek realizēts politiskās sistēmas 

saglabā�anas process (Kuper, Kuper 1996, 631. lpp.).  

 Vairāki autori uzsver arī atsevi�ķus citus politiskās rekrutācijas faktorus - 

politiskās elites grupa tiek papildināta vai atjaunota ne tikai no zemāk eso�ajām ne-

elites grupām, bet da�kārt arī no cita veida (ekonomiskās, kultūras u.tml.) elitēm, 

 

ELITE 

POLITISKI AKTĪVĀ STRATA 

DOMINĒJO�Ā SOCIĀLĀ STRATA 

SABIEDRĪBA KOPUMĀ 

4. ATTĒLS 
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piemēram - politiskā elite var rekrutēt jaunus locekļus no kultūras elites, vai arī �īs divas 

elites grupas var lielā mērā saplūst vienā neatdalāmā kopumā (Babayaeva, Tarshis, 

Reznychenko 1994, 66. lpp.). Tas arī nozīmē, ka rekrutācija politiskajā elitē notiek ne 

tikai pa �vertikālo ceļu�, bet arī horizontālās mobilitātes veidā. 

 Elites cirkulācija lielā mērā tiek saistīta ar uzticē�anos valsts varai kopumā - jo 

lielākā mērā notiek elites cirkulācija un jaunu locekļu ieplūdums, jo augstāka 

uzticē�anās valsts varai tiek paredzēta (Derlien 1997, 15. lpp.). Almonds un Verba �ādā 

aspektā runā arī par politiskās sistēmas stabilitāti, uzskatot, ka cilvēkiem ir būtiski 

sajust, ka viņi var līdzdarboties varas procesos: jo lielākā mērā cilvēkiem būs sajūta, ka 

viņi var līdzdarboties politisko lēmumu pieņem�anas procesos, jo stabilāka būs politiskā 

sistēma (Almond, Verba 1965,  206. lpp.). Tik pat liela korelācija da�u autoru darbos 

tiek iezīmēta starp rekrutācijas norisi un elites sastāva kvalitāti (Ashin 1998, 66. lpp.). 

Līdz ar to - var teikt, ka politiskās elites rekrutācija nav tikai �auri uz pa�u rekrutācijas 

procesu attiecināma, tā ietekmē daudz pla�āku procesu un nori�u loku: gan sabiedrības 

attieksmi pret varu un konkrētām valsts institūcijām, gan pa�as elites kvalitāti, gan arī 

sabiedrības attīstības procesus utt. 

 Būtisks jautājums runājot par elitēm vispār ir jautājums par to elites locekļu 

nokļū�anu elitē, kuri netiek ievēlēti, bet tiek iecelti vai kādu konkrētu augstākstāvo�u 

personu izvēlēti noteiktu funkciju veik�anai. Būtisks ir jautājums, cik lielā mērā �ie 

cilvēki savas pozīcijas iegūst pateicoties savām spējām un kompetencei vai arī balstoties 

kādos citos faktoros - partijas piederībā, padevībā kādai augstākstāvo�ai personai utt. 

Pētot politisko rekrutāciju, tiek pētīts, kā līdzdalībnieki nokļūst elitē, pa kādiem ceļiem, 

no kurienes viņi nāk (tas ir jautājums par politiskās elites rekrutācijas avotiem), tāpat 

būtiska nozīme tiek pievērsta jautājumam, kādas spējas un kontaktus palīdz iegūt dalība 

politiskajā elitē (un tik pat lielā mērā - kādas spējas un kontaktus nākas zaudēt 

līdzdarbojoties elitē) (Kuper, Kuper 1996, 631. lpp.). A. un J. Kuperi uzskata, ka izzinot 

jauno elites locekļu spējas, mērķus, pilnvaras utt., ir iespējams vieglāk izprast viņu 

darbību, kā arī to, ko elites pārstāvji saka un kādēļ saka tie�i tādā vai citādā veidā.  

 Rekrutācijas process ir savdabīgs veids, kā politiskā elite mēģina spēcināt sevi, 

rast jaunus spēkus varas uzturē�anai, un �ajā procesā �vecā� elite meklē tādus rekrutus, 

kam piemīt jau daudzveidīgākas spējas, augstāka un labāka izglītība kā pa�ai (kas 

nozīmē, ka elite saprot - ar vecajiem spēkiem, un balstoties vecajos faktoros, varu nav 
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iespējams ilglaicīgi noturēt, nepiecie�ama attīstība) (Kuper, Kuper 1996, 631. lpp.). Tai 

pat laikā elite meklē arī tādus rekrutus, kas kaut kādā mērā atainotu tās darbības stilu, 

spriedumus, uzskatus utt. A. un J. Kuperi to sauc par elites pa�-iemū�inā�anos (self-

perpetuating).  

 Vērtējot kopumā, tiek atzīts, ka politiskā elite kļūst da�ādāka, t.i. � tā vairs nav 

aristokrātija, bet to veido da�ādi cilvēki ar da�ādu izcelsmi, da�ādu izglītības un 

profesionālo pieredzi utt. Pastāv uzskats, ka �ādu procesu sekmē individuālisma 

laikmeta prasības pēc at�ķirīgā, individuālā, kad nozīmi zaudē korporatīvās ģimenes vai 

vienas noteiktas sociālās izcelsmes grupas saites (Zweigenhaft, Domhoff 1998). Tiek 

uzskatīts, ka elite kļūst atvērtāka pārējai sabiedrībai, tai pat laikā tomēr saglabājot 

zināmu distanci � elite piedāvā iekļauties tās rindās, bet jābūt gataviem pieņemt 

noteiktus spēles nosacījumus. Sekojo�i � elite kļūst atvērtāka, tomēr savu īpa�o statusu 

cen�as saglabāt joprojām.  

 

1.2. TEORĒTISKIE  POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJAS AVOTI 

 Politiskās elites rekrutācijas avoti nav pla�i iztirzāta un analizēta tēma 

teorētiskajos avotos. Daudz pla�āk tiek skatīta rekrutācija kā tāda - kā tā notiek, kādos 

veidos, kādi faktori to ietekmē utt. Tomēr, neskatoties uz to, iespējams izdalīt vairākas 

rekrutācijas avotu grupas, kas visbie�āk parādās to autoru darbos, kas pētī �os 

jautājumus Rietumvalstīs un, kā īpa�a kategorija - biju�ajās padomju republikās.  

 Runājot par politiskās rekrutācijas avotiem, var izdalīt divus aspektus, kādā �o 

jautājumu skatīt: var rekrutāciju pētīt pēc ārējām pazīmēm (kā, piemēram, dalība 

da�ādās sabiedriski-politiskajās organizācijās u.tml.) vai arī pēc pa�a indivīda 

personīgajām iezīmēm (ko dēvē arī par askriptīvajiem faktoriem3 - kā dzimums, 

prasmes, spējas, izglītība utt.). �ajā darbā vairāk uzmanības tiks pievērsts tie�i 

pirmajiem, kas ir viennozīmīgāk �izskaitļojami� un vairāk norādītu tie�i uz tiem 

formālajiem un neformālajiem avotiem, kas politisko eliti nodro�ina ar jauniem 

                                                           
3 Apzīmējumu �askriptīvs� (no angļu valodas � piedēvē�ana, attiecinā�ana) ieviesis R. Lintons, lai 
apzīmētu alternatīvu sasniegumiem (angl. - achievement) kā sociālai orientācijai, skaidrojot sociālās 
mobilitātes procesus. Skaidrot sociālās mobilitātes norises un indivīda kā personības lomu tajos, 
iespējams divējādi: var analizēt askriptīvos faktorus (kā dzimums, vecums, ādas krāsa utt.) vai arī 
pievērsties reālajai cilvēka uzvedībai sociālajā telpā, vērtēt viņa sasniegumus (kā konkrētas profesijas 
pārstāvja, kā pilsoņa, kā nodokļu maksātāja utt.). Tie�i balstoties �ajos divos aspektos nereti tiek analizēts 
stratifikācijas process, uzskatot, ka cilvēka sociālo statusu lielākā mērā nosaka viņa reālie sasniegumi 
(pa�a sasniegtais), nevis pateicoties kādiem jau �iedzimtiem� raksturojumiem (kā ģimenes piederība, 
vecāku sociālais statuss utt.) (Ionyn 2000, 264. lpp.) 
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pārstāvjiem. Citviet turpretī izvirzīti divi cita veida rekrutācijas procesa pamatojumi: 

bioloģiskais (kas netie�i korelē arī ar sociālo - iedzimtās īpa�ības kā dzimums, 

etnicitāte) un iegūtais, t.i. - tās īpa�ības, ko cilvēks iegūst, uzkrājoties darba un izglītības 

pieredzei (prasmes un spējas, izglītība) (Sills 1972, 27.-28. lpp.). Vērtējot pēc �iem 

rekrutācijas aspektiem, tiek izdarīti arī secinājumi par vispārējām tendencēm sabiedrībā 

- ja pastāv rekrutācija pēc bioloģiski iegūtiem rādītājiem, sabiedrība (vai vismaz 

politiskā vide) tendēta uz konsolidāciju, ja rekrutācija notiek pēc personīgiem rādītājiem 

- pastāv tendence uz �izple�anos�, t.i., pla�ākiem sociālajiem kontaktiem, atvērtu 

sabiedrību4.  
IZGLĪTĪBA KĀ REKRUTĀCIJAS AVOTS  

Rekrutācijas procesā ļoti svarīgu vietu ieņem izglītības process (Ashin, Ohotsky 

1999, 338. lpp.), līdz ar ko viens no visbūtiskākajiem avotiem ceļā uz eliti ir izglītotie 

speciālisti. Tas reizē ir arī avots, ko visvieglāk pakļaut politiskam monopolam5 

(Giddens 1990, 169. lpp.). Izglītības būtiskā loma izriet no apstākļa, ka vara prasa 

zināmu kompetenci - un tas izvirza izglītoto speciālistu grupu kā vienu no vado�ajiem 

politiskās rekrutācijas avotiem. ASV un Lielbritānijā īpa�s avots ir pat konkrētas 

mācību iestādes - 19. gs. tās bija privātskolas, kas reizē kalpoja arī kā ierobe�ojo�s 

faktors ceļā uz eliti - ne katrs varēja �ajās skolās izglītoties6 (Giddens 1990, 169. lpp.; 

Lindenfeld 1968, 246.-247. lpp.). 20. gs. tās ir presti�ās universitātes - kā Oksforda, 

Kembrid�a, Hārvarda (Giddens 1999, 316. lpp.). Augstākās mācību iestādes praktiski ir 

arī vienīgie konkrēti redzamie politiskās elites rekrutācijas avoti � citi lielākā vai 

mazākā mērā ir slēpti, pastarpināti. Uzsverot izglītības faktoru, praktiski tiek iezīmēta 

pāreja no iedzimtiem raksturojumiem (kā dzimums, etnicitāte, sociālā izcelsme u.tml.) 

                                                           
4 Pitirims Sorokins darbā Social and Cultural Mobility uzsver � demokrātiskās sabiedrībās sociālā 
mobilitāte ir atvērta kā horizontāli, tā vertikāli � indivīda sociālo pozīciju nedeterminē kādas iedzimtas 
īpa�ības: visas pozīcijas ir atvērtas visiem sabiedrības locekļiem, kuri var tās sasniegt, nepastāv ne 
juridisku, ne reliģisku barjeru � tai pat laikā tas nozīmē arī pretēju procesu: tāpat kā aug�upejo�ā, arī 
lejupvedo�ā mobilitātē nepastāv nekādu barjeru (Sorokin 1959). 
5Runāt par izglītību kā ierobe�ojo�u faktoru �odienas globalizācijas un straujo pieejamo inovāciju 
laikmetā būtu neadekvāti, kādēļ jāuzsver, ka izglītība var kļūt par vienu no �ķēr�ļiem, ko vara liek jauno 
rekrutu ceļā uz eliti zināmos sabiedriski politiskajos apstākļos (piemēram - totalitāros re�īmos). �odienas 
attīstītajā sabiedrībā �ādi ierobe�ojumi būtu grūti realizējami. Lai gan maksas izglītība varētu būt viens no 
�ādiem �ķēr�ļiem. 
6G. K. A�ins runā arī par īpa�ām skolām, kuras pa�as meklē, testē un atlasa īpa�i talantīgus bērnus, kurus 
uzņemas da�kārt apmācīt pat par velti (mācības apmaksā topo�o speciālistu nākamās darba vietas, kas 
tādā veidā rūpējas par savu izaugsmi, piemēram, kompānijas �Toshiba� un �Toyota�) - �ādā situācijā 
zināms pārākums pār citiem praktiski tiek predesponēts jau izglītības gaitu sākumposmā un tad var runāt 
arī par izglītības iestādēm, kas gatavo jau elites pārstāvjus (jāpiebilst, ka vairāk gan �āda kvalificēto 
speciālistu sagatavo�ana ir izplatīta ra�o�anas sfērā, mazāk politikā) 
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uz iegūtiem raksturojumiem (kā spējas, kvalifikācija, izglītība, pieredze u.tml.)7, kas 

nozīmē, ka mūsdienās apstiprinās meritokrātiskā tēze - tā uzsver cilvēka pa�a iniciatīvu, 

pa�a rekruta individuālo īpa�ību nozīmi8 nevis tikai kādas �iedzimtas� īpa�ības. No 

�ejienes arī izriet pieņēmums par eliti kā par sabiedrības vērtīgāko pārstāvju kopumu - 

elites rekrutācija ir ne tik daudz CĪŅA par varu, cik cilvēku ATLASE varas funkciju 

veik�anai (Vasikin 1999, 178. lpp.). Meritokrātijas lomu uzsver vairāki autori, tai pat 

laikā tiek atzīts, ka nevar izdalīt (lai gan da�i autori to tomēr mēģina darīt9) kādas 

konkrētas mācību iestādes, kas garantētu vietu elitē (Lindenfeld 1968, 247. lpp.). 

Da�ādās mācību iestādes var tikai veicināt, nevis nodro�ināt iekļū�anu varas struktūrās. 

Gidenss �ai aspektā min arī citu faktoru - elites locekļi var neformāli izvirzīt kādas 

konkrētas mācību iestādes beig�anu kā noteikumu iekļū�anai elitē - elites pārstāvji 

vēlas, lai arī citiem būtu tāda pat izglītība kā pa�iem (Giddens 2000, 317. lpp.). Jo 

lielāka loma izglītībai ir totalitārās sabiedrībās - izglītība �eit da�kārt tiek izmantota kā 

formāls �ķērslis iekļū�anai elitē - tiek prasīta kāda noteikta veida izglītība, kas nav 

viegli pieejama, līdz ar to ierobe�ojot personu loku, kam būtu potenciāli iespējams 

piedalīties varas realizācijā (Zang 1998, 39. lpp.). (Tai pat laikā totalitāras sabiedrības 

politiskā elite izmanto arī da�us citus formālus �ķer�ļus, kā piemēram, partijas 

piederība.) Tomēr izglītības loma nav viennozīmīgi vērtējama - piemēram, izglītība var 

būt arī tikai sekundārs, pastarpino�s faktors politiskās rekrutācijas procesā. Iesaistoties 

izglītības procesā, cilvēks iegūst iespējas veidot pla�u paziņu loku, veidot pla�u sociālo 

sakaru tīklu, kas līdz ar to dod arī lielākas iespējas iekļūt elitē, kas izriet no pla�ā paziņu 

loka. Izglītība - lai arī �ajā gadījumā ir �redzamais� faktors - patiesībā var būt tikai 

pastarpinātas nozīmes rādītājs.  

                                                           
7 Tai pat laikā atsevi�ķi autori arī mūsdienu sabiedrībā saskata �iedzimto� faktoru nozīmes saglabā�anos � 
Daniels Bells, analizējot varas struktūru ASV sabiedrībā, kā būtisku faktoru pieejai varas pozīcijām 
iezīmē arī iedzimtību, kā nozīmīgus minot tādus faktorus kā izglītība, kooptācija uzņēmēju vidū u.c. (Bell 
1973)  
8 Arī D�ons Loks savā darbā Second Treatise of Government runā par �merit� nozīmi iespēju 
nevienlīdzībā, uzsverot, ka īpa�as spējas vai prasmes var atsevi�ķus cilvēkus ierindot augstākā līmenī par 
eso�o (Locke 1980, 31.lpp) 
9 Piemēram, Ričards L. Zveigenhafts un G. V. Domhofs kā nākamo elites pārstāvju �ra�otājus� min tādas 
universitātes kā Hārvarda, Jēla, Prinstona, Čikāgas universitāte, Stenforda u.c. (Zweigenhaft, Domhoff 
1998). Laikraksts Financial Times veic arī ikgadējus biznesa skolu pētījumus, nosakot labāko, presti�āko 
skolu pasaulē. �ādos pētījumos kā kritēriji tiek izmantoti � skolas beidzēja atalgojums un tā dinamika, 
beidzēja karjera un iekļau�anās starptautiskā apritē. 2000. gadā  par elitārākajām jauno speciālistu 
�ra�otājām� atzītas ASV skolas � Wharton, Harvarda, Stenforda u.c. Arī Latvijā tiek runāts par 
atsevi�ķām elitārām skolām, un kā viena no tādām ,kas �ra�o� jaunās elites pārstāvjus tiek uzskatīta 
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (Grūbe 1997, 10.-12. lpp.), kuras beidzēji esot ļoti pieprasīti 
darba tirgū. 
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Īpa�i izglītības loma tiek uzsvērta gadījumos, kad runa ir par sievie�u vai arī 

da�ādu minoritā�u (galvenokārt etnisko10) iekļuvi elitē � �ādos gadījumos izglītība 

nereti izvirzās par galveno faktoru, kas iz�ķir jaunā rekruta izredzes iekļūt elitē: tas 

nozīmē, ka arvien lielāku lomu jaunu elites locekļu piesaistē spēlē tie�i askriptīvie 

faktori � cilvēka pa�a sasniegumi, spējas un pieredze. Izglītība kļūst par nozīmīgu 

faktoru iespēju izlīdzinā�anā starp tiem, kam pieejami lielāki resursi un tiem, kam tādu 

nav: T. Jangs tie�i zinā�anas un izglītību atzīst par tiem apstākļiem, kas valdo�o 

nevienlīdzību iespējās varētu izlīdzināt, kas varētu līdzsvarot sociālās mobilitātes 

procesus, lai iespējas pārvarēt sociālās barjeras būtu pēc iespējas pla�ākai sabiedrības 

daļai (Young 1998)11. Tomēr � lai gan no vienas puses tas norāda uz politiskās elites 

arvien lielāku profesionalitāti un zināmām kvalitātes prasībām, no otras puses �ādā 

veidā tiek arī ierobe�otas sociālās mobilitātes iespējas � izredzes ir tikai tiem, kuriem ir 

pieeja izglītībai, kuriem ir resursi, ko ieguldīt iespējamos nākotnes ieguvumos. Zināmā 

mērā tas arī ierobe�o potenciālo politiskās elites rekrutu loku, sa�aurinot rekrutācijas 

robe�as līdz izglītotajiem un pieredzi guvu�ajiem speciālistiem (Zweigenhaft, Domhoff 

1998) 

 A. Stēns, pētot Baltijas valstu politiskās elites, secina, ka tās ir samērā augsti 

izglītotas (Steen 1996, 150. - 151. lpp.). Viņ� arī saista elites izglītotību ar tās statusu 

sabiedrībā. Samērā augsts izglītotības līmenis, pēc minētā autora pētījumiem, 

novērojams Baltijas valstu parlamentu locekļu vidū, kā arī partiju vadītāju �aprindās�.  

 Pieaugo�ā meritokrātijas faktoru loma12 tiek saistīta ar pieaugo�o darba 

dalī�anu (Dronkers, Hillege 1998, 193. lpp.). Kādreizējo aristokrātijas un bur�uāzijas 

lomu mazina vidus�ķiras parādī�anās - tā izjauc duālo sabiedrības dalījumu un uzstāda 

                                                           
10 Īpa�i par etnisko minoritā�u nevienlīdzīgajām iespējām tiek runāts ASV � atsevi�ķi autori pat uzskata, 
ka da�ādu etnisko minoritā�u pārstāvjiem jebkādas izredzes iekļūt politiskajā elitē (un arī vispār veidot 
profesionālo karjeru) ir tikai tad, ja to pārstāvji pieņem amerikānisko kultūru par savējo, amerikanizējas 
(T. Jangs �ī procesa apzīmē�anai lieto jēdzienu �whitening�, ar ko saprot ne-amerikāņu socializāciju 
amerikāniskajā sadzīvē un kultūrā, tādējādi gūstot aug�upejo�as sociālās mobilitātes izredzes) (Young 
1998). 
11 Tai pat laikā minētais autors uzskata, ka pat ja izglītība un zinā�anas būtu tas apstāklis, kas sabiedrībā 
valdo�o iespēju nevienlīdzību lielā mērā sabalansētu, pastāv un pastāvēs tomēr vēl citas sociālās barjeras, 
ko varētu būt pat vēl grūtāk pārvarēt, kā piemēru ASV sabiedrībā viņ� min institucionalizēto rasismu 
sabiedrībā kopumā (Young 1998). 
12 Arī Daniels Bells, savos darbos analizēdams post-industriālās sabiedrības evolūciju, izglītību iezīmē kā 
vienu no tiem būtiskākajiem faktoriem, kas ļauj ieņemt sabiedrībā stratēģiski būtiskākos posteņus � 
izglītība post-industriālajā sabiedrībā (līdzās tehniskajām spējām) kļūst par vienu no iz�ķiro�ajiem 
faktoriem varas sadalē (Bell 1973). 
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augstākas prasības elites eso�ajiem un topo�ajiem pārstāvjiem - tiek prasīta kompetence 

(nepietiek tikai ar sociālo izcelsmi) (Dronkers, Hillege 1998, 193. lpp.).  

 Varas realizācijas un lēmumu pieņem�anas process prasa kompetentas personas 

- tikai rekrutējot tādas sabiedrība nodro�ina profesionālu un kompetentu pārvaldi (Steen 

1996, 143. lpp.). Pēc Stēna uzskatiem augsts elites statuss ir atkarīgs tie�i no tās 

pārstāvju izglītības, augsts izglītības līmenis norāda uz augstu politiskās dzīves  

profesionalitātes pakāpi (turpat: 153. lpp.).  

 Kā paradoksu Gidenss iezīmē sekojo�u aspektu - arvien mazāka nozīme tiek 

pie�ķirta izglītībai, zinā�anām kā tādām, daudz lielākā mērā tiek uzsvērta mācību 

iestādes nozīme, kura tiek  absolvēta. T. i. - svarīga kļūst diploma izsniedzēja - 

universitāte, nevis pa�as iegūtās zinā�anas (Giddens 1990, 263. lpp.).  

 Tomēr vēlreiz jāuzsver - izglītība (vai beigtā mācību iestāde) ir tikai VEICINO�S, 

nevis noteiktas pozīcijas NODRO�INO�S faktors. Bet jebkurā gadījumā izglītoto 

speciālistu �krātuve� ir būtisks avots politiskai rekrutācijai (jāpiebilst - attīstītās 

demokrātijas valstīs daudz lielākā mērā kā postpadomju valstī).  
SOCIĀLĀ IZCELSME & �ĶIRISKĀ PIEDERĪBA  

It bie�i par būtisku avotu politiskās elites rekrutācijā tiek uzsvērta arī sociālā 

izcelsme un �ķiriskā piederība (pareizāk būtu teikt - jaunā rekruta un viņa vecāku 

�ķiriskā piederība un sociālā �pagātne�). Daudzi autori uzskata (un �ie uzskati visbie�āk 

ir balstīti demokrātisko Rietumvalstu piemēros), ka augsts vecāku vai pa�u rekrutējamo 

sociālais statuss, augstāka �ķiriskā piederība, vienlaicīgi arī nodro�ina vieglāku pieeju 

elites pozīcijām13. Piemēram, E. Gidenss uzskata, ka gan ekonomiskā, gan politiskā 

elite rekrutējas pamatā no �aurām ekonomiski vai politiski priviliģēto aprindām 

(Giddens 1990, 169.lpp)14. Pie tam eso�ās un topo�ās elites grupas nevis vienkār�i 

mēģina pa�rekrutēties, pa�atjaunoties, bet veido savu darbību, funkcionē�anu tā, lai citu 

grupu, slāņu �ienācējiem� atrasties elitē būtu ja ne neizdevīgi, tad vismaz ne tik izdevīgi 

                                                           
13 Tai pat laikā jāatzīmē, ka nokļū�ana no zemākā slāņa uzreiz augstākajā arī tiek vērtēta kā nedabiska 
situācija. Līdz ar to � atsevi�ķi autori vairāk uzmanības pievēr� tam, cik paaud�u laikā tiek sasniegti 
sociālās struktūras augstākie slāņi, vērtējo faktorus, kas sekmēju�i vai bremzēju�i sociālo mobilitāti: 
pastāv uzskats, ka sociālā mobilitāte normālos (stabilos) sociāl-politiskajos apstākļos var noritēt 
minimums trīs paaud�u nomaiņas laikā (Zweigenhaft, Domhoff 1998). �ādā aspektā Latvijas situācija ir 
radikāli at�ķirīga, ko nosaka re�īma maiņa nesenā pagātnē un tās radītās iespējas atsevi�ķiem cilvēkiem 
izvirzīties, citiem zaudējot savas pozīcijas.  
14Skatīt arī Gidensa elites modeli 5. lpp. - sekundārā struktūra �ajā modelī visai precīzi norāda uz tādu 
elites rekrutācijas avotu kā sociālā izcelsme, �ķiriskā piederība - �ī struktūra tie�i norāda uz rekrutācijas 
procesa elitisko dabu, ko varētu saukt arī par pa�-rekrutāciju (Ashin, Ohotsky 1999,  339. lpp.).  
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kā eso�ajiem elites grupas pārstāvjiem - M. N. Hansens, pētot ienākumu un sociālās 

izcelsmes korelāciju, atklāj, ka no augstākām sociālajām �ķirām rekrutētie elites locekļi 

atrodas priviliģētākā stāvoklī attiecībā pret zemāko slāņu un ne-elites grupu rekrutiem, 

kuru ienākumi, pat ieņemot līdzvērtīgas pozīcijas ar �augstākas� izcelsmes elites 

locekļiem, ir zemāki un iespējas līdz ar to mazākas (Hansen 1998, 385-386. lpp). Līdz 

ar to arī pa�ā elitē notiek noslāņo�anās, kas balstās sociālās izcelsmes un �ķiriskās 

piederības rādītājos. Elite nemīl ienācējus no ne-elites grupām15, jo to pārstāvētās 

vērtības var būt at�ķirīgas elitē valdo�ajām, un tas rada bīstamu opozīciju pa�ā elites 

iek�ienē. Jau vairākkārt politiskās elites vēsturē biju�i periodi, kad sociālās izcelsmes 

nozīmība kļūst tik svarīga, ka elite mēģina norobe�oties no pārējās sabiedrības - tā rada 

pati savu kultūru, savas ekonomiskās attiecības, savus izpriecu veidus utt.16, kas to 

pilnībā pasargātu no �nevēlamiem� ienācējiem. Tāpat palaikam politiskā (kas da�kārt 

sakrīt arī ar sabiedrisko un intelektuālo) elite nosaka īpa�us, pat formālus likumus, kas 

novelk skaidri redzamu robe�līniju starp MUMS un CITIEM (Kuper, Kuper 1996, 631. 

lpp.): piemēram, laulības ierobe�ojumu tikai savas �ķiras, kastas u.tml. ietvaros ir viens 

no spilgtākajiem �ādiem ierobe�ojumiem17. Elite sargā savu statusu un īpa�o stāvokli18, 

veidojot da�ādus īpa�us ekskluzīvus klubus, biedrības, asociācijas, kas palīdz tās 

locekļiem veidot cie�ākas savstarpējās attiecības un kontaktus19. Un iespējams, no �o 

klubu darbības arī izriet elites pa�-rekrutācijas iemesli - veidojoties cie�ākiem 

savstarpējiem kontaktiem, eso�ie elites locekļi savā vidē meklē savām

                                                           
15To pierāda arī daudzie politiskās elites rekrutācijas pētījumi, kas apliecina, ka lielākā daļa no politiskās 
un administratīvās elites tiek atjaunota tie�i no augstākajiem sociālajiem slāņiem, piemēram, Vācijā 
apmēram puse no elites tiek rekrutēta no augstākajiem sociālajiem stratiem (augstākā un vidusslāņa) 
(Ashin, Ohotsky 1999,  317. lpp.).  
16 �Nezaudējot savu personību, ir svarīgi iekļauties dominējo�ajā korporatīvajā kultūrā. �ajā gadījumā tas 
ir golfs. Visu dzīvi es atteicos mācīties spēlēt golfu, bet beidzot man nācās atzīt, ka tādējādi daudz ko 
zaudēju.� (H. R. O�Līrija, Northern States Power izpilddirektore (O�Leary 1998). 
17Lai gan jāpiebilst, ka laulības ierobe�ojuma nosacījums kā tāds ir ne tik daudz politiski cik ekonomiski 
determinēts noteikums - �o ierobe�ojumu nosako�ā grupa �ādā veidā spēj nosargāt savus ekonomiskos 
resursus no pārdales vai aizplūdes uz citām ārpus-grupām (bet reizē ar to - tādējādi saglabājot arī savu 
priviliģēto stāvokli attiecībā uz varu. 
18Filosofs A. Pjatigorskis raksta: �Līdz XX. gs. beigām politiskās dzīves valdo�ā tendence bija priviliģēto 
slāņu un elitāro ekonomisko, politisko un kultūras grupu tieksme saglabāt savas privilēģijas un 
priek�rocības vai, izsakot to mazliet citādi, saglabāt sava dzīves veida sevi�ķumu... (..) Pa�reiz (..) 
politisko dzīvi nosaka elementāra ideoloģiska formula, kuru es riskētu nosaukt par �absolūta anti-
sevi�ķuma formulu�: dariet, runājiet un domājiet tāpat kā mēs, un jums būs tikai labāk� ( Pjatigorskis 
2000, 4.-6. lpp.).  
19 �Daļa elites snobiski atzīst tikai sevi un apvienojas intere�u klubos, kur katru garāmgājēju vis neielai� 
un biedru maksa aizbiedē neatbilsto�os kandidātus� (Pētersons 2001, 28. lpp.). 
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noteiktām prasībām atbilsto�ākos pārstāvjus, kurus tie būtu gatavi padarīt par saviem 

līdzgaitniekiem. Līdz ar to elites īpa�a kultūra un sadzīve pati par sevi nodro�ina kā 

aizsardzības (pret sve�ajiem), tā arī rekrutācijas avota funkcijas (līdzīgi kā agrāk 

da�ādas profesionālās cunftes un brālības). Un pat, ja kāds �sve�ais� iekļūs elitē, viņ� 

bie�i vien netiek pieņemts, jo nevis IR, bet tikai IZLIEKAS par savējo - tādējādi rodas 

spriedze pa�ā elitē starp MUMS un CITIEM (Giddens 2000, 317. lpp.). F. Lindenfelds 

apgalvo, ka sociālās izcelsmes (viņ� to sauc par neredzamo ģimenes roku) nozīme elitē 

ir daudz izteiktāka kā visā sabiedrībā kopumā (Lindenfeld 1968, 246. lpp.)20. Un pēc 

autora domām, neredzamā ģimenes roka ir tā, kas spēlē iz�ķiro�u lomu top-cilvēku 

karjerās21. Tomēr arī pa�-atra�o�anās ne visās elites grupās ir vienlīdz spēcīgi izteikta - 

ir politiskās elites segmenti, kur ģimenes roka daudz spēcīgāk mēģina regulēt jauno 

rekrutu pieplūdumu, piemēram, parlamentā ģimenes �attiecības� nav tik izteiktas kā 

diplomātu aprindās (turpat). Tāpat at�ķiras arī ģimenes rokas nozīme da�ādās valstīs un 

sabiedrībās - E. Gidenss, piemēram, uzskata, ka PSRS politiskajā sistēmā sociālajai 

izcelsmei bijusi mazāka nozīme kā Rietumvalstīs (Giddens 2000, 320. lpp.). Lai gan 

caur Komunistisko Partiju tika nodro�ināta pla�u tautas masu (da�ādas sociālās izcelmes 

un �ķiriskās piederības) līdzdalība politikā, tomēr politiskās, ekonomiskās un militārās 

varas top-pozīciju ieņēmēji bija īpa�i atlasīti cilvēki, tāpat kā �ī varas trio darbība tika 

stingri kontrolēta un uzraudzīta, koordinēta centralizēti (turpat), līdz ar ko pla�ā 

pārstāvniecība kļūst vairs tikai formāla. Kaut gan da�kārt cilvēkus, kas ieņēma vado�os 

amatus, posteņus partijas aparātā, uzskatīja par �jauno �ķiru�22, pareizāk, pēc Gidensa 

domām, viņus būtu uzskatīt par īpa�u priviliģēto eliti, nevis jauna veida politiski 

sabiedrisko �ķiru. 

                                                           
20Tas nozīmē - elite lielākā mērā kā citas sabiedrības grupas vai �ķiras ir tendēta atra�ot sevi: tāpat kā 
ģimenē vecāki savus bērnus vairāk aprūpē kā citus, arī elite savus pēcnācējus vismaz mēģina nodro�ināt 
ar tādu pat statusu un privilēģijām kā pa�iem - neredzamā ģimenes roka mēģina aizvērt durvis SVE�AJIEM 
un atvērt tikai SAVĒJIEM vai SAVĒJO PĒCTEČIEM. 
21To uzsver arī krievu politologs A. I. Prigo�ins - viņ�, pētot Krievijas politiķu līderības jautājumus, 
secina, ka Krievijas sabiedrība ir sinkrētiska, ar ko saprot, ka cilvēka vērtību nosaka ne tik daudz viņa 
īpa�ības, cik piederība kādai sociālai kopībai - profesionālai, nācijas, �ķiras, slāņa, organizācijas grupai 
(Prigozin 1996, 23.-24. lpp.).  
22�eit E. Gidenss visdrīzāk atsaucas uz dienvidslāvu politiķa, rakstnieka un zinātnieka Milovana D�ilasa 
'jaunās �ķiras' teoriju, kas uzskata, ka padomju kompartijas aparāts pārvērtās par jaunu valdo�o �ķiru, kura 
monopolizēja varu valstī, veicot nacionalizāciju un piesavinoties visus valsts īpa�umus. Tā rezultātā visu 
ieroču un ra�o�anas līdzekļu jaunais saimnieks kļuva par jaunu �ķiru, kas ekspluatē pārvaldāmos, 
pārkāpjot visas cilvēciskās morāles normas, balstot savu varu terorā un totālā ideoloģiskajā kontrolē, 
vienlaikus kļūstot par visnīstāko �ķiru pasaules vēsturē (Voslensky 1996, 32. lpp.) 
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 M. Mārd�ers uzsver, ka politiskās elites rekrutācija ir atvērts process, bet 

zemākas sociālās izcelsmes pārstāvjiem tikai daļēji (Marger 1987, 181. lpp.). Lielā mērā 

īpa�o sociālās izcelsmes un �ķiriskās piederības lomu rekrutācijas procesā determinē arī 

sabiedrībā valdo�ie aizspriedumi un sociālās gaidas attiecībā uz zemākas sociālās 

izcelsmes pārstāvjiem (turpat: 180. lpp.). Ja tiek dota izvēle starp diplomāta dēlu un 

fabrikas strādnieka pēcnācēju, tad diez vai laimēsies pēdējam23. Tomēr Mārd�ers arī 

uzsver - elitē vienmēr saglabājas zināma vakanču daļa zemākas sociālās izcelsmes 

pārstāvjiem, kuru prasmes, talants, izglītība utt. ir biju�i pietiekami, lai pildītu elites 

funkcijas, lai pārvarētu sociālo diskrimināciju (tai pat laikā jāpiebilst - zemākas sociālās 

izcelsmes pārstāvji vienmēr tiks kritiskāk vērtēti, stingrāk testēti iekļuvei elitē kā rekruti 

ar sociāli �augstvērtīgāku� izcelsmi) - bet tie jebkurā gadījumā būs izņēmuma gadījumi. 

Un tai pat laikā �ādi ārpuskārtas gadījumi arī apliecina, ka elite ne vienmēr spēj pilnībā 

nokontrolēt rekrutācijas avotus tādā pakāpē, lai ne-elites pārstāvji neiekļūtu pat talantu 

krātuvē. �eit arī paveras iespējas tiem, kuriem iekļū�anu elitē liedz da�ādi formāli vai 

neformāli �ķēr�ļi. Un ne vienmēr cilvēki, kuriem ir zemāks sociālais statuss vai zemāka 

�ķiriskā piederība, ir mazāk piemēroti rekrutācijai kā elitei tuvākeso�o aprindu locekļi24. 

Un, no otras puses, M. Mārd�ers apgalvo, ka tie, kuriem nav atbilsto�u spēju netiks 

iekļauti elitē, pat, ja nāktu no priviliģētajām �ķirām, tai pat laikā atzīstot, ka rekrutācijas 

spēlē lielākā daļa izdevīgāko kār�u tiek iedalītas tie�i pēdējiem (Marger 1987, 180.lpp.). 

Bet sociālo izcelsmi, sociālo statusu un �ķirisko piederību autors neuzskata par 

absolūtiem un totāli kontrolētiem rekrutācijas avotiem: tie vienkār�i ir faktori, kas 

atvieglo ceļu uz eliti, bet nevis nodro�ina to (tāpat kā izglītība) - Mārd�ers to sauc par 

pa�-atbalstī�anu /self-sustaining/. 
PA�INICIATĪVA, PA�ATLASE 

 Par būtisku faktoru politiskās elites rekrutācijas procesā tiek atzīta arī personīgā 

iniciatīva, iek�ējā motivācija iesaistīties �cīņā� par elites pozīciju ieņem�anu (Aars, 

Offerdal 1998, 211. lpp.) - to varētu dēvēt par personīgo pa�-rekrutācijas procesu. Tie�i 

                                                           
23�eit būtiski atzīmēt pa�as sabiedrības nekonsekvento attieksmi - no vienas puses neuzticoties zemākas 
�ķiriskās piederības rekrutiem, bet tai pat laikā no otras puses - uzskatot, ka tie, kas ir 'aug�ā' vienkār�i 
neļauj tiem no 'apak�ām' izvirzīties. 
24Lipsets un Bendiks uzsver, ka ne elite, ne valdo�ā �ķira nevar kontrolēt dabisko talanta, inteliģences vai 
citu spēju sadali sabiedrībā, lai gan tās var monopolizēt iespējas nepriviliģētajām grupām izglītoties, gūt 
pieredzi. Tik ilgi, kamēr daudzi no tiem, kuriem ir atbilsto�as spējas dalībai elitē, piederēs zemākajām 
�ķirām, būs līderi un atsevi�ķi rekruti, kuri nāks tie�i no �īm �aprindām�. Iespējas potenciālajiem līderiem 
no zemākajiem slāņiem gūt izglītību un pieredzi nav lielas, bet vienmēr būs kādi, kas �os �ķēr�ļus 
pārvarēs.( Marger 1987, 179. lpp.) 
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�ie apstākļi ir tie, kas dod spēcīgāko impulsu iesaistī�anās procesam, jo - pat ja cilvēkam 

ir pieejami visi pārējie faktori dalībai elitē, bet nav personīgas motivācijas to darīt, tad 

visdrīzāk viņa iespējamā politiskā karjera arī nerealizēsies. Tai pat laikā jāatzīst, ka 

motivācija un pa�iniciatīva pa�as par sevi nav pietiekams nosacījumu kopums, lai būtu 

iespējama politiskā rekrutācija - jo svarīgs faktors ir arī pieejamie resursi (finansu, 

atbalsta mobilizē�anas u.c.) (Kuper, Kuper 1996, 613. lpp.). Da�kārt tiek uzsvērts 

faktors, ko apzīmē kā �kur� tevi zina� pretēji tam, �ko tu zini�, t.i. - arvien svarīgāk kļūst 

tas, cik daudzi un kādi cilvēki zina jauno rekrutu, nevis vairs tik svarīgi ir, ko un kur 

pazīst pats rekruts (Sills 1972, 278. lpp.).  Tātad būtiska ir da�ādo faktoru un 

nosacījumu kombinācija.  

 Tādi faktori kā pa�iniciatīva un motivācija ir sare�ģīti izsakāmi lielumi 

pētījumos (kā izskaitļot motivācijas un pa�iniciatīvas �daļu�?). H. Zeiglers, pētot ASV 

vēlēto pārstāvju rekrutāciju, analizējis da�ādo sociālo aģentu ietekmi uz kandidātu 

politiskās rekrutācijas gaitu. Viņ� secina, ka ne tik liela loma ir da�ādām sabiedriski 

politiskajām apvienībām25, cik tie�i pa�a rekruta primārajai sociālajai videi (ģimenei, 

paziņām, draugiem), viņ� apgalvo, ka politiskā rekrutācija drīzāk ir personīgs process, 

bez īpa�as kādu ārēju spēku ietekmes (Zeigler 1993, 73. lpp.). Liela daļa ASV vēlēto 

valsts orgānu pārstāvji ir pa�-rekrutēju�ies, pa�i veidoju�i savas vēlē�anu kampaņas, 

pa�i izrādīju�i iniciatīvu iesaistīties politikas veido�anā un realizācijā, pa�i meklēju�i 

atbalstu savai virzībai uz politiskās arēnas top-pozīcijām. 

 Ja vēlreiz atgrie�amies pie pa�iniciatīvas nozīmes - pat ja zināmās rekrutācijas 

procesa fāzēs da�ādi ārēji faktori, ne-personīgi apstākļi ir būtiskāki par personīgo 

motivāciju un vēlmi līdzdarboties, tad iz�ķiro�ajās rekrutācijas beigu fāzēs (kad rekruts 

jau �izgājis� vairākas �atlases kārtas�) pēdējo nozīme bie�i tomēr ir viena no 

nozīmīgākajām, jo vienmēr da�ādās �atlases kārtas� būs izgāju�i vairāk rekrutu kā elitē 

nepiecie�ams. Tāpat - pēc Previta domām, pastāv pārāk pla�s to personu loks, kuras ir 

motivētas iekļuvei elitē, kādēļ pēdējā fāzē iz�ķiro�a kļūst individuālā iniciatīva26 (Aars, 

Offerdal 1998, 211. lpp.).   

                                                           
25Pauls Hernsons (Zeigler 1993, 73. lpp.) pat uzskata, ka politiskās partijas kandidātus nereti atstāj vienus 
cīņā par politiskajām pozīcijām, nevēlas sniegt atbalstu, ja nav skaidri redzams pozitīvs rezultāts, līdz ar 
ko arī ieguvums partijai pa�ai. 
26Cits teorētiķis �lesingers turpretī vairāk uzsver ne tik daudz pa�iniciatīvas vai motivācijas, cik tie�i 
politisko ambīciju lomu (Aars, Offerdal 1998, 211. lpp.), kas virza nākamos politiķus cīņā par varu.  
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 Pa�iniciatīva nozīmē arī spējas izmantot dotos resursus � ja potenciālais rekruts 

nespēj pilnvērtīgi izmantot viņam sniegtās iespējas � piemēram informāciju, naudu kā 

resursus � tad viņa dalība elitē ir visai maziespējama, parasti izvirzās ambiciozie rekruti, 

kuri spēj pēc iespējas produktīvāk izmantot pieejamos resursus, vienalga, vai tā ir 

nauda, vara, popularitāte (Bergs 1999, 10. lpp.). Tas nozīmē � pa�iniciatīva ne vienmēr 

nozīmē vēlmi darboties, bet arī spējas to darīt.  

 M. Mārd�ers runā arī par pa�-izslēg�anas procesu, t.i. - cilvēks pats jau 

rekrutācijas procesa sākumfāzē izlemj turpināt ceļu uz eliti vai izstāties - �ādā pa�-

izslēg�anas /self-elimination/ procesā visbie�āk darbojas jau augstākminētas 

likumsakarības, proti: cilvēki ar augstāku izglītību, pla�āku sociālo attiecību loku, 

augstāku sociālo statusu izlemj turpināt cīņu, bet cilvēki, kuriem tā visa ir mazāk vai 

nav vispār, atsakās no mēģinājumiem iekļūt elitē (Marger 1987, 178. lpp.). �āds pa�-

izlases process ir raksturīgs visiem potenciālajiem rekrutiem personīgā līmenī - tas nav 

kādu formālu noteikumu radīts, bet tomēr vienmēr ir klāteso�s izvēlē iesaistīties 

politiskās rekrutācijas procesā. 
PROFESIONĀLĀS NODARBO�ANĀS GRUPAS 

 Kā būtisks rekrutācijas avots �ī darba aspektā izvirzāmas arī da�ādās 

profesionālās nodarbinātības grupas. Rekrutu iepriek�ējā darba (arī - sabiedriskās 

darbības) pieredze ir būtisks rādītājs attiecībā uz elites rekrutācijas avotiem un veidiem 

(Steen 1996, 152. lpp.)27. A. Stēns, pētot Baltijas valstu elites, secina, ka lielākajai daļai 

politiskās elites locekļu jau pirms rekrutē�anās elitē bijusi darba pieredze, un parasti - 

tie�i augsta statusa nodarbo�anās, kas zināmā mērā arī nodro�inājusi konkrētā cilvēka 

dalību elites grupā. Tas nozīmē - politiskajā elitē ļoti reti nokļūst tie�i no �skolas sola� 

vai �ielas�. Īpa�i tas attiecas uz parlamenta locekļiem, kuriem pārsvarā ir pieredze 

da�ādu valsts uzņēmumu līderu amatos, kā arī valsts birokrātijas augsta līmeņa 

funkcionāru amatos. Retiem elites pārstāvjiem ir vienkār�u strādnieku pieredze (turpat), 

kas nozīmē, ka tomēr pastāv zināmas profesionālās nodarbinātības grupas, kuras pieeju 

elitei spēj nodro�ināt lielākā mērā kā citas. Un tai pat laikā - nevar noteikti apgalvot, ka 

cilvēks no noteiktas profesionālās nodarbinātības grupas elitē iekļuvis tikai tādēļ, ka 

pārstāv �o darbības sfēru - iespējams, viņ� �ajā darbā strādājis tie�i pateicoties kādām 

                                                           
27Reizē profesionālās darbības sfēras ir arī tie rekrutācijas avoti, kurus visvieglāk �izskaitļot�, kuri ir 
tie�ie, nevis sekundārie vai pat slēptie (kā dalība da�ādās neformālajās organizācijās u.tml.) politiskās 
elites atjauno�anās avoti. 
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savām personīgajām spējām, kas ļāvu�as viņam iekļauties arī elites rindās. Tas nozīmē - 

ne vienmēr primāri redzamais rekrutācijas avots ir tie�ām primārais, iespējams tas ir 

tikai formāls, bet patiesībā dalību elitē konkrētajam cilvēkam nodro�ināju�i kādi ārpus-

formāli apstākļi (piemēram, sociālie kontakti ar eso�ajiem elites locekļiem, personīgā 

iniciatīva utt.), kādēļ jāuzsver, ka arī �ajā darbā aplūkotie rekrutācijas avoti Latvijas 

politiskajā elitē nebūt nav vienmēr uzskatāmi par patiesajiem iemesliem kāda politiķa 

darbībai elitē. Nedrīkst aizmirst neformālos apstākļus.  
INTERE�U GRUPAS (PARTIJAS U.C.) 

 Kā īpa�s rekrutācijas avots būtu izdalāma partija vai kādas konkrētas intere�u 

grupas, proti - nereti jaunie rekruti politiskajā elitē nonāk kā �savējie�, kā cilvēki, kurus 

eso�ie elites locekļi jau pazīst, kuri nevar sagādāt �pārsteigumus�. �āds rekrutācijas 

veids tiek atzīts par vienu no izplatītākajiem, īpa�i - pārejas perioda politiskajā situācijā, 

re�īmu maiņā (Domburs 1998, 25. lpp.28; Ishiyama 1998, 301. lpp.29). Tāpat par būtisku 

atzīst da�ādu politisko un sabiedrisko organizāciju atbalstu, jo indivīds viens pats nespēj 

pietiekami lielā mērā mobilizēt sev atbalstu (Kuper, Kuper 1996, 631. lpp.), un kā viena 

no �ādām organizācijām, protams, ir arī partija. Un, pēc A. un J. Kuperu (turpat) 

domām, partijas ir lielā mērā tendētas kontrolēt savu pārstāvju politisko karjeru, kas 

nozīmē, ka tās var ne tikai palīdzēt rekrutiem, bet var arī traucēt vai kavēt viņu politisko 

karjeru. Visbie�āk partijas mēģina kontrolēt tās sfēras, kurās pārāk �neatkarīgi� un 

nevēlami jaunie rekruti var radīt būtisku konkurenci eso�ajiem elites locekļiem - parasti 

tie ir da�ādi valstiska, nacionāla mēroga politiskie posteņi (turpat). Tas nozīmē - 

zemākajos līmeņos partijas samērā iecietīgi izturas pret jaunienācējiem, kurpretī 

augstākajos varas �gaiteņos� cīņa par posteņiem ir samērā asa - rekrutu pieplūdums tiek 

stingri kontrolēts. Notiek savdabīga �vārtu sargā�ana� pret �sve�ajiem�. Visizplatītākais 

veids �ādai kontrolei ir da�ādu formālu �ķēr�ļu radī�ana, piemēram, prasība pēc zināma 

vecuma (kā prezidenta vēlē�anās), pieredzes (kā da�ādu ierēdņu darbā) u.tml. Minētie 

autori uzskata, ka visi rekruti ceļā uz elites pozīcijām �ķērso zināma veida slieksni, pie 

kura visus vērtē tie, kuru rīcībā ir pietiekami lieli politiskie resursi, un kuri novērtē, cik 

                                                           
28Pie kam tiek uzsvērts - amatos tiek ielikti nevis vienkār�i �savējie�, bet tas tiek darīts pēc partiju kvotu 
principa, kas nozīmē, ka jaunie rekruti pamatā ir jau iepriek� konstituēta grupa, iepriek� elites vidū jau 
saskaņota. 
29I�ijama pētījis Krievijas politiskās partijas un īpa�i Krievijas Federācijas Komunistisko partiju, viņ� 
secina, ka laika gaitā mainīju�ies rekrutācijas principi - ja agrāk prasīta partijas piederība, tad �odien 
arvien lielāks uzsvars tiek likts uz jaunā rekruta politisko atpazīstamību, politisko �vārdu�, ko var saukt arī 
par pieredzi.  
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atbilsto�s katrs kandidāts ir konkrētu darbu veik�anai, konkrētu pozīciju vai amatu 

ieņem�anai. Nonākot �ajā līmenī, rekrutam jau ir lielākas izredzes iekļūt talantu krātuvē 

un sekojo�i elitē - tas arī dod iespējas iesaistīties sociālajos kontaktos konkrētās 

aprindās, no kurām eso�ie elites pārstāvji izvēlas nākamos elites locekļus (Marger 1987, 

179. lpp.). Mārd�ers �o faktoru apzīmē kā - �nav svarīgi, ko tu zini, svarīgi, kur� tevi 

zina�, līdzīgi kā jau augstāk tekstā minēts30. 
DZIMUMU GRUPAS KĀ REKRUTĀCIJAS FAKTORS 

Vairāki autori uzsver �ī faktora nozīmi elites darbībā, izsakot apgalvojumus, ka 

vīrie�u un sievie�u attiecība politiskajā elitē atsaucas arī uz tās darbību. Tā, piemēram, 

A. Stēns uzskata, ka - kad sievietes biju�as pla�i pārstāvētas parlamentā, tā loma bijusi 

samērā simboliska, parlaments pildījis tikai simboliskas funkcijas, bez reālas varas 

apveltījuma, turpretī, kad vīrie�u vairākums darbojies politiskajā elitē un īpa�i 

parlamentā, parlaments gūst vairāk reālas varas un ietekmes (Steen 1996, 148. lpp.). 

Tomēr vairākums autoru uzskata, ka sievie�u dalība politiskajā elitē ir nepiecie�ama, bet 

tā netiek realizēta - sievietes reālajos varas orgānos joprojām ir maz pārstāvētas31 (Caul 

1999, 74. lpp.).  Sievietes maz piedalās reālo lēmumu pieņem�anā32, pie kam - �ī 

sievie�u ne-reprezentācija pastāv arī zemākos valdības institūcijas līmeņos. Tai pat laikā 

tiek uzskatīts, ka laika gaitā arvien pieaugs sievie�u loma politikā, jo viņas kļūst arvien 

aktīvākas kā sabiedriskajā, tā arī politiskajā dzīvē, līdz ar ko tiek izdarīts spiediens uz 

politisko vidi rekrutēt arvien lielāku skaitu sievie�u politiskajā elitē - īpa�i �āds 

spiediens var realizēties caur partijām, kas ir pirmais līmenis iekļuvei elitē, un kas ir arī 

viens no būtiskākajiem faktoriem politiskās darbības attīstī�anai (Caul 1999, 94. lpp.). 
VECUMA NOZĪME REKRUTĀCIJAS PROCESĀ 

 Da�i autori min arī vecuma nozīmi, bet visdrīzāk �is faktors nespēlē iz�ķiro�o 

lomu mūsdienu demokrātisko sabiedrību elitēs - daudz būtiskāks tomēr ir izglītotības, 

pieredzes un atsevi�ķos gadījumos  paklausības faktors. Tomēr, ja analizē elites sastāvu 

pa vecuma grupām ilgākā laika posmā, redzams, ka arvien samazinās vecāka 

gadagājuma politiķu skaits un pieaug gados jauno politiķu īpatsvars politiskajā elitē 
                                                           
30Skatīt 18. lpp. 
31Arī Latvijā pastāv �āda situācija, ko da�kārt skaidro ar padomju laikā ieviesto �sievietes-mātes� tēlu, 
proti - sieviete tiek uztverta kā māte, kā mājsaimniece, bet nevis kā sabiedriski un politiski aktīva būtne, 
kā līdzvērtīga vīrietim sabiedriski-politiskajā dzīvē. Tiek uzsvērts, ka Latvijā dzimumu līdztiesības idejas 
ir jaunas, sievie�u loma un nozīme demokrātijas nostiprinā�anas procesā netiek atzīta, lai gan ar katrām 
Saeimas vēlē�anām palielinās pārstāvēto sievie�u skaits (6. Saeimā - 10, 7. Saeimā - jau 17) (Kandru�ina 
1998, 16. lpp.).  
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(Clarke, Czudnowski 1987, 220. lpp.), tai pat laikā tiek atzīts, ka �o apgalvojumu nevar 

ģeneralizēt uz visām sabiedrībām un visu valstu politiskajām elitēm. Joprojām pastāv 

valstis un sabiedrības, kur tradīcijas prasa cieņu pret vecāka gadagājuma cilvēkiem, līdz 

ar ko viņi arī ieņem vado�os amatus, jo tiek uzskatīts, ka vecums ir līdzvērtīgs pieredzei 

un spriestspējām (Klārks un Czdunovskis (turpat), veicot pētījumus anglo-amerikāņu 

demokrātiskajās valstīs, atklāj, ka daļā no tām joprojām vecums tiek uzskatīts par 

pozitīvu faktoru (Jaunzēlande)). Tomēr būtiski atzīmēt, ka tie�i vecums ir viens no 

faktoriem, kas spēlēja būtisku lomu biju�ās PSRS valstīs, kur, pēc A. Stēna pētījumiem, 

politiskās elites vecums bija ļoti liels, kas rezultējās t.s. �gerontokrātijā� (Steen 1996, 

148.-149. lpp.). Bet pēcpadomju posmā �ī �gerontokrātija� pamazām sabrūk, ieplūstot 

arvien jauniem spēkiem politiskajā elitē (ko var skaidrot arī ar sabiedrības vēlmi redzēt 

jaunus cilvēkus valdībā un parlamentā, ko izsauc atmiņas par padomju laika valdības 

sastāva senilo �seju�).  

 Da�kārt tiek uzsvērts arī tāds rekrutācijas avots, ko varētu dēvēt par 

�populārajiem (pazīstamajiem) cilvēkiem� (angliskais nosaukums �recognize name� 

precīzāk izsaka tā būtību) � politikā arvien nozīmīgāks apstāklis kļūst konkrētā cilvēka 

līdz�inējā darbība � konkrētā rekruta atpazīstamība un tēls33. I�ijama, pētot Krievijas 

politisko partiju kandidātu izvirzī�anas stratēģijas, atklāj, ka arvien lielāku nozīmi 

partijas politikas plānotāji, izvirzot savus kandidātus vēlē�anās, pievēr� rekruta �vārda 

atpazīstamībai� (Ishiyama 1998, 305. lpp.). Viņ� uzskata, ka pamazām nozīmi zaudē 

piederība kādām politiskām grupām vai politiskajām ideoloģijām, bet pastiprināti tiek 

izvirzīts tie�i atpazīstamības aspekts politiskajā rekrutācijā. Tai pat laikā partiju 

priek�vēlē�anu stratēģiju plānotāji lielu uzmanību pievēr� arī tie�i konkrēto rekrutu 

spējām publiskajā saskarsmē, kā sekundāru atstājot politiskās pieredzes, izglītības vai 

profesionālo spēju faktorus34. 

                                                                                                                                                                          
32 Skatīt 4. pielikumā par sievie�u pārstāvniecību parlamentos valstu salīdzino�os grafikos. 
33 To uzsver arī biju�ais Ministru prezidents Vilis Kri�topans: �Tagad vairs nevar vienkār�i iekļūt Saeimā, 
tā vienkār�i balotēties, jābūt kaut kādai vēsturei�ir jābūt pazīstamam.�(Kri�topans 1998, 15. lpp.) 
Politologs Valdis Bergs �o apstākli uzskata par būtisku, lai elitē iekļūtu arī cilvēki no malas � 
popularitātes prasība politikā ļauj izvirzīties arī cilvēkiem, kas līdz tam nav biju�i saistīti ar politiku � 
māksliniekiem, zinātniekiem utt.(Bergs 1999, 10. lpp.) 
34Piemēram, arī TB/LNNK pa�valdību vēlē�anu startēģijas plānotāji atzīst  - vērtējot kandidātu 
piemērotību izvirzī�anai sarakstos kā lokomotīves, par būtiskiem apstākļiem izvirzīti publiskās 
saskarsmes prasmes, uzstā�anās spējas u.tml. (Egle 2001, 22. lpp.)  
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Augstākminētie politiskās elites rekrutācijas avoti ir teorētisko un praktisko 

pētījumu autoru izdalītie da�ādos pieejamajos avotos, un pamatā �ie pētījumi attiecas uz 

demokrātiskajām Rietumu sabiedrībām. Tomēr Latvijas situācijā jāizdala vēl divi 

specifiski rekrutācijas avoti, kas nav biju�i aktuāli citās ne-pēcpadomju valstīs: bijusī 

nomenklatūra un ārzemju latvie�u kopienas kā elites rekrutācijas avoti Latvijā. 

 Ārzemju latvie�u iekļau�anās politiskās elites rindās īpa�i aktivizējās 80. gadu 

beigās - 90. gadu sākumā, kad pavērās iespējas no ārvalstīm pārcelties uz Latviju. 

Tomēr �im �fenomenam� nebūt nav meklējami skaidrojumi tikai pa�u ārzemju latvie�u 

vēlmē atgriezties (lai kāda arī nebūtu viņu motivācija). Būtisks apstāklis tomēr ir arī 

pa�u �ejienes latvie�u attieksme un uztvere attiecībā uz TURIENES latvie�iem: nereti 

viņus uztvēra kā gudrākus, izglītotākus, vairāk saproto�ākus kā pa�i sevi, kādēļ arī 

viņiem bija daudz vieglāk iekarot pozīcijas �ejienes politiskajā arēnā, kā tas būtu citos 

apstākļos. Tai pat laikā - nevar apgalvot, ka ārzemju latvie�iem �īs minētās īpa�ības 

nepiemistu: viņiem bija teicama izglītība, zinā�anas da�ādās valsts pārvaldes sfērās 

(Kokars 1994, 2. lpp.). Un bez tā viņiem bija arī lielāki materiālie resursi iesaistīties 

politiskajās �cīņās�35. Tomēr tiek arī atzīts, ka �āda sajūsma par ārzemju latvie�iem 

saglabājas samērā neilgu laiku - jau 1994. gadā redzams, ka sākotnējais atzī�anas oreols 

ir izbalējis un nekādas di�ās cerības uz ārvalstu latvie�iem vairs netiek liktas (turpat), un 

tas tiek saistīts tie�i ar viņu pa�u nespēju attaisnot uz sevi liktās cerības valsts pārvaldes 

darbā. Savukārt politologs V. Bergs uzsver būtisku trūkumu �o ārzemju latvie�u 

pieredzē - viņi nepārvalda vietējo situāciju, nepazīst �ādu vidi (Bergs 1994, 12.-13. 

lpp.), līdz ar ko - lai arī viņi ir apveltīti ar pietiekamām zinā�anām un reālu pieredzi 

savās valstīs, neizprotot �ejienes kultūras un tradīciju at�ķirību36 nav iespējams 

kvalitatīvi strādāt37. 

 Otrs rekrutācijas avots - biju�ie nomenklatūras pārstāvji - ir daudz 

specifiskāks jautājums, un nereti arī ārvalstu autoru darbos pētīts. Rietumu pētnieki 

pamatā koncentrēju�ies uz to, kā nomenklatūra pārdzīvojusi pārmaiņu laikus, kāds 

                                                           
35 7. Saeimas priek�sēdētājs Jānis Straume vairākkārt paudis, ka izdevību iesaistīties politikā lielā mērā 
devu�i materiālie resursi � saņemtais mantojums. Tas vēlreiz apstiprina hipotēzi par prasībām rekrutiem 
pēc spējām piesaistīt materiālos resursus, kas ir būtisks apstāklis politiskajā �tirgū�. 
36Daudz runāts un aprakstīti gadījumi, kuros spilgti at�ķiras �EJIENES un TURIENES uztvere un domā�ana, 
piemēram - ikdienas korupcijas problēmas, savstarpējo attiecību kultūra utt. 
Runājot par �o problemātiku V. Bergs arī uzdod retorisku jautājumu: �Kādēļ �urp nebrauc Birkerts?�. 
37Tai pat laikā redzams, cik labi vietējiem apstākļiem piemēroju�ies citu profesiju pārstāvji - ārzemju 
latvie�i: īpa�i pavārmākslas korifeji, �urnālisti utt. 
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liktenis piemeklējis tās locekļus �odien (Hughes 1997, 1018. lpp.). Da�ādi autori da�ādi 

skaidro biju�ās nomenklatūras kvalitatīvās pārmaiņas, tomēr visi pamatā atzīst, ka 

nomenklatūras pārstāvji nav pilnībā pazudu�i no politiskās skatuves - tie vai nu 

iekļāvu�ies biznesa sfērā (Bergs 1994, 13. lpp.)38, vai arī atradu�i savu vietu jaunajā 

politiskajā situācijā - īpa�i tas attiecas uz vidējā ranga padomju laika politikas 

darboņiem. V. Bergs uzsver, ka biju�ās komunistiskās elites pārstāvju statuss �obrīd ir 

ne zemāks kā tolaik: viņi ir gan valdībā, gan parlamentā, gan uzņēmēju aprindās 

(turpat)39. Viņ� arī uzskata, ka 90-to gadu sākuma politiskajā elitē 30 - 40 % pārstāvju 

bija biju�ās padomju laika elites locekļi. Arī A. Stēns uzsver, ka Latvijā īpa�i izteikta 

tendence ir - daudz tādu politiskās elites pārstāvju, kas savus amatus saglabāju�i vēl no 

iepriek�ējā re�īma (Steen 1996, 146. lpp.). 

 A. Stēns biju�o nomenklatūras pārstāvju iekļau�anos jaunajā elitē pamato ar 

�valsts vajadzībām� - re�īmu maiņā nevarēja uzreiz rasties pietiekami liels daudzums 

jaunu, politiski �tīru� politiķu, kam nebūtu nekādu saikņu ar biju�o padomju laika eliti 

un kas tai pat laikā spētu pietiekami profesionāli veikt valsts pārvaldes darbu, kādēļ arī 

biju�ie komunistiskās elites pārstāvji spēja bez īpa�as piepūles saglabāt savu iepriek�ējo 

statusu (Steen 1997, 96. lpp.). Tas nozīmē, ka biju�ie nomenklatūras pārstāvji jaunajā 

elitē iekļuvu�i nevis tādēļ, ka viņiem būtu palīdzēju�i kādi īpa�i savstarpējie sakari vai 

tādēļ, ka viņi būtu priviliģētākā situācijā attiecībā pret pārējiem40, bet gan tādēļ, ka 

viņiem bijusi atbilsto�a izglītība un/vai pieredze. Un kā vēl vienu būtisku apstākli, kas 

ļāva biju�ajiem nomenklatūras pārstāvjiem saglabāt savas pozīcijas minētais autors min 

pieejamos resursus. Nomenklatūras elitē varēja iekļūt, balstoties tādos kritērijos kā 

partijas piederība, darba stā�s, sociālā izcelsme, arī vecums, personīgā padevība 

augstākstāvo�ajiem un politiskā lojalitāte (Voslensky 1990 1999, 185. lpp.), kas nozīmē, 

                                                           
38�o tēzi par nomenklatūras pārstāvju pārorientē�anos uz biznesu apstiprina arī, piemēram, jaunākais 
�alumīnija karalis� pasaulē, lielākās Krievijas alumīnija rūpnīcas direktors, viens no vado�ajiem 
biznesmeņiem Latvijas austrumu kaimiņvalstī Oļegs Deripaska - viņ� runā par daudzskaitlīgu biju�o 
nomenklatūras pārstāvju ienāk�anu biznesā, pie kam raksturīgi, ka bez atbilsto�ām biznesa pasaules 
zinā�anām: �Viņiem tā vienkār�i bija viņu nomenklatūras partejiskās darbības turpinājums� (Deripaska 
2001, 18. lpp.) 
39�Ne tikai Krievijā, bet pat Latvijā nomenklatūras revolūcija ir uzvarējusi, pučisti ir Valsts Domē, 
Krievijas privātstruktūru priek�galā. (..) Arī Latvijā politisko un ekonomisko struktūru priek�galā ir 
biju�ie nomenklatūras cilvēki. Revolūcija beidzās ar nomenklatūras triumfu...� (Peters 1998, 15. lpp.) 
40Lai gan nevar noliegt, ka arī minētajiem faktoriem tomēr bijusi zināma loma, kā to atzīmē arī A. Stēns. 
Tai pat laikā vairāki pētnieki uzsver nepiecie�amību nodalīt formāli redzamos rekrutācijas avotus (kā �ajā 
gadījumā - bijusī nomenklatūra) un aiz tiem �slēptos�, it kā netie�os politiskās rekrutācijas apstākļus (kā 
�ajā gadījumā - atbilsto�a izglītība un pieredze). 
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ka padomju laika elite lielā mērā rekrutējās pati no savām aprindām.  Nevēloties zaudēt 

savu statusu un pozīcijas, nomenklatūras pārstāvji izmantoja visus savā rīcībā eso�os 

līdzekļus, lai - ja ne saglabātu vietu politiskajā elitē, tad veiksmīgi �startētu� citās elites 

grupās, galvenokārt � biznesā.∗  

Da�kārt kā būtiski politiskās elites rekrutācijas avoti tiek izvirzītas citas elites 

grupas - kultūras, biznesa, zinātnes utt. elite. Arī veiktajos pētījumos �ī tēze apstiprinās, 

lai gan tikai daļēji - �eit jāatceras sacītais par �redzamo� un �slēpto� rekrutācijas avotu. 

Tomēr, ja pieņemam �o hipotēzi par patiesu, tad redzams, ka galvenā elites grupa, kura 

dod papildinājumu politiskajai elitei ir biznesa elite: piemēram, Krievijā veiktajā 

pētījumā (Hughes 1997, 1032. lpp.) secināts, ka 1/4 no visiem parlamentā ievēlētajiem 

pirms ienāk�anas politikā darboju�ies biznesa sfērā41. Tāpat nereti tiek uzsvērts, ka 

politiskās elites pārstāvji ir ja ne tie�i biznesa elites biju�ie pārstāvji, tad katrā ziņā cie�i 

saistīti ar �o sfēru gan (īpa�i tiek runāts par zināmā mērā noziedzīgo biznesa sfēru - 

piemēram, J. Domburs, pētot Latvijas politiskās elites pagātni, secina (lai gan tie�i 

nepamatojot), ka daudzi no �obrīd politiskajā elitē eso�ajiem pārstāvjiem biju�i cie�i 

saistīti ar noziedzīgo pasauli, konkrētām personām, kā piemēram - G. Lučanski 

(Domburs 1998, 24. lpp.)).  

"   "   " 

 Augstākapskatītās būtu uzskatāmas par politiskās elites rekrutācijas 

pamatgrupām, kā tās izdalītas pieejamajos teorētisko un praktisko pētījumu materiālos, 

tomēr pastāv arī atsevi�ķi citi ne tik bie�i minēti rekrutācijas avoti, kas izpau�as 

atsevi�ķās politiskajās situācijās, piemēram, re�īmu maiņās, politiskās situācijas krīzēs 

u.tml. Kā viena no �ādām situācijām tiek minēta jauno un ambiciozo politiķu 

izvirzī�anās, kad �ādu iespēju dod re�īma maiņa valstī (Steen 1997, 97. lpp.). Tāpat 

                                                           
∗ Sīkāk par politisko rekrutāciju padomju laikā skatīt 2.1. nodaļu. 
41Vērtējot pēc Latvijas presē publicēto miljonāru sarakstiem (skatīt: Biznes&Baltija - 01.10.97.), arī pie 
mums liela daļa no biznesa pasaules pārstāvjiem pa�i darbojas (vai ir darboju�ies zināmu laiku) politikā, 
vai arī tiek uzskatīti par ietekmīgiem aizkuli�u spēlēs. Piemēram, no minētā avota 28 Latvijas 
miljonāriem 5 ir pa�i darboju�ies vai joprojām darbojas politikā, bet vēl 10 ir to, kuru ietekme uz 
politiskajiem lēmumiem tiek uzskatīta par neapstrīdamu. Pēc jaunākajiem �urnāla Klubs apkopotajiem 
sarakstiem (Maijs 2001) � politisko miljonāru skaits sarūk, kaut gan neizzūd: joprojām sarakstā ir 
biznesmeņi, kas iesaistīju�ies politikā � pēc jaunākā saraksta, piemēram, V. Barinovs, A. �lesers, R. 
Eigims u.c. Pie tam interesanta �ķiet tendence, ka miljonāri izvirzās ne tikai valsts mēroga politiskajā 
arēnā, bet arī pa�valdību līmenī, kā jau minētie R. Eigims, V. Barinovs u.c. 
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da�kārt tiek runāts par kādu neoficiālu intere�u grupu pastāvē�anu - slēptu sadarbības 

intere�u klubu, spēcīgi saliedētu mazākumtautību apvienību u.tml.42 

 

SECINĀJUMI 

 Tātad pēc augstākaprakstītā, var izdalīt vairākus rekrutācijas avotus, kas 

nodro�ina politisko eliti ar jauniem pārstāvjiem: 

# Izglītotie speciālisti (da�ādu sfēru, bet visbie�āk tie ir tie�i specifisku darbības nozaru 

pārstāvji, piemēram - juristi, advokāti); 

# Citas elites grupas (jaunus pārstāvjus politiskā elite var gūt, �pārņemot� kultūras, 

biznesa u.c. elites grupu locekļus); 

# Biju�o nomenklatūras darbinieku �krātuve�; 

# Da�ādas partiju un intere�u grupas; 

# Ārzemju latvie�i (specifiski postpadomju valstīs, �ai gadījumā - Latvijā). 

Bet par faktoriem, kas var ietekmēt politiskās elites formē�anos, visbie�āk tiek 

izvirzīti sekojo�ie: 

# Izglītība; 

# Kopīga vai līdzīga sociālā izcelsme ar eso�ajiem elites locekļiem; 

# Pa�iniciatīva; 

# Dalība da�ādās intere�u grupās; 

# Pieredze, kvalifikācija; 

# Arī - dzimums, vecums. 

                                                           
42�eit var atcerēties 2000. gada nogales nelielo a�iotā�u par slepenas savienības pastāvē�anu, kas nosaka 
politiskos un ekonomiskos lēmumus valstī /TV raidījums �Nedēļa� - 10.12.2000./. Tāpat var pieminēt 
nereti sludināto ebreju �kundzību� - da�kārt tiek uzsvērts, īpa�i ASV situācijā, ka reālie lēmumu pieņēmēji 
un rīkotāji ir nevis redzamie politiķi, bet gan viņus vado�ās ebreju tautības grupas - �eit grupas ietekme 
tiek balstīta tās spēcīgajā saliedētībā visās sfērās un sabiedriskās dzīves jomās (�ajā gadījumā - bizness, 
politika, izklaides industrija) (skatīt, piemēram, interviju ar Aleksandru Gordonu � Ogonyok - N0 46, 
2000) 
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2. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA LATVIJĀ - VISPĀRĪGS PĀRSKATS 

2.1. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA PADOMJU LAIKĀ 

 Pārejot pie politiskās elites rekrutācijas avotu izpētes tie�i Latvijas situācijā, 

nedaudz jāpievēr�as arī elites situācijai padomju varas gados - tie�i tālaika politiskā 

sistēma ir �odienas priek�tecis, lielā mērā �odienas situācijas determinators. Jaunā laika 

politiskās elites formē�anos nevar skatīt atrauti no sociāl-politiskajiem padomju laika 

apstākļiem, procesiem (Vildziuniene 1999). Aldona Vildziuniene uzskata, ka padomju 

laika komunistiskā re�īma autoritātes ir deformēju�as attiecības starp valdību, varu un 

sabiedrību (turpat), kas ietekmē �odienas politiskās sfēras norises, arī politiskās elites 

formē�anās un atjauno�anās procesus. Tie�i tādēļ nedaudz jāapskata politiskās elites 

sastāvs un konstituē�anās nosacījumi arī tolaik, lai pēc tam pievērstos �odienas 

politiskās elites rekrutācijas problemātikai. 

 PSRS politiskajā sistēmā dominēja viena - Komunistiskā Partija, kas uzsvēra, ka 

kā darbaļau�u pārstāvis pārstāv un izsaka kolektīvās sabiedrības vairākuma intereses 

(Giddens 2000, 319. lpp.), kas nozīmē, ka tie�i KP un tās tuvākā �apkārtne� pildīja 

politiskās elites funkcijas - noteica, kas, kā, kad un kur notiks. �ajā politiskajā situācijā 

jārunā par politisko diktātu, bet abstrahējoties no konkrētās politiskās vides, iespējams 

KP un nomenklatūru vispār dēvēt par tālaika politiskās iekārtas valdo�o eliti. E. Gidenss 

uzskata, ka Milsa termins �valdo�ā elite� ir pilnā mērā attiecināms uz PSRS iekārtu - te 

pastāv gan militārā, gan politiskā, gan ekonomiskā elite (Giddens 2000, 321. lpp.), kas 

saistītas cie�ām sadarbības saitēm, kas viena otru kontrolē, veidojot vienotu varas bloku. 

Padomju politiski valdo�o eliti iespējams iedalīt trīs organiski savstarpēji saistītos 

sektoros: (1) augstākā partijas vadība, kas faktiski valdīja valstī, kam bija monopols uz 

varu; (2) valsts iestā�u vadītāju un valsts orgānu ierēdņu slānis; (3) pārvaldes augstākais 

personāls - ministri, saimniecisko iestā�u vadītāji, uzņēmumu vadība utt. (Ashin, 

Ohotsky 1999, 247. lpp.)43.  

 Pastāv vairāki veidi, kā veikt �ceļu� uz eliti44 - vēlē�anas, iecel�ana, nozīmē�ana

                                                           
43G. K. A�ins minētajā grāmatā sīki apskata padomju laika nomenklatūras attīstību da�ādu vadītāju laikos 
(Staļins, Bre�ņevs, Gorbačovs), kā arī analizē nomenklatūras un partijas aparāta darbību, uzbūvi un kadru 
politiku. �eit atrodama arī pēcpadomju Krievijas elites analīze - reģionālā elite, kultūras elite, biznesa 
elite utt. 
44 Krievu sociologs L. G. Ioņins uzskata, ka padomju laika bērnu socializāciju noteikusi partijas loma 
sabiedrībā  � priek�stati par partiju un tās lomu pasaulē noteica indivīda socializācijas struktūru: bērna 
pāreja pieaugu�ā statusā ir viņa ceļ� uz partiju, un pati iestā�anās partijā tiek pielīdzināta savadabīgam 
iniciācijas procesam (Ionin 2000, 235. lpp.) � tas norāda uz visu vecumu cilvēku dzīves politizāciju. 
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amatā, rotācija politiskās sistēmas ietvaros, kā arī lēna virzī�anās pa karjeras kāpnēm, 

pēc zināma laika sasniedzot visaugstāko pakāpienu (Bergs 1994, 13. lpp.; Sills 1972, 

277. lpp.). Tie�i pēdējais no minētajiem veidiem, kombinējoties ar daudziem papildus 

faktoriem un nosacījumiem, bija primārais padomju politiskajā sistēmā: izvirzīties 

varēja tikai ilgsto�ā kalpo�anā re�īmam, kas arī daļēji izskaidro PSRS politiskās 

sistēmas �noveco�anos�. Padomju varas sākotnējā fāzē lielāka uzmanība tika pievērsta 

tie�i lojalitātei partijai, savukārt pēc 60. gadiem papildus tai tika prasītas vēl arī 

atbilsto�as spējas, talanti, nereti kā būtisku faktoru izvirzot arī zinātnisko vai tehnisko 

izglītību (Cammin 1996). Tādējādi padomju laika politiskā elite arīdzan ar laiku 

profesionalizējās, uzkrājot politisko pieredzi. Tas nozīmē � politiskās elites loceklis 

savu statusu un pozīciju varēja zaudēt ne tikai nepietiekamās lojalitātes partijai dēļ, bet 

arī nepietiekamo spēju, neizpildīto darbu rezultātā.  

 Tātad padomju laika politiskajā sistēmā par politisko eliti var dēvēt 

nomenklatūras pārstāvju veidoto �grupējumu�. Kā uzsver E. Gidenss, no oficiālā 

viedokļa (!) dalība partijā nebija obligāts priek�noteikums veiksmīgai politiskajai 

karjerai, tomēr tā daudzējādā ziņā atviegloja kāp�anu pa karjeras kāpnēm (Giddens 

2000, 319. lpp.). Tai pat laikā citi autori uzskata, ka dalība partijā bijis obligāts 

priek�noteikums karjerai, aug�upvedo�ai mobilitātei (Voslensky 1990, 137. lpp.). Jauni 

locekļi nomenklatūrā tika atlasīti, strikti balstoties to politiskajā kvalifikācijā (Kuvacic 

1993, 9.lpp.). Vienīgais iz�ķiro�ais kritērijs bija spēja pakļauties eso�ajiem politiskajiem 

līderiem (Voslensky 1990, 137. lpp.) (un, jo augstāk kāpj, jo lielāka padevība jāizrāda) - 

ne personīgi, ne profesionāli kritēriji nebija iz�ķiro�ie. �ādā situācijā veidojās politiskās 

elites absurdais stāvoklis - lai gan oficiāli un formāli ieņemamie amati, posteņi deva 

reālu varu un lemttiesības, praktiski politiskie funkcionāri bija strikti pakļauti 

politiskajiem līderiem, kas deva reālās rīcības programmas un uzdevumus. �ādā 

situācijā politiķu dro�ība attiecībā uz darba un statusa saglabā�anu ir atkarīga tikai no 

viena faktora - politiskās padevības līderiem - ja funkcionārs zaudē uzticamību, viņ� var 

zaudēt arī darbu un statusu (Voslensky 1990, 137. lpp.).  

 �ādā politiskās elites formē�anās situācijā nevar runāt par kādiem daudz maz 

objektīviem principiem rekrutācijas realizācijā - �eit rekrutācija drīzāk notiek pēc 

iecel�anas principa - augstākstāvo�ie izvēlas zemākstāvo�os pēc sev tīkamiem 
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rādītājiem, kritērijiem45 (Voslensky 1990, 134. lpp.). Ceļ� aug�up notiek, veidojot 

partokarjeru (turpat, 175. lpp.) - karjeru pa partijas aparāta kāpnēm. A. Stēns uzsver 

padomju laika politiskās karjeras divsolību - vispirms iestā�anās Komunistiskajā Partijā, 

pēc tam iekļū�ana nomenklatūrā (Steen 1997, 95.-96. lpp.), un arī viņ� par iz�ķiro�o 

faktoru karjeras veido�anā izvirza lojalitāti vadoņiem, partijai. Tie�i kontrole pār 

personāla izraudzī�anos bija viena no kompartijas lielās ietekmes nodro�inātājām - 

faktiski visās sabiedrības dzīves sfērās KP bija noteico�ais vārds attiecībā uz to, kas tiks 

iecelts kādā amatā, kur� tiks paaugstināts vai atcelts - �ādā situācijā kompartijas veidoja 

noslēgtu cilvēku loku, ko var dēvēt par slēgtu eliti, kas visus jautājumus izlēma savā 

vidū.  

 Teorētiķi uzsver arīdzan nomenklatūras principiālās at�ķirības no citām 

politiskajām elitēm - nomenklatūra nav īpa�uma, bet gan varas �kalps�46 - tai galvenā ir 

dotā vara (un tikai pēc tam īpa�ums), nevis īpa�ums (un tikai izrieto�i no tā - vara)47 

(Voslensky 1990 1999, 123. lpp.). Tai pat laikā nomenklatūrā notiek divi pretēji procesi 

- no vienas puses, tā atsve�inās, distancējas no partijas masām, veidojot savu elitāru 

varas grupu, un, no otras puses, rekrutācija tiek realizēta tie�i no partijas masām: lai 

nodro�inātu savu ekskluzīvo stāvokli, nomenklatūrai nav citu avotu, no kā rekrutēt, kā 

tikai kompartija. Kompartija dod elitei jaunus rekrutus un reizē arī ļauj norobe�oties no 

tās. Nomenklatūras kadru politika noveda pie partijas sadalī�anās zināma veida 

�sekretāru hierarhijā� un partijas ierindas locekļu masā (Ashin, Ohotsky 1999, 231. lpp.) 

- partijas aparāta ierindnieki tika pretstatīti vado�ajam aparātam. Veidojās nevis 

vienkār�i valdo�ā elite, bet hierarhistiska kasta. G. K. A�ins uzskata, ka �ajā kastas 

aparātā apvienojās nesavienojamas lietas - no vienas puses, tika sludināts sociālisms, 

un, no otras puses, tika veiktas amorālas politiskās manipulācijas, lai iegūtu vai paturētu 

varu; no vienas puses, miljoni strādā idejas vārdā, bet, no otras - notiek cīņa par 

                                                           
45�ādā gadījumā politiskā rekrutācija notiek pēc pa�-atra�o�anās principiem, jo jauni elites pārstāvji tiek 
izvēlēti tikai no pa�u darbības vides, netiek pieļauta �nepārbaudītu� un nepazīstamu rekrutu ieplū�ana 
reālajos varas orgānos. Nomenklatūra tāpat kā jebkura valdo�ā �ķira tiecas kļūt pārmantojama, kādēļ 
arvien vairāk eso�o funkcionāru un reālo līderu bērni sāka ieņemt posteņus politiskajā elitē (kā piemēri 
tiek minēti - Bre�ņeva dēls, Kosigina meita u.c.) (Voslensky 1990, 173. lpp.). 
46 Tai pat laikā atsevi�ķi pētnieki uzsver, ka nomenklatūrā vara (un tās dotās iespējas) kļuva par savdabīgu 
naudas ekvivalentu � notika tirgo�anās par vēlamiem labumiem, pēc principa �es � tev, tu � man�, nevis 
kā maiņas ekvivalentu izmantojot naudu: �Nomenklatūrā privatizācija sākās daudz ātrāk par perestroiku. 
Kas ko kontrolēja, tam tas arī piederēja.�(Naytul 2001, 10.-13. lpp.) 
47Bur�uāzija, piemēram, ir īpa�nieku �ķira (un tikai pēc tam valdo�ā �ķira), bet nomenklatūra tie�i pretēji 
(Voslensky 1990, 123. lpp.). 
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privilēģijām �aurai nomenklatūras grupai u.tml., kas rāda �īs politiskās sistēmas ieviesto 

duālo politisko kultūru. 

 Padomju laika politisko sistēmu no citām at�ķir tās da�ādo institūciju atdalījums 

vienai no otras, darbības slepenums - nepastāvēja savstarpēji koordinēta sistēma, kurā 

da�ādās valsts organizācijas un iestādes strādātu sadarbībā. �ādā situācijā valdo�ajai 

elitei tika dota iespēja nostiprināt savu varu un ietekmi, ļāva slēpt īstos darbības 

nolūkus, ļāva viegli manipulēt ar sabiedrisko apziņu (Ashin, Ohotsky 1999, 246. lpp.).  

 Nomenklatūra un padomju politiskā sistēma - tās ir arī īpa�a veida politiskās 

attiecības, politiskā kultūra, kas pēcpadomju laikā vēl ilgi ietekmē un ietekmēs biju�ās 

padomju valstis - to atzīst lielākā daļa autoru. Iedibinātā politisko jautājumu risinā�anas 

kultūra, sarunu ve�anas iemaņas pārmantoja arī �jaunā laika� politiķi. 

 

2.2. PADOMJU POLITISKĀS SISTĒMAS SABRUKUMS - NOMENKLATŪRAS LIKTENIS PĀRMAIŅU 

LAIKĀ 

 Lielākā daļa pētnieku atzīst, ka pēc padomju sistēmas sabrukuma, nomenklatūra 

tomēr lielākā vai mazākā mērā spēja saglabāt savu statusu - lai arī modificētās formās, 

joprojām biju�ie nomenklatūras pārstāvji ir sabiedrības slāņojuma aug�daļā. 

Nomenklatūra turpina pastāvēt lielākajā daļā pēcpadomju valstīs48. Lai gan savu 

nodarbo�anos un �redzamību� tā nedaudz mainījusi, joprojām nomenklatūra pastāv 

vairākās sfērās un, pirmkārt, biznesā un politikā. Vairāki autori izvirza hipotēzi par 

�politiskā kapitāla konvertāciju ekonomiskajā� (piemēram, Wasilewski 1995, 114. lpp.). 

Ļoti daudzi no biju�ajiem nomenklatūras pārstāvjiem pārmaiņu laikā saskatīja iespēju 

kļūt bagātiem - iespēju kļūt par īpa�niekiem tam, ko līdz �im viņi tikai kontrolēja∗. 

Atsevi�ķos gadījumos var runāt arī par biju�o nomenklatūras locekļu pastarpinātu 

atgrie�anos - pārmaiņu laikos savu vietu atradu�i biznesā, viņi, uzkrāju�i kapitālu, tagad 

                                                           
48P. Goubls runā par īpa�u padomju politiskās dzīves stilu - viņ� uzsver, ka tajā laikā iegūtās iemaņas un 
ieradumi būtiski ietekmē un ietekmēs arī politisko dzīvi nākotnē. �is iegūtais sadarbības un saskarsmes 
stils ietekmēs arī politiķu un sabiedrības savstarpējo sapra�anos (vai - nesapra�anos). Kā apstiprinājumu 
saviem izteikumiem analītiķis P. Goubls min NVS valstu vadītāju savstarpējo sadarbību, kontaktus. 
Padomju pieredzi par svarīgu faktoru atzīst arī A. Stēns (Steen 1996, 144. lpp.). 
∗ Sīkāk nomenklatūras liktenis pēcpadomju laikā �eit netiks apskatīts, jo tas ir pārāk pla�s temats īsam 
izklāstam, tas ir atsevi�ķa darba temats. Par �o tēmu pētījumi un materiāli ir pieejami arī mūsu 
bibliotēkās, piemēram: J. Higley, J. Pakulski Revolution and Elite Transformation in Eastern 
Europe// Australian Journal of Political Science (1992), Vol. 27, pp. 104-119.; Steen, A. The New Elites 
in the Baltic States - Recirculation and Change.  Scandinavian Political Studies, 1997. Vol. 20, Iss. 1:  
91-112.; Wasilewski, J. The Forming of the New Elite: How Much Nomenklatura is Left? Polish 
Sociological Review, 1995. N 2 (110): 113-123.; u.c. 
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meklē iespējas atgriezties politikā. J. Vasiļevskis pētījumā secinājis, ka biznesā 

visvairāk nonāku�i tie�i biju�ie partijas aparāta darbinieki, bet �odienas politikā dominē 

da�ādu tālaika masu sabiedrisko organizāciju dalībnieki, vadītāji un ierindnieki 

(Wasilewski 1995, 120. lpp.).  

 V. N. Grivastava uzskata, ka pārejas perioda sākumā padomju politiskajā elitē 

ienāca arī citas intereses bez partijas, valsts  un militārajām - tagad parādījās arī da�ādas 

sociālās un ekonomiskās intereses (Grivastava 1999, 167. lpp.). Pieaug inteliģences 

loma, paaugstinās statuss arī zemāka ranga strādniekiem - mainās līdz ar to 

nomenklatūras sastāvs (īpa�i - Centrālkomitejas) un kvalitāte - parādās intere�u 

plurālisms (turpat).  

 Kā jau teikts - pārmaiņu periodā kā kvalitatīvi, tā kvantitatīvi mainās politiskās 

elites sastāvs un darba vide. �ādās pārmaiņās savu ietekmi rodas izdevība palielināt 

tiem, kuri līdz �im biju�i izslēgti no varas attiecību tīkla, elites sastāvs kļūst pla�āks - 

nevalda vairs tikai vecie partijas līderi (pieeja elitei īpa�i tiek atvērta inteliģencei - 

akadēmiķi, mediju darbinieki, kultūras inteliģence utt.) (Grivastava 1999, 214. lpp.). 

Viena no �o pārmaiņu īpatnībām bija tā, ka indivīdu sāka uztvert kā politisku būtni, 

kamēr agrāk pastāvēja tikai politisks organisms - partija: ja agrāk cilvēks bija tikai 

skrūvīte mehānismā, tad tagad bija iespējas pa�am mēģināt plānot un veidot savu rīcību, 

darbību. Otrs būtisks faktors � politiskā elite pārmaiņu laikā veidojās nevis dabiskas 

evolūcijas ceļā, bet gan pateicoties kādām dotajām iespējām � politisko eliti veido 

cilvēki, kas prata izmantot pārejas laika radīto nekārtību iespējas (daļēji arī nelikumīgi) 

(Pētersons 2001, 21. lpp.). 

 M. A. Vasikins īsā tabulā spilgti parāda pārmaiņas politiskajā vidē, politiskās 

elites formē�anās mehānismā un darbībā (skatīt 32. lpp.). 

 Būtisks apstāklis jaunajā situācijā ir arī pāreja uz kvalitatīvi citu valsts iekārtu un 

politiskās un ekonomiskās sistēmas uzbūvi - tiek pasludināta pāreja uz tirgus 

ekonomikas principiem. A. Stēns uzsver, ka �ādā situācijā nepiecie�ama kompetenta 

politiskā vadība, kas ir svarīgs faktors, mēģinot pētīt rekrutācijas procesus jaunajā 

situācijā (Steen 1996, 144. lpp.). Nepiecie�ami pietiekami izglītoti un pieredzēju�i 

vadītāji arī jaunajā situācijā, līdz ar ko biju�ajiem nomenklatūras locekļiem, kam ir 

pietiekama   pieredze   un   iemaņas   vadītāju   darbā,   bija   iespējams   saglabāt   savas 
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1. tabula 
VĒSTURISKAIS 

PERIODS 
ELITES ATTIECĪBAS ATVĒRTĪBA NE-ELITES GRUPĀM REKRUTĀCIJAS 

PRINCIPI 
Padomju 

savienības elite 
(80. gadu sākums) 

Elites ideoloģiskā 
vienotība. Monolītums. 

Hierarhija. Stingra 
subordinācija. 

Noslēgta elite. �Birokrātiskais 
korporatīvisms� - starp eliti un 
sabiedrību pastāv korporāciju 
sistēma, ko radījusi pati elite. 

Citu attiecību kanālu starp eliti 
un ne-eliti nav. 

Formālo 
noteikumu 

sistēma 
(kooptācija). 

Elites 
pa�atra�o�anas 
ierobe�o�ana. 

Elites grupas  
(80. gadu vidus - 
90. gadu sākums) 

Vienojo�ās ideoloģijas 
zaudē�ana. Rodas 

konkurējo�as grupas 
elites iek�ienē. Elites 

dezintegrācija.  

Ne-elites grupu pārstāvjiem 
lielākas iespējas iekļūt elites 

grupās.  

Kooptācija kā 
elites formācijas 

mehānisms 
papildinās ar 
vēlē�anām. 

AVOTS: Васикин, М. А. (1999) Правящая элита и ее роль в политике. Стр. 174-188 в Политология. Москва: Гардарики 

 

�vietas� (Ashin, Ohotsky 1999 245. lpp.). Jaunajos apstākļos tiek prasīta arī elites 

reprezentativitāte - atbilstība sabiedrības kopējai �ainai�. Un tāpat tiek prasīta elites 

atvēr�anās arī zemāku slāņu pārstāvjiem. Minētais autors uzskata, ka padomju politiskā 

elite tikusi veidota pēc statistiskas pārstāvniecības principiem, t.i. - politiskā vadība pēc 

statistiskajiem rādītājiem atbildusi sabiedrībai kopumā, kurpretī pēcpadomju laikā par 

primāro rekrutācijas principu izvirzīts pa�iniciatīvas nosacījums, pa�-iesaistī�anās 

(Steen 1996, 148. lpp.).  

 Ņemot vērā visus �os un vēl daudzus citus nenosauktos politiskās situācijas 

maiņas apstākļus, mainās arī politiskās elites rekrutācijas apstākļi un mehānismi - par 

galvenajiem izvirzās citi faktori, agrāk svarīgie izzūd. Pati re�īma maiņa jau ir saistīta ar 

elites maiņu (Steen 1997, 91. lpp.). Un jaunos rekrutācijas apstākļus un principus lielā 

mērā determinē jaunās politiskās situācijas nepiecie�amības: nepiecie�amība pēc 

kompetentiem un spējīgiem kadriem, pēc izglītotiem elites locekļiem utt. (Steen 1997, 

92. lpp.). Būtiski, ka rekrutācijas principi lielā mērā nereti tiek saistīti arī ar sistēmas 

demokrātiskumu - demokrātiska vadība ir atkarīga no aktīvas pilsoņu iesaistī�anās 

politisko jautājumu iz�ķir�anā - demokrātijas pakāpi mēra ne tikai pēc tā, cik lielā mērā 

valdības lēmumi ataino sabiedrības viedokli, bet arī pēc tā, cik lielā mērā pati sabiedrība 

iesaistās lēmumu izstrādē un pieņem�anā (Aars, Offerdal 1998, 207. lpp.). 

Demokrātiska sistēma prasa iespējas katram iekļūt elitē49,

                                                           
49Tai pat laikā jāuzsver G. Lasvela atziņa, ka nevajag absolutizēt tēzi par vienlīdzīgām iespējām visiem. 
Drīzāk svarīgi ir lai netiktu likti �ķēr�ļi politiskās rekrutācijas procesa gaitā. Demokrātiskās sistēmās �ādi 
�ķēr�ļi netiek likvidēti pilnībā, bet tiek ievērojami mazināti (Ashin, Ohotsky 1999, 317. lpp.).  
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visiem sabiedrības locekļiem vienlīdzīgas iespējas (Ashin 1998, 69. lpp.). Tai pat laikā 

jāuzsver - visi minētie jaunās situācijas aspekti vairāk tomēr ir un bija jābūtiski, balstīti 

ideālu koncepcijās un nacionālās vienotības (līdz ar to - lielā mērā arī sociālās 

solidaritātes) sajūsmā. V. Bergs atzīst, ka pie mums politiskā elite veidojas uz pazī�anās 

pamata, kas nozīmē pilnīgu minēto vienlīdzīgo iespēju principu izzu�anu: daudzi 

�gudrie� paliek ārpus reālās lēmumu pieņem�anas un realizācijas vides, jo viņiem nav 

attiecīgu pazī�anos (Bergs 1994, 13. lpp.). Minētais autors uzskata, ka pēc būtības 

rekrutācijas procesu pārmaiņas ir tikai �ķietamas - joprojām tāpat kā padomju laikā tiek 

prasīta sociālā piederība (sociālo kontaktu loks)50. Tātad pārvirzījumi politiskās 

rekrutācijas realizācijas nosacījumos ir tikai formāli, kaut patiesībā procesi notiek pēc 

tiem pa�iem vai līdzīgiem principiem (kas tikai ievirzīti citās sfērās vai pārdēvēti 

savādāk). 

 

SECINĀJUMI 

 Tātad apskatot politisko situāciju politiskās elites rekrutācijas un funkcionē�anas 

aspektā, var izdarīt secinājumus par būtiskām pārmaiņām politiskajā sistēmā un līdz ar 

to arī elites rekrutācijā padomju un postpadomju laikā. Notiku�as būtiskas pārvirzes 

rekrutācijas procesa nozīmīgākajos faktoros un kritērijos, kas lielā mērā ietekmē elites 

formē�anos arī �odien. 

# Zūd viena vado�ā faktora - Komunistiskās Partijas - ietekme, izvēloties rekrutus. 

Parādās intere�u (un arī iespēju) daudzveidība. 

# Zūd partokarjeras primārā nozīme - parādās arī citi �ceļi� uz eliti - vēlē�anas, rotācija 

u.tml. 

# Pieaug arī tādu sabiedrības grupu (inteliģence, zemāka ranga strādnieki, darbinieki) 

loma un politiskā nozīmība, kuras agrāk biju�as izslēgtas no politiskās varas 

mehānisma. 

# Zūd cilvēku-skrūvī�u mehānisma sistēma, pieaug pa�iniciatīvas, pa�iesaistī�anās 

loma. 

                                                           
50V. Bergs runā arī par Latvijas elites kvalitāti - mūsu izglītības sistēma kvalitatīvus politiķus neveido, 
nav atbilsto�u speciālistu. Tai pat laikā - kvalitāte tiks nodro�ināta nākamajām elites paaudzēm, jo �ī elite, 
apveltīta ar pietiekamiem resursiem, spēs dot atbilsto�u izglītību un kvalifikāciju saviem bērniem, kas līdz 
ar to nākotnē spēs kvalitatīvi veikt valsts pārvaldes darbu (Bergs 1994, 13. lpp.). Tomēr �ajā redzējumā 
ļoti spilgti iezīmējas varas pārmantojamības shēma - vai iegūstot kvalitatīvu varas eliti, netiks vienlaicīgi 
arī pieļauta elites noslēg�anās no pārējās sabiedrības - vai netiks tādā veidā realizēta politiskās elites 
pa�atra�o�anās? 
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# Parādās konkurence par vietām elitē un arī pa�as elites iek�ienē. 

# Da�ādu ne-partejisku faktoru lomas paaugstinā�anās - izglītība, kvalifikācija, 

pieredze utt. 

# Tai pat laikā - lielā mērā saglabājas biju�ās nomenklatūras loma - tie pa�i cilvēki 

saglabā savus posteņus, amatus, vai arī veiksmīgi pārformēju�ies uz citām darbības 

sfērām (bizness). 

# Pastāv arī viedoklis par pārmaiņu virspusējo būtību - pamatos rekrutācija notiek pēc 

līdzīgiem principiem kā agrāk, tikai slēptākās formās. 
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3. POLITISKĀS ELITES SASTĀVS 

 Lai gan elites kā sociālās stratifikācijas elementa izpratne vispārējā līmenī ir 

skaidra, tomēr katrs autors, kas pētī eli�u lomu un nozīmi sabiedrībā, �ajā jēdzienā 

ietver at�ķirīgu izpratni. Tādēļ pirms sākt iztirzāt Latvijas politiskās elites rekrutācijas 

apstākļus un avotus, jānoskaidro, ko īsti iekļaut elitē - kur novilkt robe�u starp politiski 

ietekmīgajiem (tātad eliti) un pārējiem politiķiem. Jau sākumā jāuzsver - �ajā darbā 

netiks analizēta (un vispār skatīta) t.s. �pelēko kardinālu� loma, proti - �is darbs balstīts 

tikai uz �oficiālo� versiju par politisko eliti. �ī darba kontekstā netiks pētīti tie politiski 

ietekmīgie spēki, kuri ietekmē politisko lēmumu pieņem�anas procesu finansiālo vai 

citādu resursu doto priek�rocību dēļ. �ajā darbā �politiskā elite� tiks skatīta tikai pēc 

formāliem izdales principiem, balstoties zemākdotajās definīcijās un politisko teorētiķu 

uzskatos, kā arī da�ādu minēto pētījumu programmu elites definējumos. 

 Pastāv desmitiem da�ādu elites definīciju (Babayaeva, Tarshis, Reznicenko 

1994, 64.-65. lpp.), kas rada būtiskas metodoloģiskas problēmas, jo da�ādi autori da�ādi 

traktē vienus un tos pa�us terminus, lieto vienādus terminus da�ādu jēdzienu 

apzīmē�anai51. E.Gidenss uzsver, ka nepiecie�ams iz�ķirt starp �ķiru un eliti (Giddens 

1973, 153. lpp.). Elite nav viena no sociālo struktūru veidojo�ajām �ķirām. Savukārt 

M.G.Mendoza un V.Napoli uzsver, ka elite ne vienmēr var tikt uzskatīta par atsevi�ķu 

�ķiras veidu (Mendoza, Napoli 1990, 235. lpp.), da�kārt tā aptver vairāk kā tikai vienu 

�ķiru (Scott 1996, 244.lpp.), piemēram, politisko vai ekonomisko eliti var veidot divu 

vai vairāku �ķiru pārstāvji.  

Elites definē�anai tiek izmantotas da�ādas pieejas - var �politiskās elites� sastāvu 

noskaidrot, jautājot ekspertiem vai vienkār�i respondentiem: �Kam ir vara?�, bet var arī 

skatīt varas esamības sekas, proti - vai politiskajai elitei ir redzamas iespējas ietekmēt 

procesus (kā to darījis arī R. Dāls). Īpa�i lielas problēmas definēt eliti ir politiskajās 

iekārtās, kas pārdzīvoju�as lielas pārmaiņas kā kvantitatīvi, tā kvalitatīvi, kā piemēram, 

biju�ajās PSRS valstīs (Lane 1996, 7. lpp.). Lai gan pastāv, kā minēts, vairākas elites 

definē�anas koncepcijas, neviena no tām nav pilnībā dro�a un visos gadījumos 

piemērojama (Lipset 1995,  428. lpp.). Katras politiskās sistēmas un iekārtas situācija ir 

at�ķirīga, kādēļ arī �politiskās elites� jēdziena ietilpība var at�ķirties.  

                                                           
51Uz �īm neskaidrībām darbā Elities and Power in British Society (1964) norāda arī E. Gidenss. 
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 Vairāk vai mazāk nosacīti da�ādās �politiskas elites� definē�anas koncepcijas var 

iedalīt sekjo�ās grupās: 

1. Funkcionāl-organizatoriskā pieeja - visas tās koncepcijas, kas uzsver ieņemamo 

posteņu nozīmību, pildīto lomu funkcionālo nozīmi politiskajā sistēmā; 

2. Bioloģiskā/ Psiholoģiskā pieeja - visas tās koncepcijas, kas uzsver iedzimtības 

faktorus, iegūto formālo iemaņu nozīmi. 
 

FUNKCIONĀL-ORGANIZATORISKĀ PIEEJA. 

 �ī pieeja ir visbie�āk sastopamā da�ādo autoru un pētnieku definējumos. Elite ir 

tie, kam ir vara, bet vara nozīmē funkcionāli nozīmīgas pozīcijas politiskajā sistēmā52. 

Tiek uzsvērta varas loma politiskās elites identifikācijā (Marger 1987, 24.-25. lpp.). 

Reizē ar varas faktora nozīmību tiek uzsvērts arī presti�a nozīmīgums, sociālā statusa 

nozīme, kas izriet no augstajiem ieņemamajiem posteņiem, pildāmajiem amata 

uzdevumiem. Politiskā elite �ajā pieejā ir visi tie, kuri pilda sabiedriski nozīmīgas lomas 

politiskajā sistēmā (Mendoza, Napoli 1990, 573. lpp.), tie ir tie, kas apveltīti ar lielāku 

ietekmi pār citiem kā lielākā daļa sabiedrības pārstāvju, tie, kuru pildītās lomas ļauj 

pastāvēt sabiedriskajai iekārtai un politiskajai sistēmai, no kā arī izriet viņu nozīme 

sabiedrībā, viņu elites piederība. Elites pildītās lomas un tās pārstāvju ieņemamie amati 

dara �o minoritāro grupu pārāku pat tikai pēc formāliem varas apveltījuma principiem 

(Abercrombie, Stephen, Turner 1994, 138. lpp.). �īs pieejas atbalstītāji politisko eliti 

izdala pēc formāla varas esamības faktora, proti - elitē iekļauti tiek visi tie, kas 

politiskās sistēmas ietvaros apveltīti ar varu un pārvaldes tiesībām likumā noteiktajā 

kārtībā (likumdevējvara, izpildvara, da�kārt arī tiesu vara). Tātad elitē iekļaujas visi tie, 

kuriem formāli varētu būt ietekme uz notieko�o sabiedrībā, uz pieņemamajiem 

lēmumiem53, un veicamajiem uzdevumiem. Izejot no tā, pēc R. Dārendorfa uzskatiem, 

elitē būtu jāiekļauj sekojo�i sabiedrības pārstāvji (Vasikin 1999, 178. lpp.): (1) 

ekonomiskie līderi, (2) politiskie līderi, (3) profesori un skolotāji, (4) garīdznieki, (5) 

izcili �urnālisti, (6) militāristi, (7) tiesne�i un advokāti. Kā redzams, tad dotās formālās

                                                           
52Vara dod arī citus sociālos �labumus�, kā presti�u un labklājību (bagātību) (Marger 1987, 24.-25. lpp.).  
53Arī A. Stēns uzsver lēmumu nozīmi. Viņ� politisko eliti - cilvēkus, kas pieņem vitāli svarīgus lēmumus 
- sabiedrības dzīvē, sauc par �stratēģisko eliti�, kurā iekļauj gan politisko, gan administratīvo eliti, kas ir 
ietekmīgākie lēmumu pieņēmēji sabiedrībā. Blakus stratēģiskajām A. Stēns izdala arī �segmentālās elites� 
- tās ir vairāk specializētas, to ietekmes sfēra visbie�āk aprobe�ojas noteiktas darbības sfēras robe�ās 
(Steen 1997, 93. lpp.).  
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politiskās elites definīcijas ļauj iekļaut elitē da�ādas un pavisam at�ķirīgas sabiedrības 

grupas, kam pie tam nav vienlīdz lielas iespējas ietekmēt norises sabiedriski-politiskajos 

procesos. Līdz ar ko var teikt - balstoties tikai formālos rādītājos, formālās varas nesēju 

definīcijās, iegūtās �politiskās elites� definīcijas nedod skaidru izpratni par to, kur 

novelkama robe�a starp eliti un ne-eliti. 

 Iespējams, tie�i tādēļ vairāki teorētiķi un arī praktisko pētījumu veicēji, par 

primāro izvirza ietekmes faktoru (kas gan sasaucas ar varas jēdzienu, bet tomēr ļauj 

daudz precīzāk ierobe�ot politiski būtiskāko amatu un lomu loku)54( Vasikin 1999, 178. 

lpp.; Higley, Pakulski, Wesolowski 1998, 35., 143. lpp.).  

 Tomēr lielākā daļa autoru izvirza tikai formālas politiskās elites definīcijas, kā 

tas redzams arī zemākdotajos piemēros: 
POLITISKĀ ELITE IR... 

sabiedrības sociālā grupa, kas ieņem varas un bagātības top-

pozīcijas, un kas formulē politiku, iz�ķir nozīmīgus jautājumus 

attiecībā uz valdību, izglītību u.c. societālām institūcijām (Marger 

1987, 24.-25. lpp.). 

(mūsdienās) tie, kam ir augsts statuss vai augstas formālās 

pozīcijas politikā un arī citās sociālajās institūcijās. 

   tie, kam ir nozīmīga loma politiskajā sistēmā (Mendoza, 

   Napoli, 1990,  573. lpp.). 

tie, kas ieņem pozīcijas, kas dod iespējas pieņemt lēmumus 

nacionālā mērogā, kas dod varu nacionālā mērogā 

(Kryshtanovskaya, White 1996, 712. lpp.). 

  tie, kam ir reāla vara, ietekme uz sabiedrisko dzīvi un sociāli    

būtisku lēmumu pieņem�anu (Vasikin 1999,  178. lpp.). 

  neliela sabiedrības grupa, kurai ir vara vai ietekme pār citām 

grupām  un kuru atzīst par pārāku salīdzinājumā ar tām (Zepa, 

Zobena 1996, Rīga). 

 Kā redzams, lai gan definīcijas ir da�ādas un nedaudz variējas, tās visas uzsver 

formālo faktoru - ieņemamo pozīciju, amatu lomu, pieņemto lēmumu mērogu u.tml., 

                                                           
54Ja �varas� jēdzienu vairāk vai mazāk tomēr saista ar formālu esamību, tad �ietekme� tiek attiecināta uz 
reālu varas izpausmi, līdz ar ko iegūstama politiskās elites definīcija, kur vara nav tikai formāli pie�ķirta, 
bet ietekmes veidā tiek arī reāli realizēta. 
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kas neļauj skaidri noteikt, kuri politiskās sistēmas pārstāvji būtu iekļaujami elitē, kuri - 

nē. 

BIOLOĢISKĀ/ PSIHOLOĢISKĀ PIEEJA. 

 �īs pieejas autori uzsver da�ādus ne-politiskus un ne-sabiedriskus faktorus, kas 

kļūst par galvenajiem rādītājiem elites definē�anā. Bioloģiskā pieeja uzsver bioloģiski-

ģenētiskās izcelsmes lomu, kas arī nosaka noteiktu cilvēku tiesības tikt iekļautiem elitē, 

bet citus neiekļaut (Narta 1978, 96. lpp.). Bet psiholoģiskās koncepcijas uzsver elites 

pārstāvju īpa�ās psiholoģiskās spējas (turpat), kā, piemēram, V. Pareto teorijā - elite ir 

tie, kuriem ir visatbilsto�ākās spējas valdīt. Tāpat arī G. Moska par būtiskāko izvirza 

spējas, izglītību, nopelnus55 (Moska 1997, 118. lpp.).  Tie�i spējas, iedzimtas īpa�ības, 

nevis formāla apveltītība ar varu, ir būtiskākie rādītāji elites definē�anā un elites sastāva 

konstituē�anā. Ja funkcionāli-organizatoriskajā pieejā būtiskākais bija formālo pozīciju 

un amatu pārākums, tad �ajā pieejā par primāro izvirzās individuālo īpa�ību, spēju 

pārākums - �eit visu iz�ķir pa�a cilvēka personība. V. Pareto raksta: � �aurākā nozīmē 

es ar eliti saprotu tādus cilvēkus, kuri ir visaugstākajā pakāpē apveltīti ar prāta, rakstura, 

viltības un da�ādām citām īpa�ībām�56 (Vasikin 1999, 174. lpp.). Daļēji pie �īs nosacītās 

iedalījuma grupas varētu pieskaitīt arī jau minētās meritokrātiskās koncepcijas, kas 

uzsver pārākuma (intelektuālā, spēju utt.) nozīmi, pārākumu vieniem pār otriem (Ashin 

1998, 60. lpp.). Apkopojot augstākteikto, var sacīt, ka - pirmās pieejas pārstāvji uzskata, 

ka elite valda tādēļ, ka atrodas sociālās struktūras un sociālo lomu hierarhijas aug�ā57, 

bet otrās pieejas atbalstītāji meklē iemeslus varai pa�ā cilvēkā, viņa spējās, prātā u.tml. 

G. K. A�ins savā politiskās elites definīcijā apvieno abas �īs pieejas un eliti apzīmē kā 

tādu cilvēku kopumu, kuri ietekmē sociālos procesus vai nu pateicoties savam 

stāvoklim, vai arī savam intelektuālajam un morālajam pārākumam pār citiem. Arī M. 

A. Vasikins elites definē�anai apvieno vairāku pieeju atzinumus: �Elite ir sociālā grupa, 

kas ieņem augstākās pozīcijas sabiedrībā, kas ir apveltīta ar maksimālu varas pakāpi un 

iespējām ietekmēt sabiedrību� (Vasikin 1999, 178. lpp.).  

"   "   " 

                                                           
55Vēlāk �īs idejas kļūst par meritokrātijas pieejas pamatatziņām. 
56K. Manheims raksta: � Elite- tā ir hierarhija, kas balstīta uz personīgiem sasniegumiem� (Vasikin 1999, 
177. lpp.). 
57S. Lipsets darbā �Elites in Latin America� eliti definē kā tādu, kas apzīmē tās pozīcijas sabiedrībā, kas 
atrodas sociālo struktūru aug�galā, t.i. -  augstākās pozīcijas militārajā kompleksā, reliģijā, ra�o�anā utt. 
(Narta 1978, 99. lpp.). 
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 Neviena no minētajām definīcijām �ajā darbā netiks izmantota �politiskās elites� 

definē�anai tie�ā veidā, bet tiks izmantoti da�ādo definējumu elementi, kombinējot tos 

ar Latvijas politiskās sistēmas uzbūves struktūrelementiem, mēģinot izteikt elites 

sastāvu kā pēc vieniem, tā otriem. Sadalot da�ādās definīcijas to veidojo�ajos terminos, 

elementos, visbie�ākminētie ir:  

% ietekme nacionālā mērogā;  

% iespējas pieņemt nozīmīgus lēmumus;  

% vara pār citām grupām;  

% reāla ietekme uz sabiedriski-politiskiem procesiem;  

% augstas formālās pozīcijas, statuss;  

% nozīmīgu jautājumu iz�ķir�anas iespējas.  

�ie faktori arī tiks izmantoti, definējot un konstituējot politiskās elites sastāvu 

Latvijā nākamajā nodaļā. 

 Tomēr ja runājam par eliti jau konkrētākā līmenī, tad redzams, ka 

pamatinstitūcijas, kuras autori iekļauj politiskajā elitē vizbie�āk ir tie�i likumdevējvaras 

un izpildvaras pārstāvji58: valdība, parlaments, atsevi�ķās valstīs arī militārais kompless, 

tiesu varas top-pozīciju ieņēmēji u.tml. (Narta 1978, 94.-95. lpp.). Krievijas politiskās 

elites pētījumos kā elitē iekļaujamas grupas izdalītas (Kryshtanovskaya, White 1996, 

712.-713. lpp.): valdība, parlaments, partiju elite, top-līderi, reģionālā elite, biznesa 

elite59. �eit gan jāpiebilst, ka arī �is elites dalījums ir visai neskaidrs, ja ņem vērā 

vispārzināmo faktu par Krievijas politiskās varas oligarhisko raksturu. �ī politiskās 

elites izdalī�anas pieeja drīzāk ir reputācijas un institucionālo pozīciju terminos balstīta 

(Lane 1996, 7. lpp.), proti - tā izsaka formāli redzamo, tā elites sastāvu veido pēc 

principa - kas būtu uzskatāmi par ietekmīgākajiem politiķiem

                                                           
58Izdevumā The Encyclopedia of Democracy usvērts, ka da�kārt rodas neskaidrības jēdzienu �politiskā 
�ķira� un �politiskā elite� lieto�anā, ko rada tie�i elites sastāva konstituē�ana, proti - iekļaujot elitē 
politikas veidotājus (policymaker), organizāciju līderus, viedokļu līderus (opinion leader), kā arī da�ādus 
padomdevējus, konsultantus un ekspertus, tiek iegūta nevis �politiskā elite�, bet gan �politiskā �ķira�, un 
da�kārt �ie termini tiek jaukti un lietoti viens otra vietā (Lipset 1995, 428. lpp.). �Politiskās �ķiras� un 
�politiskās elites� at�ķirību problemātika pla�āk diskutēta E. Gidensa darbos. 
59Pēdējais lielā mērā saistīts ar nomenklatūras biju�o darbinieku pārorientē�anos uz biznesu perestroikas 
periodā, bet nezaudējot saikni ar politiku arī tad un vēl joprojām. 
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un institūcijām valstī, iegūstot tikai aptuvenu jā-būtisku elites sastāvu60. 

 M. A. Vasikins, runājot par politisko eliti, izdala vairākus tās līmeņus - augstākā, 

vidējā un administratīvā elite (Vasikin 1999, 180. lpp.). Augstākā elite - tie ir vadītāji, 

kas ieņem stratēģiski nozīmīgas pozīcijas svarīgu lēmumu pieņem�anas sistēmā 

(prezidents, premjers, tiesu sistēmas galvenie locekļi, partiju līderi, lielāko frakciju 

vadītāji un parlamenta vadītājs); vidējā elite - tie, kas ieņem posteņus vēlētos valsts 

varas orgānos (deputāti, reģionālo eli�u pārstāvji (gubernatori, mēri, politisko partiju un 

kustību vadītāji)). Administratīvā elite - valdības locekļi, kā arī valsts ierēdņu augstākais 

slānis. Līdzīga veida elites iedalījumu piedāvā J. Hailijs, J. Pakulskis un V. Veselovskis, 

kuri politisko eliti iedala pēc darbības un arī ietekmes sektoru principa: parlamentārā 

elite, valdības elite un reģionālā elite (Higley, Pakulski, Wesolowski 1998, 35. lpp.).  

 "   "   " 

Apkopojot augstākizklāstīto, var secināt, ka nav vienotas politiskās elites 

definīcijas, pastāv da�ādas pieejas un koncepcijas, kas rada neskaidrības jēdzienu un 

terminu lieto�anā (īpa�i starpvalstu salīdzinājumos). Tomēr iespējams �īs da�ādās 

koncepcijas iedalīt nosacītās grupās, mēģinot atrast kādus kopējus da�ādo pieeju 

komponentus, kā tas darīts arī �ajā darbā. Bez tam iespējams politiskās elites sastāvu 

konstituēt nevis pēc teorētiskām konstrukcijām, bet gan izmantojot jau veikto pētījumu 

pieredzi, pētījumu programmās minētās definīcijas un skaidrojumus. Tai pat laikā 

jāuzsver - nevar pastāvēt viena konkrēta politiskās elites definīcija visām situācijām, 

visām politiskajām iekārtām un sistēmām, jo katra no tām at�ķiras gan uzbūvē, gan 

darbībā, kā, piemēram, nevar vienu politiskās elites definīciju izmantot kā Latvijas, tā 

Krievijas politiskās situācijas pētījumos (kaut vai tā iemesla dēļ, ka abās minētajās 

valstīs at�ķiras prezidenta institūcijas loma politiskajā sistēmā kopumā). Tādēļ arī 

turpmāk darbā netiks izmantota neviena konkrēti jau iepriek�dota definīcija, bet tiks 

veidots Latvijas situācijai vairāk atbilsto�s politiskās elites definējums, izmantojot 

augstākminēto definīciju elementus, un ņemot vērā valsts politisko iekārtu un varas 

realizācijas mehānismu. 
 

 
                                                           
60Tai pat laikā jāatzīmē, ka reāli ietekmīgos cilvēkus politisko lēmumu pieņem�anas procesā �izskaitļot� 
nav viegls uzdevums, jo tie ne vienmēr ir redzamākie sabiedrības pārstāvji. Un, otrkārt, veidot elites 
sastāvu uz nojausmu un baumu pamata par to, kas ir reālie lēmumu pieņēmēji un lobētāji, būtu, 
iespējams, vēl neadekvātāk. 
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4. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJAS AVOTI LATVIJĀ 7. SAEIMAS LAIKĀ 

4.1. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA LATVIJĀ - PĒTĪJUMA PROCESA APRAKSTS 

PĒTĪJUMA OBJEKTS 

 Pirms iztirzāt pētījuma gaitā iegūtos datus, būtiski noskaidrot jau iepriek�ējās 

nodaļas beigās iezīmēto problēmu � kā tiek definēta �politiskā elite�, pēc kādām 

pazīmēm, faktoriem tā tiek noteikta. �ajā darbā, kā jau uzsvērts, politiskās elites 

pārstāvji tika izvēlēti, balstoties valsts varas sadales īpatnībās tie�i Latvijas situācijā, kā 

arī par pamatu ņemot da�ādo at�ķirīgo elites definīciju komponentus. Sekojo�i politisko 

eliti Latvijas situācijā veido - likumdevēj- un izpildvaras augstākā līmeņa pārstāvji. �ādi 

elite tika definēta, balstoties da�ādo politiskās elites definīciju komponentos61, no 

kuriem kā būtiskākie vēlreiz jāuzsver: 

• ietekme nacionālā mērogā; 

• iespējas pieņemt nozīmīgus lēmumus; 

• vara pār citām sociālajām grupām; 

• augstas formālās pozīcijas, statuss. 

 �ādā veidā nosakot elites sastāvu, tika iegūts politiskās elites pārstāvju kopums, 

kas sastāvēja no 100 Saeimas deputātiem62 un 14 ministriem63. Veiktajos 5. un 6. 

Saeimu politisko eli�u salīdzinājumos politisko eliti veido attiecīgi tā laika Saeimas 

deputātu kopums (neiekļaujot mainīgos ministru kabineta sastāva pārstāvjus). 

PĒTĪJUMA PRIEK�METS 

 Pētījuma priek�mets �ajā darbā ir politiskās elites rekrutācijas procesi, cen�oties 

noskaidrot, no kurienes jaunie rekruti ienāk elitē (kādas profesionālās pieredzes sfēras, 

dzimuma, sociālā statusa grupas, izglītības u.c. līmeņus pārstāv jaunie rekruti). Galvenā 

uzmanība pievērsta tie�i 7. Saeimas laika politiskās elites rekrutācijas procesiem, tai pat 

laikā meklējot attīstības tendences savstarpējos 5. līdz 7. Saeimas politiskās elites 

salīdzinājumos.  

Politiskās elites locekļu darba pieredzes apsekojumu gaitā visi elites pārstāvji 

tika sadalīti noteiktās profesionālās pieredzes grupās: kā būtiskākās tika izdalītas: 

                                                           
61Skatīt politiskās elites definīcijas 3. nodaļas 37. lpp. 
62 Deputātu kopumu veido  tie deputāti, kas 1998. gadā tika ievēlēti Saeimā (netiek ņemtas vērā deputātu 
sastāva maiņas pēc tam). 
63Skatīt politiskās elites sastāvu 1. pielikumā 



BAKALAURA DARBS  POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA 
 

 

- 42 -

& Administratīvā darba pieredze; 

& Biznesa sfēras pieredze; 

& Politiskā darba pieredze; 

& Pa�valdību darba pieredze; 

u.c. Administratīvā darba pieredzes grupā tika iekļauti visi tie, kuri pirms iesaistī�anās 

politikā biju�i ierēdņu aparāta pārstāvji � vadīju�i valsts iestādes, biju�i nodaļu 

priek�nieki utt. Biznesa pieredzes grupu veido cilvēki, kas darboju�ies (vai arī joprojām 

turpina to darīt) biznesā, biju�i privātuzņēmēji. Politiskās pieredzes grupā ieskaitīti visi 

tie, kuri jau iepriek�ējās Saeimas laikā pildīju�i politisku amatu pienākumus. Pa�valdību 

pieredzes grupā ietilpst visi tie rekruti, kas pirms tam darboju�ies vietējā līmeņa varas 

orgānos (pa�valdību darbinieki izdalīti atsevi�ķi, lai spilgtāk iezīmētu valsts līmeņa 

politiķu pa�atra�ojo�o raksturu). 

PĒTĪJUMA METODE 

 Lai pārbaudītu izstrādātās hipotēzes un izzinātu uzstādīto problemātiku, tika 

izmantota dokumentu analīze - tika analizēti visu 114 7. Saeimas laika elites pārstāvju 

(kā arī salīdzinā�anai 100 5. Saeimas un 100 6. Saeimas deputātu) oficiālās 

autobiogrāfijas64, kā arī kā papildus materiāls sīkākai un precīzākai informācijas ieguvei 

tika izmantotas politiķu sniegtās intervijas masu medijiem, kas bija īpa�i nozīmīgi 

mēģinot noskaidrot, no kurienes, kādiem personīgajiem sakariem vai dalībai 

neformālajās organizācijās pateicoties politiskās elites pārstāvim radusies izdevība 

iekļauties politiski ietekmīgāko cilvēku rindās Latvijā. Dokumentu analīze par 

vispiemērotāko metodi �ī pētījuma veik�anai izvēlēta, jo tā neprasa tik daudz laika kā, 

piemēram, visu 114 elites pārstāvju tie�ās intervijas, kā arī tā �ajā gadījumā sniedz 

noteiktu standartizētā formā izklāstītu informāciju, kas ļauj operatīvāk un precīzāk veikt 

datu apkopo�anu, apstrādi un analīzi. Dokumentu analīze - un konkrētajā gadījumā 

autobiogrāfiju apsekojums - ļauj abstrahēties no iespējamajām subjektīvajām ietekmēm 

uz nepiecie�amo informāciju (kas neap�aubāmi kļūtu par aktuālu problēmu tie�o 

interviju veik�anā), kas varētu traucēt pilnvērtīgi izmantot iegūtos datus.  

 Jāpiebilst - ne vienmēr iespējams apgalvot, ka rekrutācijas avots bijis tie�i 

politiskās elites pārstāvja iepriek�ējā oficiālā darba vide vai vieta, nereti pat būtiskāku 

lomu spēlē neformālie personīgie sakari vai piederība kādām intere�u grupām vai tml. 

                                                           
64Skatīt politiskās elites pārstāvju darba pieredzes kopsavilkumu 1. pielikumā. 
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�ī darba mērķis bija noskaidrot nevis neformālos rekrutācijas apstākļus (kas prasītu 

vairāk laika un citu pieeju informācijas ieguvē), bet gan tie�i oficiālo situāciju, kā to 

�rāda� rekrutu darba pieredzes apsekojumi.  

 Pētījumā iegūtie dati tiek analizēti un interpretēti saskaņā ar iztirzātajām 

teorētiskajām da�ādu autoru pieejām politiskās elites pētījumos, atsaucoties uz atsevi�ķu 

autoru praktisko pētījumu laikā gūtajām atziņām. Vienlaikus meklējot jaunus aspektus 

uzrādīto tendenču skaidro�anā un interpretācijā.  

HIPOTĒZES 

 Jau ievadā izvirzīta darba galvenā hipotēze: 

7. Saeimas laika Latvijas politiskā elite ir pa�atra�ojo�a  - tās galvenais 

rekrutācijas avots ir politiskās varas strata. 

 Lai darba gaitā atklātu arī vairākus citus ar politiskās elites rekrutāciju saistītus 

procesus, tika izvirzītas vēl papildus darba hipotēzes, kuras tiks pārbaudītas salīdzino�ā 

analīzē, izmantojot datus par triju pēcatmodas laika Saeimu darbības periodiem: 

1. Jo pla�āka politiskās elites rekutācija, jo lielāka uzticē�anās valda sabiedrībā pret 

valsts varas aparātu (hipotēze izvirzīta, balstoties Derliena pētījumu atziņās). 

2. Latvijā notikusi politiskās un ekonomiskās (biznesa) elites pārklā�anās � biznesa 

segmenta redzamākie pārstāvji nereti kļūst par ievērojamiem politiskās elites 

pārstāvjiem (hipotēze izvirzīta, balstoties E. Gidensa atziņās par da�ādu sfēru eli�u 

savstarpējo pārklā�anos). 

3. Latvijas politiskā elite tiecas saglabāt varu nevis tie�i konkrētu cilvēku rokās, bet 

gan savā kontrolē. 

4. Būtiska loma politisko rekrutu izredzēs tikt rekrutētiem elitē ir personīgajiem 

sociālajiem sakariem. 

5. Prevalējo�s rekrutācijas modelis Latvijas situācijā ir horizontālā politiskā mobilitāte 

� jauni politiskās elites rekruti elitē nokļūst no citām elites grupām � kultūras, 

zinātnes, biznesa elites. 

 

4.2. POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA LATVIJĀ - VISPĀRĪGS APSKATS 

 Statistiski apkopojot un izpētot informāciju par Latvijas politiskās elites 

rekrutācijas avotiem, �ā darba kontekstā tiek pārbaudīta jau ievadā izvirzītā galvenā 

darba hipotēze: Latvijas politiskajā elitē notiek spēcīgi izteikta pa�atra�o�anās - 
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rekrutācijas avots vislielākajā mērā �obrīd ir pati elite vai vismaz politiskās sfēras 

augstākā līmeņa darbinieku loks. �ādā situācijā sabiedrība, pēc Stēna uzskatiem, var 

zaudēt ticību un uzticē�anos politiķiem un valsts varai kopumā, kas neļauj noritēt 

pilnvērtīgai politiskās elites rekrutācijai, varu cen�oties paturēt savās �auras grupas 

rokās. Lai arī notiek neliela �politisko seju� maiņa, tomēr pēc būtības elites sastāvs un 

pats galvenais - varas nesēji - nemainās. Jāpiebilst, ka �ajā darbā politiskās sfēras 

augstākā līmeņa, t.i. - augstākās valsts varas - un pa�valdību pārstāvji tika izdalīti 

atsevi�ķi, kas ļauj jo spilgtāk iezīmēt eso�ās politiskās elites tiek�anos uz 

pa�atra�o�anos. 

 Aplūkojot politiskās elites procesus kopumā, iezīmējas vairākas raksturīgas 

tendences Latvijas situācijā, kas lielākā vai mazākā mērā korespondē ar �ī darba 1. 

nodaļā sniegtajiem teorētiskajiem atzinumiem. Lielā mērā Latvijas situācijā attaisnojas 

krievu politologa G. K. A�ina novērojumi par politiskās elites struktūras visai 

nemainīgo sastāvu (Ashin, Ohotsky 1999, 312. lpp.)- lai arī elites sastāvs zināmā mērā 

periodiski atjaunojas (vismaz nosacīti), elites pamatstruktūra pēdējo desmit gadu laikā 

mainījusies visai neievērojami: kā redzams 2. pielikumā sniegtajos statistiskajos 

apkopojumos, tad reāli elites sastāvs mainās tikai nedaudz vairāk kā par 50%. Katrā 

nākamajā politiskās elites sastāvā 40 � 50% sastāda jau iepriek�ējās elites pārstāvji (5. 

Saeimā � 38%; 6. Saeimā � 47%; 7. Saeimā � 42%). Sekojo�i iespējams Latvijas 

situācijā pārbaudīt arī izvirzīto darba hipotēzi, kas balstīta Derliena atziņās, par elites 

rekrutācijas intensitātes un sabiedrības uzticē�anās valsts institūcijām korelāciju 

(Derlien 1997, 15. lpp). Salīdzinot jau minētos politiskās elites rekrutācijas statistiskos 

rādītājus ar attiecīgajā laika posmā veiktajām socioloģiskajām aptaujām (tā laika presē 

publicētie Latvijas Faktu (valdības pasūtījumu veicējs) veikto aptauju dati) par 

uzticē�anos valsts institūcijām, atklājas visai vāji izteikta saikne starp �iem diviem 

procesiem � Latvijas situācijā sabiedrības uzticē�anās rādītāji saglabājas visai konstanti 

neatkarīgi no politiskās elites atvērtības jauniem rekrutiem. Drīzāk attaisnotos hipotēze 

par politiskās elites stratēģisko lēmumu adekvātuma reālajām sociāli-ekonomiskajām 

vajadzībām un uzticē�anās korelāciju, proti � uzticē�anos valsts varas institūcijām 

ietekmē cilvēku sociālā situācija (labklājība).  

 Politika kļūst arvien specializētāka, profesionālāka � ja agrāk pietika tikai ar 

atpazīstamību, lai iekļūtu Saeimā, �odien nereti tiek prasīts daudz vairāk � vai tās būtu 
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atbalsta un finansu resursu mobilizē�anas spējas, vai noteikti sociāl-politiskie 

sasniegumi utt. Zināmā mērā var runāt par Latvijas politiskās elites arvien lielāku 

profesionalizē�anos, arvien lielāku specializē�anos tie�i politikas sfērā65. 

 Latvijas politiski un sociāli nestabilajā pārejas laika situācijā arī elites 

rekrutācijas procesi nav konstanti, pēc noteiktām standartizētām normām noriso�i � 

pretēji stabilu politisko sistēmu institucionalizētajiem rekrutācijas procesiem (Ashin, 

Ohotsky 1999, 313. lpp.), Latvijā politiskā rekrutācija noris da�ādu faktoru un apstākļu 

ietekmē, kas determinē katra atsevi�ķā rekruta izredzes. Lielu lomu spēlē gan rekrutu 

pa�-iniciatīva, gan savstarpējie jaunā rekruta un eso�ās politiskās elites sakari, gan 

spējas un iespējas mobilizēt resursus66 un atbalstu, gan visbeidzot arī sabiedrības 

pieprasījums pēc noteikta tipa politiķiem (autoritāriem, harismātiskiem, saimnieciskiem 

utt.). Līdz ar to nav iespējams Latvijas situāciju samērot ar attīstīto Rietumvalstu 

politisko eli�u rekrutācijas piemēriem, mēģinot izzināt procesa īpatnības. Kā uzsvērts 

arī tālākajā darba tekstā, tad būtiski politiskās elites rekrutācijas norisi Latvijā ietekmē 

ekonomiski-sociālie procesi, kā �obrīd privatizācija, kas determinē lielā biznesa 

ieinteresētību lielajā politikā. Sekojo�i � apstākļi un blakusfaktori, kas ietekmē un 

da�kārt arī nosaka rekrutācijas procesus, ir tik daudzveidīgi un da�kārt pat slēpti, ka 

runāt par politiskās elites rekrutācijas institucionalizētām vai vismaz konkrētā veidā 

nostiprinātām (tradicionālām) formām Latvijas situācijā ir neadekvāti. Iespējams 

stabilizējoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, laika gaitā attīstīsies noteiktas 

standartizētas formas, kā jaunie rekruti tiks rekrutēti elitē (piemēram, partijas karjeras 

veidā vai sabiedriski-politisko sasniegumu determinēti). 

 Lai arī socioloģiskās un politoloģiskās teorijas uzsver atvērtas elites iespējamību 

lielākā mērā attīstītas pilsoniskās sabiedrības sistēmās (Ashin, Ohotsky 1999, 314. Lpp.) 

(bet Latvijas situācija, kas raksturojama kā zemas pilsoniskās un nelielas sociālās 

aktivitātes (nerunājot par vēlē�anām) valsts, runāt par attīstītu pilsonisko sabiedrību lielā 

                                                           
65 �ādu aspektu uzsver arī biju�ais premjerministrs Vilis Kri�topans: �..manas politiskās karjeras sākumā 
politika bija rotaļa. Tagad politika ir nopietna lieta. Tagad jokot nevar. Bet 1993. gadā � nu, tad tā 
rotaļājoties varēja arī Saeimā tikt. (..) Bet tagad � tagad ir ļoti izsvērti jālemj. Politiskā konkurence ir 
palikusi daudz lielāka. (..) Un arī kvalitāte, politikas profesionalitāte ir augusi.�(Kri�topans 1998, 15. lpp.) 
66 Lai gan ne vienmēr iespējas un spējas mobilizēt resursus vēlē�anu kampaņām ir iz�ķiro�ais apstāklis 
rekruta izredzēs � piemēram, apskatot partiju sponsoru sarakstus, redzams, ka lielākie privātie ziedotāji 
nebūt nav pirmie numuri arī partijas sarakstos: TB/LNNK lielākie privātie ziedotāji ir Ei�ens Cepurnieks, 
Mirdza Igle, Kārlis Virkavs u.c., kas nebūt nav partijas ietekmīgākie politiķi. Izņēmums ir LSDSP, kuras 
galvenie sponsori ir Gundars Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Orvils Heniņ�, Juris Bojārs u.c.  ), ko varētu 
dēvēt par ietekmīgākajiem savā partijā. 
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mērā būtu neadekvāti), nav pamata apgalvot, ka Latvijas politiskā elite būtu slēgta jaunu 

rekrutu pieplūsmei. Tai pat laikā vērojama tendence rekrutu lokam arvien sa�aurināties, 

specializēties � jaunie elites locekļi pamatā rekrutējas no noteikta loka67, noteiktas 

vides. Vērojot �ādu politiskās elites rekrutācijas procesa norisi, rodas jautājums � vai 

nepastāv kādi noteikti kritēriji, faktori, kas ietekmē iespējas iekļauties elitē, vai izred�u 

piepildī�anās procents ir atkarīgs tikai no pa�a rekruta spējām, talantiem, pieredzes, 

izglītības un citiem faktoriem68, vai arī zināmu lomu spēlē kādas korporatīvās 

vieno�anās, eso�ās elites norunas ierobe�ot pieeju elitei. Lai gan potenciālo rekrutējamo 

elites pārstāvju loks ir zināmā mērā nosacīts, nevar runāt par Latvijas politiskās elites 

vēlmēm monopolizēt rekrutācijas kanālus, kas ir galvenais slēgtas elites kritērijs. 

Latvijas gadījumā drīzāk var runāt par relatīvu politiskās elites noslēgtību pret ne-elites 

grupu rekrutiem: netiek radīti formāli �ķēr�ļi rekrutācijai, bet pastāv nedeklarēta 

negatīva attieksme pret citu intere�u grupu pārstāvjiem, līdz ar ko � kā būtisks apstāklis 

iezīmējas intere�u grupu piederība, kas arī lielā mērā ietekmē rekrutācijas iespējas un 

izredzes. Jāpiebilst, ka vairumā gadījumu runa nav par politiskām vai ideoloģiskām 

nesaskaņām, bet gan par ekonomiskām interesēm, kas ir būtisks apstāklis, ja pieņemam, 

ka politiku veido politiskajiem �ieročiem� (nevis korporatīvo intere�u vārdā). 

 Mēģinot noteikt Latvijas politiskās elites rekrutācijas procesa aprises kopumā, 

iezīmējas līdzīgas shēmas jau teorētiskajā daļā aprakstītajām. Latvijā politiskās elites 

jauno rekrutu loks ir visai nosacīts � tas iekļauj tikai elitei tuvākās aprindas 

(padomnieki, biedri, darba kolektīvs, sadarbības partneri utt.) un mazākā mērā sociāl-

politiski aktīvos sabiedrības pārstāvjus. �ādā situācijā rekrutācijas shēma izveidojas 

praktiski identiski E. Gidensa (Giddens  1990, 18-19. lpp.) un J. Āra & A. Oferdāla 

(Aars, Offerdal 1998, 210. lpp.) izstrādātajām shematiskajām elites atjauno�anās 

shēmām69 (skatīt 5. attēlu 47. lpp.).   

  

                                                           
67 �is loks parasti ir eso�ai elitei tuvu stāvo�ās aprindas � būtisks faktors ir pazī�anās ar eso�ajiem elites 
locekļiem: to apstiprina arī, piemēram, TB/LNNK frakcijas vadītāja Jāņa Birka politiskā karjera � viņu 
politikā un partijā �ievedis� partijas priek�sēdētāja vietnieks Vladimirs Makārovs (Egle 2001, 22. lpp.). 
68 ��lai iekļūtu augstākā sociālajā slānī, jāveic kaut kas tāds, ar ko Tava iek�ējā būtība kategoriski nav 
samierināma. Maksa par �pacel�anos� pie mums nav ne kā Rietumos, ne arī kā Austrumos. Tā nav ne 
izcelsme, ne darbs un ne talants. Bet gandrīz vienmēr tā ir nodevība pret sevi.�(rakstīts par 
Krieviju)(Gordon 2001, 20-22.lpp.) Tas tiek saistīts ar padomju laiku, kad nodevība pret sevi bijusi 
karjerai absolūti nepiecie�ama.  
69 Skatīt 1. attēlu 5. lpp un 4. attēlu 8. lpp. 
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5.ATTĒLS 

 

 Praktiski neaktīva Latvijā ir politiskā rekrutācija no sabiedrības zemākajiem 

sociālajiem slāņiem (no zemāku sociālo statusu grupu vidus), zināmu aktivitātes līmeni 

sasniedzot tikai rekrutācijas sekundārajā struktūrā (kā to dēvē E. Gidenss), kur ietilpst 

administratīvās sfēras darbinieki un eso�ās elites tuvāko aprindu pārstāvji no biznesa un 

politikas sfēras, līdz ar ko praktiski rekrutācija norit nevis iekļaujot visus sabiedrības 

slāņojumus, bet gan tikai noteiktu zināmā mērā ierobe�otu potenciālo rekrutu loku. 

Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijā tiktu ierobe�ota vai apgrūtināta pieeja elites pozīcijām, 

drīzāk būtiski �ajā situācijā ir tas, ka pretenzijām uz dalību elitē nepiecie�ams arī zināms 

materiālais pamatojums, proti � kandidē�ana prasa spējas (un galvenais � iespējas) 

mobilizēt kā materiālo, tā cilvēkresursu atbalstu. Skatot �o problēmu no �āda 

skatupunkta, iezīmējas atsevi�ķi būtiski politiskās elites rekrutācijas procesa Latvijā 

aspekti, kas apstiprina izteikos pieņēmumus par visai ierobe�oto iespēju sadali. Pie tam 

�ī iespēju ierobe�otība nav mērķtiecīgi virzīta procesa rezultāts, bet gan zināmā mērā 

Latvijas politiskās kultūras (kas raksturojas ar zemu politisko un sociālo aktivitāti, 

sabiedrības lielākās daļas pasīvu iesaisti politiskajos procesos, vāji attīstītu pilsonisko 

sabiedrību, distancējoties no iesaistī�anās politiskās varas procesos70) determinēts 

                                                           
70 Ko apstiprina arī R. Inglharta veiktie pētījumi, kas parāda visai zemu politisko aktivitāti iedzīvotāju 
vidū. 
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faktors. �ādā gadījumā gan rodas jautājums � kas nosaka sabiedrības arvien lielāku 

attālinā�anos no reālajiem politisko lēmumu pieņem�anas procesiem?71  

 Ja rekrutācijas vertikālais modelis Latvijas gadījumā būtu maz piemērojams, tad 

horizontālā mobilitāte politiskajā rekrutācijā ir pla�i novērojama. Latvijas situācijā 

rekrutācija visbie�āk notiek nevis no ne-elites grupām, bet gan no nosacītas rekrutācijas 

sekundārās struktūras (pēc E. Gidensa aprakstītajiem piemēriem), kas jau iezīmē 

zināmu politiskās elites rekrutācijas horizontālo virzību. Vēl izteiktāk horizontālā 

mobilitāte atklājas novērojamajos gadījumos, kad biznesa elites (vai kultūras elites) 

pārstāvji iekļaujas politiskajā elitē, kas pilnībā attaisno Krievijas situācijā novēroto 

(Babayeva, Tarshis, Reznicenko 1994, 66.lpp.) � arvien bie�āk politiskā elite 

papildinājumu meklē un rod nevis zemāko sociālo slāņu un vidusslāņa pārstāvju vidū, 

bet gan citu sfēru toppozīciju ieņēmēju vidū. Latvijā �āda situācija visspilgtāk 

novērojama tie�i biznesa un politiskās elites saaug�anas piemēros (kas apskatīti arī 

nākamajā nodaļā). Elites grupas pārklājas, da�kārt veidojot arī korporatīvas apvienības 

(protams, neformālas) savu intere�u aizstāvībai un lobē�anai tie�as līdzdalības veidā. 

Līdz ar to, attīstoties �ādām tendencēm, kļūst sare�ģīti, runājot par politisko eliti, 

distancēties no pārējām elites grupām, īpa�i ekonomiskās (biznesa) elites, kas praktiski 

vienmēr ir klāteso�a politiskajos procesos. Tai pat laikā maz iespējams, ka būtu pamats 

Latvijas situācijā runāt par oligarhu varu72, kā tas notiek kaimiņvalstī Krievijā. Pastāv 

sociāli-ekonomiski apstākļi (piemēram, privatizācijas process), kas nosaka �ādu 

politikas un biznesa sadraudzību. Tomēr jāpiebilst � pats fakts, ka bizness un politika 

caurau�as, nebūtu tik nozīmīgs, ja tas lielā mērā neatsauktos uz pieņemamajiem 

lēmumiem, uz politikas prioritātēm. �ādas politiski-ekonomiskas elites darbībā nereti 

dominē korporatīvās intereses, kas determinē visu pārējo jautājumu nozīmības

                                                           
71 Par klasisku atbildi �ādiem jautājumiem kļuvusi sabiedrības ekspektāciju attiecībā uz varas nesējiem 
neattaisno�ana, kas �ādā gadījumā uzsver pa�as sabiedrības atbildību par politiskās sistēmas 
deformējumiem. Visdrīzāk �eit tomēr būtu jāmeklē iemesli abās pusēs, kur viena puse aktīvi iesaistās 
tikai varas elites kritizē�anā, bet otra tai laikā nokārto savas ekonomiskās intereses.  
72 �Oligarhija � mazākuma valdī�ana organizācijā vai sabiedrībā� (Giddens 1999, 688. lpp.) 
�Oligarhija � valdības forma, kur pastāv �da�u vara�; piemēram, pa�-pietiekamas elites locekļi dominē pār 
pla�u sabiedrību� (Marshall 1994, 367. lpp.). 
�īs definīcijas norāda uz oligarhijas kā da�u varas pla�ā sabiedrībā raksturojumu, kas visai maz atbilst 
Latvijas situācijai, Latvijā drīzāk vara ir noteiktas intere�u grupas rokās, kur svarīgāk ir nevis KAS ieņem 
amatus, posteņus, bet gan  - lai ieņēmējs būtu no konkrētās intere�u kopas � lai vara saglabātos noteiktā 
lokā � nevar apgalvot, ka �eit pastāvētu �da�u vara�oligarhijas nozīmē. Latvijā vara ir intere�u 
determinēta. 
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mazinā�anos �o intere�u ēnā. Tai pat laikā noteikt, kādas intereses vada konkrētu 

lēmumu pieņem�anu vai konkrētu jautājumu izvirzī�anu, būtu sare�ģīti � it īpa�i ja 

pamatojumam izmanto valsts un sabiedrības ilgtermiņa attīstības intere�u aizstāvību73. 

Īpa�i spilgti korporatīvo intere�u aizstāvība un adekvātu lēmumu un likumu 

pieņem�anas mazspēja parādās, kad tiek izstrādāti likumi vai lēmumi, kuru ievie�anas 

ieguvēji ir visai mazskaitlīgi vai arī gadījumos, kad likums tiek ieviests ar neizstrādātu 

tā pielieto�anas un izmanto�anas shēmu, kas norāda, ka domāts tikai par kādu noteiktu 

grupu interesēm.  

 Latvijas situācijā nevar runāt par kādu īpa�i izveidoju�os politiskās elites kultūru 

(piemēram, golfa, tenisa tradīcijām, lai gan kaut kādā mērā tās tomēr pastāv), drīzāk 

varētu runāt par politiskās elites iek�ējiem spēles noteikumiem, proti � rekrutiem, kas 

vēlas iekļauties elites sastāvā, jāpieņem noteikti spēles noteikumi, noteikti uzvedības 

modeļi. Jaunajiem rekrutiem jāpieņem eso�ās elites iedibinātās tradīcijas attiecībā uz to, 

ko un kā jādara, ko un kā jāsaka u.tml. Tas  nozīmē � būtisks apstāklis un zināmā mērā 

rekrutē�anās determinators ir spēja pieņemt �os nosacījumus � iespējams, ka da�kārt �o 

nosacījumu pieņem�ana ir pat būtiskāks apstāklis par pieredzi, spējām, izglītību utt. Arī 

Č. R. Mills savā klasiskajā darbā �The Power Elite� runā par �ādas elites kultūras 

pastāvē�anu, kur būtiski ir � būt konformistam �o tradīciju, normu, kultūras izpausmju 

vidē, lai spētu sekot eso�ajai elitei (Wolfe 1999). Tāpat Latvijas situācijā neattaisnojas 

minējumi par to, ka jaunienāku�ie rekruti elitē tiek diskriminēti pēc atalgojuma (kā to 

savos pētījumos, analizējot ienākumu un sociālās izcelsmes korelāciju,  atklāj M. N. 

Hansens), t.i. � nav novērojams (vismaz oficiāli)( Lase, Prokopova, Plato 2001, 3. lpp.), 

ka politiķu atalgojums un vispār ienākumi tiktu kaut kādā veidā diferencēti pēc to 

piederības kādām intere�u grupām, partijām utt. � drīzāk �eit valda pilnīga iespēju 

vienlīdzība jeb politiskās elites saliedētība. Ja esi iekļuvis elitē, tad vari neuztraukties 

par savu materiālo stāvokli � elite sargā un apgādā savējos74. Tai pat laikā � tas 

nenozīmē, ka nosacītajam politiskās elites kodolam nepastāv da�āda cita veida 

priek�rocības un iespējas, kas nav oficiālajās deklarācijās konstatējamas. 

                                                           
73 �..daudzi likumi savulaik tika pieņemti kādas maksātspējīgo grupas interesēs, daudzi ir tiku�i pie 
mantas, nekaunīgā veidā aiz�ķērsojot citiem ceļu.�(Pētersons 2001, 22. lpp.) 
74 �..politiskā solidaritāte izpau�as �ādi: savējie savējos nepamet. (..) Ja jau tu reiz esi iekļuvis �ajā apritē, 
tad no tās izkrist ir grūti. Ja nu vienīgi esi ļoti principiāls cilvēks ar ideāliem uzskatiem un vienkār�i 
atsakies pats. Vai arī pieņem spēles noteikumus, kurus diktē �is sociālais slānītis. (..) Nav nozīmes, vai tu 
pārvietojies no viena amata uz otru vai vienlaikus ieņem vairākus � tu esi dro�ā apritē.� (Bergs 1999, 10. 
lpp.) 
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Sekojo�i iespējams izdarīt vairākus secinājumus par Latvijas politiskās elites 

sastāvu un darbību: 

' Lai gan elites sastāvs periodiski atjaunojas, pamatsastāvs un elites rīcības modeļu 

veidotāju loks pamatā saglabājas nemainīgs; 

' Politiskās elites rekrutācijas intensitāte un sabiedrības uzticē�anās valsts institūcijām 

korelē visai nenozīmīgi (daudz būtiskāks apstāklis �ādā aspektā varētu būt nevis 

rekrutu pieplūdums, bet gan politiķu realizētā politika, cik lielā mērā tā sasaucas ar 

sabiedrības ekspektācijām); 

' Būtisks politiskās elites darbības un rekrutācijas determinators ir norito�ie 

privatizācijas procesi valstī, kas nosaka arī biznesa cilvēku lielo ieinteresētību par 

politiku; 

' Latvijas politiskā elite nav slēgta rekrutācijai, tomēr pastāv nedefinētas barjeras, kas 

potenciālo rekrutu loku visai ierobe�o � praktiski izredzes iekļūt elitē lielākas ir tiem 

rekrutiem, kuri ir personīgi pazīstami ar eso�ajiem elites locekļiem, kuri ir to 

darbabiedri vai biznesa partneri. Tas nozīmē � pastāv zināms �iek�ējais loks�75, kurā 

ietilpst elites locekļi un tiem tuvākās aprindas, kurā arī praktiski tiek meklēti jaunie 

rekruti; 

' Maz attīstīta Latvijā ir vertikālā mobilitāte (rekrutācija no sabiedrības zemākajiem 

slāņiem), toties spēcīgi izteikta horizontālā mobilitāte politiskajā elitē � rekrutācija 

notiek no da�ādām citām elites grupām � kultūras, zinātnes, un, visbūtiskākais, 

biznesa elites. 

                                                           
75 �Iek�ējais loks� � teorētiķa Maikla Jūzima radīts termins, lai apzīmētu nosacītu biznesa apvienību, kas 
iekļauj svarīgāko lēmumu pieņēmējus, stratēģiskās attīstības plānotājus. �ajā lokā ietilpst ietekmīgākie 
biznesa un politikas pārstāvji � un �is loks ir arī tas, kur� izlemj potenciālo jaunpienācēju likteni. �āda 
iek�ēja loka pastāvē�anu Latvijas politikā da�kārt nenoliedz arī pa�i politiķi, piemēram, politiķi atzīst, ka 
pastāv neafi�ētas politiskās elites tik�anās, kur tiek izlemti būtiski politiski un  ekonomiski jautājumi 
(Egle 2001, 22. lpp.). Par �ādu iek�ējo loku darbā The Power Elite runā arī Č. R. Mills (viņ� �o politiski, 
ekonomiski un militāri ietekmīgāko cilvēku loku sauc par �inner core�), uzsverot, ka tie�i �is ir tas cilvēku 
loks, kur� iz�ķir būtiskākos stratēģiskos jautājumus (Mills 1956). 
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4.3. BŪTISKĀKIE POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJAS AVOTI LATVIJĀ � PĒTĪJUMA 

MATERIĀLA APSKATS UN ANALĪZE 

Pētījuma gaitā gūtie dati apstiprina jau ieprie�izvirzītajās hipotēzēs un 

pieņēmumos izteiktos apgalvojumus, kas lielā mērā izriet no novērojamajiem procesiem 

demokrātisko Rietumvalstu un postpadomju valstu sabiedrībās: politiskā elite 

ievērojami saaug ar biznesa sfēras ievērojamāko pārstāvju vidi, lielākas iespējas 

izvirzīties politiskos posteņos gūst gados jauni cilvēki (lai gan ne vienmēr jaunība ir 

apstāklis, kas to determinē), un politiskās sfēras darbiniekiem tiek  uzstādītas arvien 

augstākas prasības pēc izglītības, spējām un pieredzes, kā arī kā jauns apstāklis parādās 

popularitātes nozīme, atpazīstamības būtiskums politiskajā karjerā. Cilvēki, kas �odien 

ieņem politiski nozīmīgus amatus un posteņus nav speciālās izglītības iestādēs 

skoloju�ies vai īpa�i gatavoti politiski svarīgu lēmumu pieņem�anai � tie ir cilvēki, kas 

savu politisko karjeru turpina vēl no padomju laikiem, vai arī ienāk politikā no biznesa 

sfēras (kur panākumus guvu�i, pateicoties izmantotajām iespējām, ko devis pārmaiņu 

periods pēc padomju varas sabrukuma), vai arī � un tā ir mazākā daļa rekrutu � savu 

politisko karjeru sāku�i veidot tikai tagad, jaunajos apstākļos. 

BIZNESA SFĒRA KĀ POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJAS AVOTS 

  Ievērojamu daļu (20%) politiskās elites pārstāvju sastāda cilvēki, kas pirms 

iesaistī�anās politikā darboju�ies biznesa sfērā - biju�i uzņēmumu direktori, uzņēmumu 

val�u priek�sēdētāji, privātuzņēmēji u.c76. �ādā aspektā jārunā par biznesa un lielās 

politikas saaug�anu Latvijas situācijā77. Arvien vairāk uzņēmēju - un raksturīgi, ka tie�i 

lielo uzņēmumu pārstāvji - tiecas pa�i ņemt dalību politisko lēmumu pieņem�anā, bet 

nevis izvēlas citas formas kā ietekmēt sev vēlamu lēmumu pieņem�anas procesus, 

piemēram - lobē�ana78. 

 Biznesa sfēra kā rekrutācijas avots �ai gadījumā parādās tie�i rekrutu 

iepriek�ējās darba pieredzes veidā, kas tomēr nevar pilnībā izskaidrot, kādēļ un kādā 

                                                           
76Sīkāk skatīt 1. pielikumā doto tabulu. 
77 �Kaut arī laiks, kad vienā rāvienā varēja kļūt turīgs un ietekmīgs, Latvijā ir pagājis, noteicēji valstī 
joprojām ir tie, kas tie�i �ādā veidā iekļuva elitē.� (Pētersons 2001, 21. lpp.) 
78 Č. R. Mills, pētot ASV situāciju, atklāj, ka pastāv sava veida divas elites � viena ir oficiālā un 
�redzamā�, bet otra � tā, kura nosaka pirmās darbību, un otro viņ� uzskata par daudz būtiskāku kā pirmo, 
pie tam �īs kliķes darbojas ar formālās elites piekri�anu, tā nepiespie� eliti, tās abas veido savdabīgu 
izpildītāju un uzdevumu devēju grupu (Mills 1956). Arī Latvijā tiek runāts par �ādām neoficiāliem 
ekonomiskiem grupējumiem, kas ietekmē elites darbību, nosaka prioritātes un stratēģijas, galvenokārt 
savu biznesa intere�u labā. 
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veidā konkrētais uzņēmējs iesaistījies politikā. Visbie�āk �ie biznesa pārstāvji nav arī 

līdz tam biju�i pilnībā �apolitiski�, piemēram: 

• Rihards Pīks (SIA �Audiovizuālie multimediji Latvijā�) bijis arī kultūras ministrs 

Andra �ķēles valdībā; 

• Andris �ķēle (SIA �Uzņēmumu vadība un konsultācijas�) arī pirms kļū�anas par 

ministru prezidentu bijis iesaistīts politikā kā Lauksaimniecības ministrijas ierēdnis; 

• Ivars Godmanis (�Latvijas Kuģniecība�, valdes loceklis) labi pazīstams jau no 

Atmodas laika politiskās vides; 

u.c. Tas varētu norādīt uz �o cilvēku cie�ajiem sakariem ar valdo�o eliti arī laikā, kad 

viņi pa�i nav iesaistīti politisko lēmumu pieņem�anas procesā79. �ādi personīgie sakari, 

ko politiķi ieguvu�i politiskās darbības laikā ļauj viņiem arī pēc laika atgriezties politikā 

un ieņemt politiski nozīmīgus amatus, bet starplaikā veiksmīgi iesaistīties biznesa dzīvē 

vai administratīvajā valsts aparātā. �eit var runāt par politisko darbinieku 

priek�rocībām, kas iegūtas darbojoties politikā, un kas vēlāk ļauj veiksmīgi uzsākt 

privātbiznesu vai darboties sabiedrisko attiecību uzņēmumos, bet pēc laika atkal 

atgriezties politikā80. Tas ir viens no ieguvumiem, darbojoties politiskajā elitē - sakari 

un pazī�anās.  

 Analizējot politiskās elites locekļu iepriek�ējo darba pieredzi, atklājas arī 

sekojo�a interesanta sakarība - nereti kāda biznesmeņa vadīto uzņēmumu darbinieki, 

konsultanti utt. arī iesaistīju�ies politikā līdz ar sava priek�nieka līdzdalību. Sevi�ķi 

spilgti 7. Saeimas laikā iezīmējas A. �ķēles komandas �izcelsme�: vairāki Tautas 

partijas pārstāvji tāpat kā A. �ķēle pārstāv vienus un tos pa�us uzņēmumus vai 

uzņēmumu grupas, kas norāda uz �ī konkrētā politiskā spēka visai lielo saistību konkrēti 

ar viena cilvēka privātbiznesu, piemēram: 

• Helmuts Čibulis bijis A/S �Hanzas maiznīca� ģenerāldirektora vietnieks (�Hanzas 

maiznīca� savukārt bijusi viens no �Ave Lat group� uzņēmumiem, kur liela ietekme 

bijusi tie�i A. �ķēlem); 

                                                           
79 �Viņu (biju�o direktoru korpusa un augstāko valsts ierēdņu � G. K.) spēks bija ne tikai organizatoriskā 
darba iemaņas, bet arī korporatīvie sakari. To izmantoja tā daļa nomenklatūras, kas aizgāja biznesā, kurā 
apvienojās savā agrākajā nomenklatūras pulkā, nezaudējot saites ar tiem, kas palika pie varas. Tā 
izveidojās varne�u un biznesmeņu konglomerāts � valsts vara saauga ar ekonomisko varu.�(Ābele 2001, 
68. lpp) 
80 �Elite ir atvērta arī saviem biju�ajiem kolēģiem � ja kāds bankrotē, netiek ievēlēts parlamentā vai 
pa�valdībā vai kā citādi izkrīt no aprites, pēc pāris gadiem, sakrājis jaunu kapitālu un atkal ticis pie varas, 
viņ� var dro�i atgriezties elitē.�(Pētersons 2001, 26. lpp.) 



BAKALAURA DARBS  POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA 
 

 

- 53 -

• Arnis Razminovičs bijis SIA �Uzņēmumu vadība un konsultācijas� konsultants 

(savukārt A. �ķēle bijis �ī uzņēmuma vadītājs); 

u.c. Sekojo�i piemēri norāda uz ievērojamu politikā iesaistīto cilvēku saistību ar 

konkrētu uzņēmumu vai konkrētu biznesa pārstāvju vidi. Tas norāda uz rekrutu nosacīto 

loku81 � pamatā rekrutācija norit eso�ajai elitei tuvākajā lokā, uz ko savā shēmā norāda 

arī E. Gidenss. Tas savukārt liek domāt par politiķu reprezentativitāti sabiedrībai 

kopumā, kur �ajā gadījumā tiek vairāk reprezentēta kāda konkrēta biznesa nozare vai 

pat atsevi�ķi uzņēmumi vai to grupa ar savām ekonomiski determinētajām interesēm82. 

Atsevi�ķi piesaistītie sabiedriskie un kultūras darbinieki tikai mānīgi spēj piesegt 

izteiktās ekonomiskās intereses, kas ir pamatmotīvs lielas daļas biznesa cilvēku tieksmei 

pēc politiskiem amatiem83.  

 Visdrīzāk �ī rekrutācijas avota nozīmības pieaugums jāskata saistībā ar 

notieko�ajiem privatizācijas procesiem, kas nosaka lielā biznesa lielo ieinteresētību 

lielajā politikā, kur iz�ķiras lielo uzņēmumu liktenis84. Iespējams tie�i privatizācija ir 

viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka uzņēmēju lielo interesi par politiku: tie�a 

iesaistī�anās politisko lēmumu pieņem�anā dod iespējas pa�iem ietekmēt procesus85, kā 

arī sniedz iespējas iegūt informāciju. Bizness un politika �sadraudzējas� noteiktu 

intere�u vārdā, kas parasti nav sabiedrības vairākuma intereses un vajadzības86. Sekojo�i 

varētu prognozēt, ka pēc lielo valsts uzņēmumu privatizācijas �ī rekrutācijas avota

                                                           
81 Lai gan tā nav absolūta noslēgtība pret ne-elites grupām, kā tas ir noticis, piemēram, Kazahstānā, kur 
valdo�ā politiskā elite pilnībā monopolizējusi ceļus uz eliti un būtiskākajos politiskajos amatos nonāk 
tikai elitei pazīstami, uzticami un tuvu stāvo�i cilvēki, un kur demokrātiskas valsts aparāts � parlaments, 
tiesa utt. pilda tikai reprezentatīvas funkcijas bez reāla varas apveltījuma (Masanov 2000). 
82 Č. R. Mills gan uzsver, ka tiem, kas reprezentē kādas intereses nav obligāti arī �jānāk� no �iem 
sabiedrības slāņiem, proti- arī augstākās �ķiras pārstāvis var adekvāti aizstāvēt zemāko slāņu intereses � 
reprezentativitāti nenosaka sociālā piederība (Mills 1956) 
83�ī darba kontekstā netiek attīstīta diskusija par uzņēmēju motīviem, iesaistoties politikā, kā to veiksmīgi 
dara vietējā prese un TV, diskutējot par tā vai cita uzņēmēja slēptajām ekonomiskajām interesēm dalībai 
politikā vai arī izsakot minējumus par politisko darbību kā par iespējamo kāda(-u) uzņēmēja(-u) vienīgo 
glābiņu no tiesiskas atbildības par saviem nelikumīgajiem darījumiem. 
84 �..privatizācijas process formāli ir noticis demokrātiskas valsts likumu ietvaros, bet faktiski � ļoti �auras 
grupas kontrolē, kas pati izveidoja sev nepiecie�amo tiesisko bāzi.� (Krasts 2001, 6. lpp.) 
85 �Atsevi�ķu ekonomisko grupu intere�u pārstāvji valdībā ir visu laiku, nav svarīgi, vai tā bija 5. Saeima 
vai 6. , vai tā būs 7. Saeima. (..) ..viņiem būs savi ministri, kuru uzdevums būs realizēt nevis savas partijas 
programmu, bet attiecīgas ekonomiskas grupas intereses.� (Lembers 1998) 
86 Ir arī uzņēmēji-politiķi Latvijā, kuri tomēr par galvenajiem iesaistī�anās motīviem politikā atzīst 
iespējas pieņemt sabiedrībai nepiecie�amus lēmumus: �Runājot par to, vai uzņēmējiem ir lietderīgi 
iesaistīties politikā, es teiktu � gan jā, gan nē. Ja uzņēmējs spēj nodalīt savu biznesu no politikas, tad to 
var darīt. �ādu piemēru esmu nodemonstrējis arī es. Ja uzņēmējs nav spējīgs �īs lietas nodalīt, tad viņam 
būs grūti pieņemt pareizākos lēmumus sabiedrības vārdā.�( �ķēle 2001, 2.-3. lpp.) 
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nozīmība mazināsies, lai gan nedrīkst aizmirst, ka līdzdalība politikā dod būtiskas 

priek�rocības sava personīgā biznesa attīstībai, karjeras iespējām arī citās sfērās: tā ir 

gan informācijas pieejamība, gan pla�āki sakari un kontakti, gan da�kārt arī iespējas 

piesaistīt finansu līdzekļus privātbiznesam, ko ļauj informācija un kontakti. Līdz ar to 

nevar apgalvot, ka biznesa sfēra kā elites rekrutācijas avots lielā mērā zaudēs savu 

nozīmību laika gaitā, vizdrīzāk mainīsies iesaistī�anās motīvi87, bet avots joprojām 

saglabās savu nozīmību citu iespējamo rekrutācijas avotu vidū.  

 Skatot politiskās elites rekrutācijas procesus kop� 5. Saeimas laika, redzams, ka 

tie�i 7. Saeimas laikā biznesa pārstāvji īpa�i aktīvi iesaistīju�ies politisko lēmumu 

pieņem�anas procesā88 (5., 6. Saeimā 10% no rekrutiem, 7. Saeimā 20%). �āda 

tendence visdrīzāk apstiprina jau minēto, ka lielā biznesa un lielās politikas sasaiste 

būtu skaidrojama tie�i ar ekonomiskajiem procesiem valstī, �ai gadījumā � privatizāciju. 

Tie�i �īs Saeimas laikā privatizācijas procesi kļuva īpa�i nozīmīgi, ko noteica valsts lielo 

uzņēmumu privatizē�ana, kas radīja nepiecie�amību biznesa interesēm rast iespējas tie�ā 

veidā ietekmēt politisko lēmumu pieņem�anas procesus, kā arī rast pieeju informācijai, 

ko citādā veidā būtu grūti realizēt89. Tai pat laikā nevar viennozīmīgi apgalvot, ka tie�i 

ieinteresētība privatizācijas procesos noteikusi tik lielu biznesa cilvēku dalību politikā. 

Kā jau teikts darba pirmajā nodaļā, rekrutāciju ietekmē da�ādi faktori, viens no tiem arī 

personīgie jaunā rekruta sakari, ko varētu dēvēt arī par sociālo aktivitāti. �ādā aspektā 

var biznesa sfēras pārstāvju iekļau�anos politikā vērtēt arī kā �o cilvēku pla�ā sakaru 

loka konsekvenci. �ādā gadījumā pastāv jautājums tikai par to, kādi ir iesaistī�anās 

motīvi un pamudinājumi.  

 Č. R. Mills rakstot par ASV situāciju savā laikā arīdzan atklāj politiskās un 

ekonomiskās sfēras saaug�anas tendences � viņ� runā arī par tādu būtisku faktoru, kā � 

atsevi�ķi politikā iesaistīti cilvēki ir arī lielu un ievērojamu biznesa korporāciju vadītāji 

vai akcionāri (Wolfe 1999). �obrīd �āda situācija iegūst slēptākas formas � formāli 

likums prasa intere�u konflikta likvidē�anu iesaistoties politikā, tomēr praktiski �āds 

intere�u konflikts var pastāvēt arī formāli atsakoties no posteņiem uzņēmumos. Tādējādi 

cīnoties pret korupciju un intere�u diktētu politiku zināmā mērā tiek iegūta politiskā 

                                                           
87 �Ideāli ir zudu�i, un cilvēki vēlas nokļūt elitē tikai tāpēc, ka atra�anās sabiedrības aug�ā pilda maku un 
ceļ pa�apziņu.� (Pētersons 2001, 21. lpp.) 
88 Skatīt grafikus 2. pielikumā. 
89 �..naudas un varas elite Latvijā ir sadrumstalota un apvienojas, tikai īstenojot īsus, savtīgus projektus.� 
(Pētersons 2001, 24. lpp.) 
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vide, kur katra politiķa lobētās intereses kļūst slēptas, formāli politiķu lēmumi nav 

apstrīdami noteiktu intere�u determinācijā.  

 Tai pat laikā � ne vienmēr iespējams apgalvot, ka biznesa pārstāvju iesaistī�anās 

politikā būtu vērtējama kā negatīva parādība � iespējams, sabiedrībai izdevīgāk ir pat tie 

gadījumi, kad tā atklāti redz, kur� aizstāv kādas intereses, nevis kad politiķi realizētu 

kādas slēptas sponsoru intereses, par ko sabiedrība pat nenojaustu90. 

POLITISKIE DARBINIEKI KĀ LIELĀKAIS REKRUTĀCIJAS AVOTS 

 Tie�i politiskā vide atklājas kā būtiskākais 7. Saeimas laika politiskās elites 

rekrutācijas avots � 42% elites jauno pārstāvju darboju�ies politikas sfērā91. �ie 

politiskās sfēras rekruti jau iepriek� biju�i saistīti tie�i ar �lielo politiku�. Lielāko daļu 

no �iem 42% sastāda cilvēki, kurus var dēvēt par pieredzēju�iem politiķiem � tie ir 

politiķi, kuri politiskajā sfērā darbojas jau vairāk kā 5 gadus, kuri biju�i arī 5., 6. 

Saeimas pārstāvji un atsevi�ķos gadījumos arī Augstākās padomes deputāti. Tomēr 

nevar apgalvot, ka līderi visu laiku ir vieni un tie pa�i � līderi (t.i. � politiski redzamākās 

�sejas�) mainās, bet elites kopējā sastāvā mainās tikai nedaudz vairāk kā puse pārstāvju: 

zināmu laika brīdi politiķis var tikt uzskatīts par līderi, citā viņ� da�ādu apstākļu dēļ  

kļūst par politikas ierindnieku (�obrīd visspilgtākais piemērs ir biju�ais partijas Latvijas 

Ceļ� līderis Andrejs Panteļejevs). 

 �ādā situācijā vispilnīgāk apstiprinās tēze par Latvijas politiskās vides 

ievērojamo pa�atra�o�anās tieksmi92 � katrā jaunā politiskās elites sastāvā lielāko daļu 

                                                           
90 �ādā skatījumā Jānis Jurkāns runā par interesantu aspektu sponsoru un politiķu attiecībās: �..mēs taču 
tāpat dzīvojam un strādājam tādas politikas gaisotnē, kuru daudzi no �īs kategorijas cilvēkiem apmaksā 
un kur �ī apmaksātā politika diem�ēl atpaliek no maksātāju kvalitātes, jo viņi savā kvalitātē, attīstībā ir 
aizgāju�i daudz tālāk uz priek�u.(..)Viņu interesēs ir, ka mēs apzogam �o valsti likuma noteiktā kārtībā, 
un �ī apmaksātā politika ra�o likumus, kas palīdz to apzagt, un bremzē tās attīstību�.(Jurkāns 2001,  10.-
16. lpp.) 
91 Jāpiebilst, ka �ajā kategorijā netika iekļauti tie politiskās elites rekruti, kas pirms tam pārstāvēju�i 
pa�valdību līmeņa politisko varu � �ie rekruti tika izdalīti atsevi�ķā kategorijā.  
92 Tiek atzīts, ka pa�atra�o�anās ir viena no būtiskākajām postsociālisma valstu politiskās elites kultūras 
iezīmēm: �..virknē postsociālisma valstu, t. s., Latvijā, līdz �im vēlē�anās bija izdevies uzvarēt partijām, 
kurām neeksistē ne ideoloģija, ne politiskās prasības, bet kuru patiesais eksistences mērķis ir eso�ās 
politiskās un ierēdnieciskās nomenklatūras varas atra�o�ana jebkuriem līdzekļiem.�(Bērziņ� 2001, 2. lpp.) 
Minētais autors līdzīgi kā atsevi�ķi postsovjetiskās politiskās kultūras pētnieki uzskata, ka pēcpadomju 
periodā nav formēju�ās jauna veida politiskās elites, bet gan transformējusies padomju laika elite un 
turpina pastāvēt t.s. varas elite � tā ir elite, kurai galvenais ir vara kā tāda, sekojo�i tās mērķis ir saglabāt 
varu. �o pieeju savā darbā Politika kā profesija un aicinājums izmanto jau Makss Vēbers, kur� runā par 
dzīvo�anu �no� un �priek�� politikas. Kibernētiķis � sistēmanalītiķis Alfrēds Ābele savā visai 
pretenciozajā grāmatā Latvietība: vakar, �odien�un vai būs rītdien? arī uzsver, ka Latvijā politiķi dzīvo 
�no� politikas, kas rada amorālu politisko vidi, kur politika tiek izmantota tikai kā naudas pelnī�anas 
avots. 
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veido jau eso�ie politiķi. Tāpat zināmu jaunās elites daļu veido cilvēki, kas pirms tam 

biju�i saistīti ar politiku kā elites pārstāvju palīgi, konsultanti, padomdevēji utt.: 

• Helēna Demakova � Ministru prezidenta A. �ķēles padomniece; 

• Anta Rugāte � LR Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre; 

• Māris Sprind�uks � Ministru prezidenta biroja vadītājs; 

• Imants Kalniņ� � TB/LNNK Saeimas frakcijas konsultants; 

• Palmira Lāce � 6. Saeimas deputāta palīdze; 

u.c. Tas domājams pierāda, ka eso�ā politiskā elite tiecas varu paturēt nevis konkrēti 

savās rokās, bet gan savā lokā93, proti � nav svarīgi vai kā politiķis darbojas kāds 

konkrēts cilvēks, svarīgāk ir, kādu grupu (vai pareizāk - intereses) viņ� pārstāv.  

 Mēģinot rast izskaidrojumu �ādai tieksmei pārmantot varu, jāatgrie�as pie 

ekonomiskajiem faktoriem, kas jau pārrunāti iepriek�ējā sadaļā, proti � privatizācijas: 

visticamāk vēlmi saglabāt varu (galvenokārt likumdevēj- un izpildvaru) savā vidū rada 

nepiecie�amība realizēt kādus noteiktus ekonomiskus darījumus, kam nepiecie�ama 

pieeja informācijai un rīcības brīvība ekonomiskajā sfērā. Nav iespējams noteikt, kas ir 

konkrētais iemesls jau eso�o politiķu lielajai vēlmei saglabāt savu statusu, tomēr, kā 

rāda agrāko elites pārstāvju pieredze, maz iespējams, ka iemesls ir vēlme realizēt 

solījumus vēlētājiem (proti � partijas priek�vēlē�anu programmas pildī�ana94) vai arī 

tieksme pēc stabila darba (līdz �im neviens no biju�ajiem elites pārstāvjiem nav kļuvis 

par bezdarbnieku vai zaudējis savu sabiedrisko vai ekonomisko statusu pēc aizie�anas 

no aktīvās politikas � zaudēt var tikai publicitāti). Tātad var secināt, ka pastāv kādi 

ārpus �iem aptākļiem eso�i iemesli.  

 �eit jārunā arī par tiem gadījumiem, kad politikā no jauna ienāk cilvēki, kas 

padomju laikā darboju�ies tālaika varas orgānos. Kā jau daudzos �ai tēmai veltītajos 

darbos norādīts, tad komunistiskā re�īma sabruk�anas laikā biju�ie nomenklatūras 

pārstāvji prata pārorientēties, izmantot eso�os sakarus un veiksmīgi startēt biznesa 

sfērā95 (kā legālā, tā arī nelegālā, proti - izmantojot likumu nepilnības). Savukārt pēc 

laika - uzkrāju�i zināmus materiālā kapitāla resursus, �ie cilvēki atgrie�as politikā jau kā 

                                                           
93 Jāatgādina arī jau runājot par biznesa sfēru kā politiskās elites rekrutācijas avotu izteikto secinājumu, 
ka daļu no rekrutiem veido biznesa cilvēkiem tuvu stāvo�as personas � skatīt 52.-53. lpp. 
94 �Politiķi, kas elitē ienāk, lai pēc labākās sirdsapziņas kalpotu sabiedrībai, vispārējā masā jūtas kā baltie 
zvirbuļi.�(Pētersons 2001, 24. lpp.) 
95 Uz to norāda arī pa�i politiķi: �Toreizējie komjaunie�i patlaban ir vīrie�i labākajos gados � kargini, 
čeveri, �midres, belokoņi, lembergi��(Jurkāns 2001, 10.-16. lpp.) 
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jaunā laika līderi96. �os cilvēkus nosacīti dēvē par pārejas laika veiksminiekiem, kas 

prata izmantot dotās iespējas un priek�rocības. Apskatot 7. Saeimas laika politisko eliti, 

jāsaka gan, ka �ādu cilvēku elitē ir visai maz, vairāk sastopami tālaika politiskie 

darbinieki, kuri veiksmīgi pārorientējās jaunajā politiskajā vidē un politikas sfēru nemaz 

nepameta, bet spēja kļūt arī par kvalitatīvi citādas ideoloģijas nesējiem un realizētājiem 

(kā piemēram - A. Gorbunovs, J. Dobelis u.c.).  

Kā apstiprinājums �ā darba hipotēzei par politiskās elites pa�atra�o�anos kalpo 

arī trīs Saeimu laika politiskās elites rekrutācijas analīze, kur redzams, ka politiskā vide 

kā rekrutācijas avots konsekventi saglabā nozīmību jau vairāk kā desmit gadu garumā 

(5. Saeimā 38%, 6. Saeimā 47%, 7. Saeimā 42%)97. Konkrētajos rekrutu skaitļos, kas 

aplūkojami 2. pielikumā, redzams, ka kop� 5. Saeimas politiskās vides pa�pietiekamība 

rekrutējot jaunus locekļus kļuvusi tikai izteiktāka. Arī �ajā gadījumā nebūtu korekti 

viennozīmīgi apgalvot, ka politiskā elite tiecas pēc pa�atra�o�anās vai sava stāvokļa 

konstances � tomēr visai uzskatāmi iezīmējas tendence � politiskie līderi savus amatus 

un statusu saglabāju�i konsekventi visus �os desmit gadus, mainoties tikai politiskās 

elites perifērijas pārstāvjiem. Tādējādi � pats fakts, ka liela loma konsekventi saglabājas 

politiskajai sfērai kā rekrutācijas avotam, nebūtu vērtējams kā negatīvs, tomēr par tādu 

būtu jāvērtē situācija, kad mainās sastāvs, bet samērā nemainīgs saglabājas �kodols�. 

�ādā aspektā jāskata ne tikai gadījumi, kad elites kodols saglabājas samērā nemainīgs, 

kad elite rekrutējas tikai no sev tuvākajām aprindām, bet arī tie gadījumi vai iespējamās 

tendences, kad eso�ajā elitē sāk parādīties veco elites locekļu pēcnācēji, kuriem vecāki 

spēju�i dot labu izglītību, līdz ar ko � teorētiski �o jauno rekrutu kvalitāte ir pārāka par 

veco eliti, bet praktiski iespējas ieņemt varas top-pozīcijas līdz ar to tiek ierobe�otas 

noteikta cilvēku loka ietvaros. Tomēr �obrīd vēl nav vērojama īpa�i aktīva politiskā 

pēctecība Latvijas situācijā � acīmredzot pagājis vēl pārāk īss laiks, eso�ās elites locekļi 

vēl ir darbotiesspējīgi un nejūt apdraudējumu savām pozīcijām. 

A. Volfs uzskata, ka politiskās elites konsekventi konstantā stāvokļa saglabā�anā 

liela loma ir sabiedrībā noriso�o procesu dinamikai: jo dinamiskākas pārmaiņas un 

attīstība novērojama ekonomikā, sociālajā sfērā, jo politiskajai elitei grūtāk saglabāt 

                                                           
96 Kā norāda Donalds N. Jensens� Krievijas elites pētījumi parādīju�i, ka lielākā daļa no �odienas 
politiskās elites locekļiem padomju laikā ieņēmu�i nomenklatūra sekundārās sfēras posteņus: 19% no 
1988. gada politiskās elites locekļiem 1993. gadā ieņēmu�i līderpozīcijas biznesa sfērā, bet 48% no 1988. 
gada politiskās elites arī 1993. gadā bija saglabāju�i savas pozīcijas politikā (Jensen 1999). 
97 Sīkāk skatīt 2. pielikumā. 
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savu varu noteiktā lokā �laikā, kad notiek vairāk vai mazāk straujas pārmaiņas, drīzāk 

apstākļi vada cilvēkus, nevis cilvēki kontrolē norises (Wolfe 1999). Sekojo�i � elite ir 

ieinteresēta saglabāt samērā konstantu stāvokli sabiedrībā, neradīt satricinājumus 

attīstībā, nepieļaut straujas izmaiņas, kas padarītu sare�ģītākus varas saglabā�anas 

procesus. Iespējams, �ādā aspektā iespējams skaidrot arī politiskās elites locekļu 

ievērojamo pa�atra�o�anos Latvijā � politiskā elite necen�as pieņemt radikālus 

lēmumus, revolucionāru attīstības plānu modeļus, lai nodro�inātu stabilitāti ne tikai 

sabiedrībā, bet pirmkārt jau sava stāvokļa, statusa saglabā�anai.  

 Mēģinot modelēt situācijas attīstību nākotnē, pirmkārt, jāuzsver � politiskā sfēra 

kā rekrutācijas avots nebūt nav jāvērtē vienmēr tikai kā negatīvs rādītājs, tomēr bīstama 

ir situācija, kad eso�ā elite tiecas saglabāt varu tie�i savā lokā. �obrīd Latvijā notiek 

cīņa par varu nevis personību līmenī, bet drīzāk pārstāvēto intere�u grupu līmenī (kad 

nav būtiski, konkrēti kur� ieņem politiskos posteņus, galvenais, lai ieņemto amatu skaits 

būtu pēc iepējas proporcionāli lielāks citai intere�u grupai). Normālā situācijā kā varas 

subjekti uzstātos tie�i pa�i politiķi kā konkrētas personības � un �ādā situācijā nebūtu arī 

tik daudz negatīvo aspektu. Tālākā perspektīvā visdrīzāk varētu attīstīties tie�i otrais 

variants, kad mazāk pārstāvētas būtu konkrētu grupu intereses, vairāk politiķu 

pārstāvēto partiju programmatiskās ievirzes vai, iespējams, ideoloģija (ja turpināsies 

sabiedrības dalī�anās pēc nacionālā principa). Minējumi par intere�u grupu ietekmju 

mazinā�anos apstiprināsies tikai tādā gadījumā, ja eso�o politiķu viens no būtiskākajiem 

iemesliem dalībai politikā ir ekonomiskās intereses. Pastāv arī minējumi par iespējamo 

elites varas zaudē�anu, ko radītu sabiedrības neapmierinātība ar eso�ās politiskās elites 

savtīgo intere�u prevalē�anu pār nacionālajām, sabiedrības interesēm: elite realizējot 

īslaicīgus ekonomiskos mērķus zaudē sabiedrības uzticē�anos �rezultātā jau nākamajās 

nacionālajās vēlē�anās eso�o eliti nomaina jauna�98 (Bērziņ� 2001, 2. lpp.). Tiek 

uzsvērts arī kvalificētu politiķu trūkums, kas spētu nomainīt eso�o politisko eliti, kādēļ 

vienīgais attīstības ceļ� ir eso�ās elites kvalitatīva evolūcija (Leme�onoks 2000, 2. lpp.). 

ADMINISTRATĪVIE DARBINIEKI  

Kā ar politisko sfēru saistīts rekrutācijas avots būtu minami arī administratīvie 

darbinieki (11%), kas vēlreiz apstiprina pieņēmumu par politiskās elites lielo saistību arī 

                                                           
98 Tai pat laikā tiek iezīmēta arī otra iespējamā attīstības tendence � politiskā elite vairāk uzmanības 
pievēr� ideoloģijai, partijas ilgtspējas attīstībai, tādējādi spējot saglabāt varu savās rokās (Bērziņ� 2001, 2. 
lpp.), kas atkal nozīmētu pa�atra�o�anos ilgākā laika posmā. 
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ar �ķietami ārpus politikas pastāvo�ām sfērām kā, piemēram, biznesu. Arī 

administratīvās sfēras darbinieki zināmā mērā pārstāv eso�o politisko varu � līdz ar ko 

sasummējot (42% politiskie darbinieki + 11% administratīvie darbinieki = 53% jau 

eso�ās elites pārstāvju) atklājas, ka politiskās elites jaunajā sastāvā vairāk kā pusi 

rekrutu saglabāju�i savu statusu jau no iepriek�ējās elites, lai arī atsevi�ķos gadījumos 

nedaudz modificēti (piemēram, no administratīvās sfēras pārejot politiskajā, kas 

sasaucas ar E. Gidensa novērojumiem par da�ādu eli�u sfēru pārklā�anos, kā arī tas 

atbilst izvirzītajai hipotēzei par horizontālās mobilitātes prevalē�anu politiskajā 

rekrutācijā: jaunie rekruti politikā �ienāk� nevis pilnībā apolitiskā ceļā, bet jau iepriek� 

zināmā veidā esot saistīti ar politisko vai tai tuvākajām darbības sfērām, un 

administratīvais darbs ir viena no �ādām sfērām). Daļa �o administratīvo darbinieku ir 

izpild- un likumdevējvaras augstākā un vidējā līmeņa pārstāvji (tātad zināmā mērā 

saistīti arī ar varas eliti), vai arī pārstāv da�ādu valsts, pa�valdību vai privāto institūciju 

administratīvo vadību: 

• Vineta Mui�niece � Valsts prezidenta padomniece likumdo�anas jautājumos; 

• Oskars Spurdziņ� � Latvijas Vides investīciju fonda Pa�valdību projektu vadītājs; 

• Silva Golde � Liepājas rajona Skolu vades priek�sēdētāja; 

• Vaira Paegle � Pasaules brīvo latvie�u apvienības (PBLA) priek�sēde; 

• Aivars Tiesnesis � Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības padomes 

priek�sēdētājs 

u.c.  

 Te jārunā arī par politiskās un administratīvās stratas saaug�anu � nereti tiek 

apgalvots, ka noteiktas administratīvās iestādes atrodas noteiktu politisku spēku ietekmē 

un kontrolē99. Tas vēlreiz apliecina politiskās elites neatraujamību no citu sfēru elitēm, 

kas norāda uz savdabīgu Milsa trīsdaļīgās elites modifikācijas pastāvē�anu Latvijas 

realitātē � politiskā, ekonomiskā un administratīvā elite veido savdabīgu varas eliti. 

Administratīvā elite ir atkarīga no politiskās (piemēram, finansējuma pie�ķir�anas dēļ), 

tāpat tā zināmā mērā ir atkarīga arī no biznesa elites, īpa�i tajās valstīs, kur izplatīta 

parādība ir ēnu ekonomika (un Latvijā ēnu ekonomikas daļa tiek rēķināta ap 30%): 

bizness maksā korumpētajiem ierēdņiem par pakalpojumiem, bet ierēdniecība pilda

                                                           
99 �Vairākas valsts institūcijas ir kāda politiskā spēka pārziņā, piemēram, kop� 1992. gada ārlietas biju�as 
Latvijas Ceļa monopols��(Pētersons 2001, 22. lpp.) �..Jaunā partija pateica: ekonomika � tas ir mūsu, 
tāpat kā, teiksim, Latvijas Ceļ� var pateikt: ārlietas, tas ir mūsu.�(�lesers 1999,  30.-35. lpp.) 
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attiecīgus pasūtījumus kā no politikas, tā biznesa puses100. 

 Nav pamata paredzēt, ka �āda triumvirāta kopdarbība tuvākajā laikā varētu 

pārtrūkt: administratīvais aparāts lielā mērā ir atkarīgs no politiskās elites, sekojo�i tai 

jāpakļaujas politiskās elites prasībām, jāizpilda tās lūgumi vai diktāts, lai nenonāktu 

konfliktā, bet tas savukārt varētu ietekmēt administratīvās sistēmas finansējumu utt. Tai 

pat laikā tiek runāts arī par administratīvās sfēras maiņu mūsdienās � administrācija 

pilda citus uzdevumus kā agrāk, tā kļūst ietekmīgāka, līdz ar ko nevar vairs runāt tikai 

par politisko diktātu birokrātijai, arī birokrātijai iespējams izvirzīt savas prasības 

(Filatov 2000). Tomēr negatīvākais �ajās politikas � birokrātijas attiecībās izpau�as to 

savstarpējā saaug�anā, kad viena nevar izdzīvot bez otras un slēdz vieno�anos par 

noteiktiem nosacījumiem, piemēram � politiķi nodro�ina finansējumu, ierēdņi nejaucas 

politikā. Latvijā redzams, ka lielā mērā pastāv pēdējais variants, it īpa�i tajās sfērās, kur, 

kā jau norādīts, politiskie spēki sadalīju�i administratīvo sfēru ietekmes zonās, kur 

noteikti valsts politiski-ekonomiskie jautājumi atrodas noteiktu politisko spēku ietekmē 

(kā piemēram, ārlietas � Latvijas Ceļ�).  

CITI REKRUTĀCIJAS AVOTI 

Da�ādi citi politiskās elites rekrutācijas avoti sastāda 1/5 daļu no visiem elites 

pārstāvjiem � tie ir sabiedriskie darbinieki, izglītības darbinieki un atsevi�ķu sfēru 

atsevi�ķi pārstāvji (piemēram, divi studenti, viens bezdarbnieks, trīs juridiskie 

darbinieki utt). Visdrīzāk �o cilvēku dalība politiskajā elitē būtu skaidrojama divu 

faktoru aspektā � kā nejau�ība vai arī konkrēto cilvēku darbībā meklējot oficiālus vai 

neoficiālus kontaktus ar eso�ajiem politiķiem vai biznesmeņiem, tādējādi apstiprinot 

minējumus par personīgo sociālo kontaktu nozīmību politiskajā rekrutācijā. Sabiedriskie 

un kultūras darbinieki vienmēr tiku�i piesaistīti partiju sarakstiem kā vēlētāju 

nomierinātāji un balsu atdo�anas iekārdinātāji, kas nozīmē � visdrīzāk �o cilvēku dalībai 

politikā nav meklējami kādi dziļāki iemesli kā pa�u finansiālā stāvokļa uzlabo�ana vai 

atsevi�ķos gadījumos, iespējams, arī personīga pārliecība par kāda politiskā spēka 

spējām un vēlmi realizēt noteiktus politiskos solījumus. Tas nozīmē, ka samērā liela 

nozīme ir arī procesam, kas iezīmēts jau teorētiskajā sadaļā, proti � pa�rekrutācijai. Ja 

                                                           
100 Krievijā veiktajā pētījumā par ēnu ekonomikas izplatību valstī un uzņēmēju attieksmi pret to, secināts 
� uzņēmēji korupciju par aktuālu problēmu uzskata daudz retāk kā ne-uzņēmēji. Tas ļāvis secināt, ka 
korumpētie ierēdņi un biznesmeņi viens otram ir vajadzīgi (Klyamkin, Timofeev 2001, 14.-17. lpp.), kas 
norāda uz savadbīga varas trio � politiskā, administratīvā un ekonomiskā � veido�anos postpadomju 
sabiedrībās. 



BAKALAURA DARBS  POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJA 
 

 

- 61 -

rekrutācija notiktu tikai balstoties kādos konkrētos raksturojumos kā piemēram � darba 

pieredze, dalība konkrētās formālās un neformālās organizācijās, visdrīzāk arī elitē 

pārstāvēto cilvēku profesionālais sadalījums būtu daudz vienveidīgāks. Kā redzams 2. 

pielikumā sniegtajos grafikos � lai arī kop� 5. Saeimas laika nedaudz samazinājies, 

joprojām samērā ievērojams ir da�ādu mazpārstāvēto profesionālo nodarbju skaits. 

Visdrīzāk tas norāda uz situāciju politiskajā vidē, kad pastāv kādi ārpus profesionālās un 

izglītības pieredzes eso�i apstākļi, kas var ietekmēt konkrēto rekrutu rekrutācijas 

iespējas. Iespējams izteikt minējumu, ka Latvijā joprojām lielu lomu saglabājusi 

personīgā pazī�anās, sociālās saskarsmes loks, kas nosaka cilvēka iespējas, ietekmē 

resursu piesaistes izredzes.  

Analizējot da�ādo profesionālās nodarbinātības sfēru kā rekrutācijas avotu 

nozīmības pārmaiņas laikā no 5. līdz 7. Saeimai, redzams, ka situācija saglabājas 

konsekventa, tikai nedaudz mainoties konkrēto avotu nozīmībai, tomēr kā būtiska 

jāatzīmē tendence mazināties sabiedrisko darbinieku pārstāvniecībai elitē, kas varētu 

norādīt uz politisko lēmumu pieņem�anas un realizācijas procesu arvien lielāku 

profesionalizē�anos. Proti � arvien nozīmīgāka kļūst politiskā pieredze, kas ir 

noteico�ais faktors amatu ieņem�anai, lai gan jāpiebilst, joprojām saglabājoties arī 

politiski-ekonomisko intere�u ietekmei.  

 Jāatzīmē arī, ka statistiskajā analīzē atklājas � politiskajā elitē arvien 

ierobe�otāks kļūst pārstāvēto rekrutācijas avotu loks � ja 5. Saeimā rekrutācijas avoti, 

kas tika apkopoti kategorijā �Citi� sastādīja 22% no kopējā daudzuma, tad 7. Saeimā 

�ādi rekrutācijas avoti bija vairs tikai 9%. Tas varētu norādīt uz pakāpenisku politiskās 

elites profesionalizē�anos � proti, politikā iesaistās noteiktu nodarbo�anos, sfēru 

pārstāvji, elites sastāvs kļūst vienveidīgāks, tas vairs nav tik sadrumstalots ar da�ādu 

profesionālo nodarbju pārstāvjiem. Tai pat laikā tas var nozīmēt arī politiskās elites 

arvien lielāku noslēg�anos no pārējās sabiedrības (�ai gadījumā nav tik būtiski pat 

meklēt iemeslus �ādam procesam) � izredzes ieņemt elites pozīcijas lielākas 

acīmredzami ir politikas, biznesa un administratīvās sfēras pārstāvjiem, ar retiem 

izņēmumiem kultūras cilvēkiem. Un kā vēl ietekmīgāks iekļuves garantētājs var 

izpausties personīgie kontakti ar biznesa un politiskās elites eso�ajiem pārstāvjiem.  

 Mazaktīva ir intelektuālās elites piesaiste politiskajiem amatiem � eso�ā 

politiskā elite intelektuālās un kultūras (ja tās ir dalāmas) elites pārstāvjus parasti 
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izmanto tikai kā vēlētāju balsu piesaistītājus101 un godīga tēla radītājus, sabiedrībā 

valdo�ā negatīvā noskaņojuma pret noteiktiem politiskajiem spēkiem  mazinātājus, 

pateicoties saviem sasniegumiem citās sfērās (sportā, teātra mākslā, mūzikā utt.), kas 

ļāvu�i iegūt sabiedrības atzinību102. 

(    (    ( 

 Augstākapskatītie politiskās elites rekrutācijas procesu rādītāji vairāk vai mazāk 

attiecas uz askriptīvajiem �ī procesa raksturojumiem � tie norāda uz politiskās elites 

locekļu līdz�inējo profesionālo un politisko pieredzi. Tomēr iespējams politiskās 

rekrutācijas procesus skatīt arī bioloģisko un sociālo rādītāju aspektā, proti � tik pat 

būtiski, kā profesionālā pieredze un sociālā izcelsme eso�os un topo�os elites locekļus 

raksturo arī to iegūtā izglītība (kas tātad norāda uz elites pārstāvju profesionalitāti, var 

teikt arī intelektuālajām iespējām, vai vismaz pretenzijām), vecums (kas norāda uz elites 

atjauninā�anos vai noveco�anos, nokļūstot līdzīgā situācijā kā padomju politiskā elite, 

proti, tiecoties uz gerontokrātiju), arī dzimums (kas norāda uz lomu sadalījumu 

sabiedrībā � cik lielā mērā sievie�u un vīrie�u iespējas sociālajā (�ajā gadījumā - 

politiskajā) sfērā ir vienlīdzīgas vai diskriminējo�as, lai gan �o jautājumu nav iespējams 

viennozīmīgi noskaidrot). �ādi skatot politiskās rekrutācijas procesu apstākļus, 

iespējams izvērtēt iespēju vienlīdzību � cik vienlīdzīgas iespējas ieņemt politiski 

nozīmīgus amatus un posteņus ir vīrie�iem/sievietēm, da�ādu etnisko un vecuma grupu 

pārstāvjiem, kas var zināmā mērā kalpot arī par attīstītas demokrātijas un pilsoniskas 

sabiedrības rādītāju.  

Kopumā vērtējot Latvijas politiskā elite daudz neat�ķiras no citu valstu 

politiskās situācijas, tendences kopumā visā pasaulē sakrīt (variējoties valstīs, kur 

dominē tradīcijās vai ideoloģijā balstītas dogmas): nosacīti vienlīdzīgākas kļūst vīrie�u 

un sievie�u iespējas iekļauties elitē, politiķu vidējais vecums arvien krītas (elites kļūst 

arvien �jaunākas�), izlīdzinās arī etnisko grupu iespējas, savukārt elites locekļu izglītības 

līmenis arvien pieaug un praktiski elitē iztrūkst pārstāvju ar zemāka līmeņa izglītību kā 

tikai augstāko izglītību. Tādēļ  �ādā aspektā interesanti un lietderīgi salīdzināt, cik lielā 

                                                           
101 Firmas Sociāli korelatīvo datu sistēmas 1998. gadā veiktā aptauja rāda, ka sabiedrība pret populāru 
cilvēku kandidē�anu attiecas ne visai pozitīvi: tikai 5,2% pilnībā piekritu�i apgalvojumam �Populāru 
mūziķu un mākslinieku kandidē�ana partiju sarakstos vēlē�anās ir atbalstāma�, 22% drīzāk piekritu�i, 
38,2% drīzāk nepiekritu�i, bet 24,2% - pilnībā nepiekritu�i (Ločmele 1998, 3. lpp.).  
102 �.. intelektuālā elite spiesta pārdoties un darboties kā savdabīgs buferis starp varas un politisko eliti un 
sabiedrību. Viņu garīgā bagā�a ir da�āda, tāpat kā ceļi, pa kādiem viņi pie tās tiku�i un kļuvu�i par 
autoritātēm kādā jomā. � (Pētersons 2001, 24. lpp.) 
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mērā Latvijas situācija korelē ar attīstīto demokrātisko lielvalstu vai arī tradīcijās un 

anti-demokrātiskās ideoloģijās balstīto valstu politisko vidi � cik pla�i politiskajā elitē 

tiek pārstāvētas sievietes, cik pla�i tiek reprezentēti da�ādu izglītības līmeņu pārstāvji, 

un kā būtisks rādītājs � vai elite tiecas vairāk pēc gados jaunu rekrutu pārstāvniecības 

vai arī cen�as varu paturēt kā padomju laikā veco varas pārstāvju rokās. 
DZIMUMS KĀ REKRUTĀCIJU NOSAKO�S FAKTORS 

 Dzimuma nozīme, �ķiet vairāk tomēr jāskata kopsakarā ar citiem apstākļiem, 

nevis kā atsevi�ķs ietekmes apstāklis. Proti � dzimuma nozīme saglabājas tikai tiktāl, 

cik tā saistīta ar stereotipu izpratni (piemēram, noteikti stereotipi par sievie�u raksturu, 

lomām u.tml.), bet nevis dzimums kā determinators. Sievie�u neliela pārstāvniecība 

varas orgānos (un it īpa�i likumdevējvaras) izplatīta visā pasaulē � lielākajā daļā 

parlamentu sievie�u īpatsvars ir visai neievērojams (skatīt salīdzino�o tabulu 4. 

pielikumā). Runājot par sievie�u izredzēm visdrīzāk uzmanība būtu jāpievēr� nevis 

tikdaudz tam, cik lielā mērā eso�ā elite ir aizspriedumaina (lai gan arī tam, protams, ir 

nozīme), bet gan tam, kā pa�as sievietes izprot savas izredzes � vai viņas pieņem 

stereotipu par sievieti kā apolitisku būtni vai arī cen�as to lauzt un nolemj pieteikt sevi 

politikā. �eit būtiskas ir tie�i pa�a cilvēka spējas, pieredze, prasmes, kas nozīmē � 

iespējams ne vienmēr sievie�u nelielo pārstāvniecību valsts varas aparātā var skaidrot ar 

kādām eso�ās elites barjerām pret pretējā dzimuma pārstāvēm103. Tādēļ runājot par 

sievie�u pārstāvniecību valsts varas aparātā, svarīgāk ir vērtēt nevis tikai absolūtos 

skaitļus, kas rāda, cik sievie�u ieņem politiski nozīmīgus amatus, bet gan analizēt 

iespēju vienlīdzību � vai iespējams pierādīt, ka sievie�u iespējas iesaistīties politikā tiek 

ierobe�otas un ka to dara vīrie�i. Daudz atbilsto�āka realitātei var izrādīties hipotēze par 

sabiedrībā kopumā valdo�o stereotipu par vīrie�u un sievie�u profesijām, kas jau a 

priori nosaka sievie�u daļēju izslēg�anu no rekrutu loka. Diskutējot par �o problēmu (un 

to pamatā dara pa�as sievietes), galvenokārt tiek izmantota pieeja norādīt uz sievie�u 

īpatsvaru parlamentos, partijās utt., bet netiek runāts par pa�u sievie�u spējām un vēlmi 

iesaistīties politikā � iespējams ka situācija būtu jāanalizē tie�i �ādā aspektā � vērtējot 

askriptīvos faktorus, bet nevis tikai bioloģiskos, kas var izrādīties sekundāras nozīmes

                                                           
103 Kaut gan pastāv arī viedoklis, ka diskriminācija pret sievietēm politikā ir izplatīta arī �odien: 
�Diskriminācija politiķu vidū vērojama, piemēram, veidojot vēlē�anu sarakstus.�( Kūle 2001, 4.-5. lpp.) 
Maija Kūle uzskata, ka sievietes parasti netiek izvirzītas sarakstu pirmajās vietās tie�i pateicoties tam, ka 
ir sievietes, nevis tādēļ, ka viņu spējas būtu mazāk atbilsto�as. 
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jautājums. Tai pat laikā jāuzsver � sievie�u īpatsvara rādītāji ne vienmēr ir objektīvs 

rādītājs, daudz atbilsto�āka situācijas izpētē būtu kandidātu loka analīze. Proti � cik liela 

daļa no kandidātiem ir sievietes: uz 7. Saeimas vēlē�anām tikai 27% no kandidātiem 

bija sievietes (no kopumā 794 kandidātiem) (Egle 2000, 3. lpp.), kas arī varētu zināmā 

mērā norādīt uz sievie�u ambīciju trūkumu attiecībā uz politiskiem posteņiem. Ne 

vienmēr mazais sievie�u skaits valsts varas aparātā norāda uz dzimumu diskrimināciju 

vai pat stereotipu radītiem aizspriedumiem pret sievietēm politikā. Iespējams, lielāka 

uzmanība jāpievēr� arī pa�u sievie�u viedoklim par politiku: jāpētī pa�u sievie�u 

neiesaistī�anās iemesli.  

 Atsevi�ķi pētnieki sievie�u nelielo pārstāvniecību valsts varas struktūrās turpretī 

skaidro tie�i ar stereotipiem, aizspriedumiem attiecībā pret vīrie�u un sievie�u lomām, 

profesijām, spējām utt. Piemēram Linda L. Karli, pētot dzimuma nozīmi 

starpersonālajās attiecībās, atklāj, ka būtiska loma sievie�u diskriminācijā ir noteiktiem 

spriedumiem par to, ko spēj vai nespēj sievietes, cik kompetentas vai nekompetentas 

noteiktās profesionālajās sfērās ir sievietes un cik vīrie�i . Pie tam � �ādi aizspriedumi 

nav tikai vīrie�u vidē izplatīti, tie nostiprināju�ies visā sabiedrībā kopumā � piemēram, 

minētajā pētījumā atklāts, ka sarunās lielāka priek�roka tiek dota vīrie�iem, par 

kompetentākiem būtiskos jautājumos tiek uzskatīti vīrie�i un vīrie�u viedoklī arī vairāk 

ieklausītos, ja būtu jāizvēlas starp vīrie�a un sievietes spriedumiem (Carli 1999). �āda 

sievie�u viedokļu un spriedumu diskriminācija, pēc atsevi�ķu autoru uzskatiem, pastāv 

noteiktu konstantu dzimumlomu izpratnes dēļ: pastāv at�ķirības tajā, kā tiek izprastas 

sievie�u un vīrie�u lomas sabiedrībā � vīrietis bie�āk tiek saistīts ar ārpusmājas darbību 

(sociālu aktivitāti), kurpretī sievietes visbie�āk tiek saistītas tie�i ar tradicionālajām 

mājsaimnieces lomām. �āda lomu izpratne atsaucas arī politikā un ekonomikā, biznesā, 

kur darītājs un pareizāko spriedumu izteicējs visbie�āk ir vīrietis (turpat). Tādējādi � 

vīrietim sevi pierādīt politikā vai biznesā ir daudz vieglāk kā sievietei, kuru uztver ar 

aizdomām un neuzticību, vīrie�i jau a priori tiek uztverti kā kompetentāki, zino�āki. �īs 

lomas gan globālajā sabiedrībā mainās, bet ne tik ātri, lai varētu runāt par reālu 

dzimumu vienlīdzību visās profesionālas nodarbinātības sfērās, tai skaitā politikā.  
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VECUMA NOZĪME POLITISKĀS ELITES REKRUTĀCIJĀ 

 Latvijā situācija politiskajā elitē vecuma aspektā īpa�i neat�ķiras no situācijas 

citur pasaulē � politiskajā vidē darbojo�os cilvēku vecums arvien samazinās104 � proti 

politiskā elite kļūst arvien �jaunāka�105, vidējam elites pārstāvju vecumam svārstoties ap 

30 � 40 gadiem. Analizējot Latvijas situāciju, redzams, ka arvien samazinās to 

parlamenta locekļu skaits, kuru vecums pārsniedz 50 gadu robe�u, pakāpeniski pieaugot 

jaunāku par 40 gadiem politiskās elites pārstāvju skaitam (skatīt 3. pielikumu). Tas 

drīzāk būtu skaidrojams nevis ar pa�as elites vēlmi �atjaunoties�, bet gan ar 

nepiecie�amību pēc jaunām zinā�anām un prasmēm (kas gan nav viennozīmīgi 

apstiprināma hipotēze), un, otrkārt, arī ar pa�u gados jauno rekrutu spējām mobilizēties 

jaunās situācijās, spējā piemēroties eso�ajiem apstākļiem, pieņemt politisko vidi, tās 

nosacījumus daudz lielākā mērā, kā to spēj gados vecākie rekruti. Jaunie potenciālie 

elites pārstāvji daudz lielākā mērā ir gatavi pielāgoties eso�ās elites nosacījumiem (lai 

spētu ieņemt vēlamās pozīcijas), pieņemt politisko kultūru, kāda tā ir, nekā vecākie 

kolēģi, kas arī iespējams nosaka gados jauno rekrutu iespējas izvirzīties.  
IZGLĪTĪBAS NOZĪME POLITISKAJĀ REKRUTĀCIJĀ 

 Analizējot Latvijas politiskās elites situāciju izglītības aspektā, vairāk �ķiet 

jārunā nevis par kādām prasībām pēc noteiktas izglītības vai iegūtām prasmēm, bet gan 

par iespējām, ko dod izglīto�anās process kā tāds, proti � par kontaktiem, ko gūst 

studējot, par iespējām iegūt informāciju utt. Latvijas politiskās elites izglītotības līmenis 

visu trīs pēcatmodas Saeimu laikā bijis augsts (vairāk kā 90% elites locekļu ieguvu�i 

augstāko izglītību, kas gan ne vienmēr norāda arī uz atbilsto�ām spējām un prasmēm). 

Tomēr �āds rādītājs nenozīmē, ka politiskajā elitē pastāvētu kādas  prasības pēc noteikta 

līmeņa vai veida izglītības apliecinājuma, drīzāk būtiski rekruta izredzēs iekļūt elitē ir 

izglīto�anās laikā iegūtie personīgie sakari, kontakti. 

"   "   " 

  

                                                           
104 Lai gan Aldona Vildziuniene, pētot Lietuvas politiskās elites rekrutācijas procesus, secina, ka tās 
locekļu vidējais vecums arvien palielinās � elite kļūst vecāka.(Vildziuniene 1999) 
105 Biju�ā Krievijas prezidenta B. Jeļcina administrācijas vadītājs Sergejs Filatovs uzskata, ka viņa 
paaudzes (50-60 g.v.) cilvēki pilnībā izslēgti no politiskās aprites, viņ� uzskata, ka tās paaudzes biju�ie 
politiskie darbinieki var tikai sniegt padomus, nodot savu pieredzi, bet nevis pa�i līdzdarboties. Viņ� 
uzskata, ka ikvienam politiskajam darbiniekam karjera būtu jābeidz 60 gadu vecumā (�Vara nav 
sanatorija vecajiem!�)(Filatov 2000) 
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SECINĀJUMI 

Pētījuma gaitā iegūtie dati pilnībā apstiprina izvirzīto darba hipotēzi � Latvijā 

�obrīd politiskās elites rekrutāciju raksturo pa�atra�o�anās: elites galvenie rekrutācijas 

avoti ir tai tuvu stāvo�ās aprindas, kā arī citas elites grupas. �obrīdējā situācijā rekrutu 

loks veidojas visai nosacīts � tie ir cilvēki, kas ir pazīstami ar eso�ajiem elites locekļiem 

personīgi, ir to darba biedri vai partneri. Līdz ar ko veidojas situācija, kur rekrutācija 

praktiski norit tikai noteikta loka ietvaros, dabiskā veidā izslēdzot no rekrutu loka ne-

elites grupu pārstāvjus. Elite Latvijā neliek oficiālus vai neoficiālus �ķēr�ļus rekrutu 

pieplūdumam, tomēr pastāv nedeklarēta negatīva vai vismaz distancēta attieksme pret 

�sve�ajiem�, ienācējiem no malas. 

 Tāpat apstiprinās arī hipotēze par politiskās un ekonomiskās varas saaug�anu, 

tomēr �ī procesa konsekvences nav viennozīmīgi vērtējamas � ja �āda korporatīva elite 

savās interesēs vairāk orientējas uz noteiktu ekonomisko grupu biznesa 

nepiecie�amībām, �is process var iegūt negatīvas sekas, tomēr, ja biznesa cilvēku 

iekļau�anās politikā rada profesionālāku pārvaldi, �ādas elites pastāvē�ana var tikt 

uzskatīta arī par zināmā mērā pozitīvu. Galvenais �eit ir jautājums par iesaistī�anās 

motīviem.  

 Turpretī kā negatīva parādība būtu vērtējama eso�ās politiskās elites tieksme 

varu paturēt savās rokās nevis personību līmenī, bet gan grupas ietvaros � tas norāda uz 

kādu aiz redzamās elites locekļiem pastāvo�u grupu pastāvē�anu, kas lielā mērā 

determinē elites darbību un ietekmē lēmumu pieņem�anu.  

 Apstiprinās arī izvirzītā hipotēze par personīgo sakaru un kontaktu iz�ķiro�o 

lomu politiskajā rekrutācijā � būtisks faktors potenciālā rekruta izredzēs ir tie�i viņa 

personīgie sakari ar eso�ajiem elites locekļiem vai elitei tuvu stāvo�ajām aprindām. �is 

faktors nozīmību iegūst tādēļ, ka � lai arī vēlē�anas paredz brīvu un demokrātisku 

kandidātu izvēli un ievēlē�anu darbam politiskos posteņos, tomēr būtisks ir tie�i 

kandidātu izvirzī�anas process. Tie�i �ajā līmenī iz�ķiras kandidāta izredzes � un 

izvirzīti parasti tiek elitei zināmie un uzticamie cilvēki.  
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NOBEIGUMS 

 Darba gaitā analizētās idejas un izteiktās hipotēzes norāda uz būtiskiem Latvijas 

politiskās elites rīcība modeļiem un svarīgiem tās konstituē�anās nosacījumiem � elite 

lielā mērā cen�as saglabāt varu savās rokās kādu savtīgu intere�u vadīta, tā tiecas 

saglabāt varu noteiktu intere�u grupu līmenī, kur vairs nav iz�ķiro�i, kas ieņem 

konkrētus posteņus � daudz būtiskāk ir, kādas intereses �is cilvēks pārstāv. Iespējams 

�āds attīstības modelis nav negatīvākais no iespējamajiem, piemēram � daudz 

posto�ākas sekas varētu būt oligarhu varai vai kādas kliķes vai korporatīvas grupas 

varas uzurpē�anai vai tml. Tomēr arī eso�ajā attīstības modelī pastāv zināms riska 

moments � iz�ķiro�i ir tas, kādas interses aizstāv un pārstāv eso�ā varas elite � vai tā 

pārstāv tikai savas korporatīvās finansiālās nepiecie�amības, sabiedrības kopējās 

intereses uzskatot par sekundārām vai arī spēj sabalansēt savas savtīgās intereses ar 

valsts interesēm.  

 Pētījuma gaitā iezīmējās interesanta dimensija, kas norāda uz pieļaujamo eso�ās 

elites pa�iemū�inā�anās iespēju � eso�ās elites locekļi spēs saviem bērniem dot labāku 

izglītību kā pa�iem un kā lielākajai daļai sabiedrības, līdz ar ko jau nodro�inot arī savu 

bērnu statusu elitē � un lai arī �is jautājums nav viennozīmīgi vērtējams, nāko�ajos 

pētījumos būtu interesanti un lietderīgi izsekot arī elites pārstāvju atva�u izglītības un 

karjeras gaitām, kas zināmā mērā varētu norādīt arī uz nāko�ās elites aprisēm. 

 Tāpat turpmākajos pētījumos pastiprināta uzmanība būtu jāpievēr� politiķu 

motīviem iesaistoties politikā - kas nosaka viņu izvēli vispār iesaistīties politikā, vai 

politiķi vadās tikai pēc savu partiju programmām savā darbībā, vai pilda kādus 

finansiālus pasūtījumus u.c. ar politiskās elites locekļu darbību saistīti jautājumi. 

 Lai gan �ajā darbā netiek dotas atbildes uz jautājumu �kādēļ� kādi politiskās 

elites procesi notiek tie�i tādā veidā kā notiek, tas sniedz ieskatu politiskās rekrutācijas 

tendencēs un iespējamajos nākotnes modeļos, mēģinot noteikt, kas raksturo �odienas 

Latvijas politisko eliti, ko tā pārņēmusi vai mantojusi no padomju laika politiskās 

kultūras un ko centusies ieviest pati, kādas tradīcijas (pat ja tikai atdarinot) ieviesusi 

sava īpa�ā statusa norādī�anai, un kādus rekrutācijas avotus visbagātīgāk izmanto savu 

rindu papildinā�anai. Darba gaitā gūtie dati neļauj izteikt pārsteidzo�us secinājumus, bet 

tomēr norāda uz zināmu pārmaiņu iespējamību eso�ajā situācijā � politiskā elite, 

nemainoties nevar vairs ilgāk saglabāt savu statusu un pozīcijas � tai nākas vai nu 

pārorientēties savā darbībā, vai arī mēģināt ierobe�ot pieeju elitei jauniem spēkiem. 
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Visdrīzāk Latvijas situācijā politiskā elite mēģinās pārorientēt savu darbību (un 

reklāmas stratēģijas), lai nezaudētu eso�ās pozīcijas un saglabātu savu sociālo statusu un 

privilēģijas. Tie�i tādēļ turpmākajos pētījumos būtu jāpētī, kā elite maina savas darbības 

stratēģijas, kā modificē savu ideoloģisko programmu, kādus rīcības modeļus izvēlas 

sava statusa saglabā�anai. 
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SUMMARY 

 The given work contains the observation of the recruitment processes of the 

political elite in Latvia, trying to acknowledge the sources of recruitment of the elite. 

The main attention has been paid to the openness of the elite recruitment to the wide 

social classes, possibility to reach the elite positions for everyone in the society.  

 On the basis of available theoretical literature (both � local author`s and foreign 

researcher`s theoretical and practical studies) the main hypothesis of the work has been 

defined: Latvian political elite is self-reproducing � new elite members are being found 

among political strata. To acknowledge the problem more deeply additional hypothesis 

have been defined, searching for possible correlation between recruitment processes and 

the society`s trust in state power institutions and making assumptions about the 

convergence of the political and economic power (business elite) etc. 

 The empirical part of the work is based on the results of document analysis � 

summarizing the official CV`s of 100 deputies of the 7th Saeima of the Republic of 

Latvia and of 14 ministers of the government. As the comparative material have been 

used the data of the official CV`s of  deputies of the 5th and 6th Saeima. The obtained 

statistical information has been used as the basis for the test of hypothesis. By analysing 

the obtained data the confirmation of the main hypothesis has been made � Latvian 

political elite is greatly self-reproducing: almost 50% of elite members have maintained 

their positions from the 5th and 6th Saeima. As two important conclusions are the 

following: firstly, political elite is greatly converged with the business elite and, 

secondly, as an important source of recruitment appears the tendency that in Latvia 

horizontal mobility in political elite recruitment is much more evident than vertical. 

This means that new political elite members are found not among the lower social 

classes, but among the elite-level groups (business elite, sometimes cultural elite etc.). 

 Revealing the self-reproduction tendency in the political elite, there has been 

recommended to pay more attention also to the current elite members` children career. 

The question is � does the existing elite tries to give the power to their children, how 

and why this happens (because of professional skills or just because of family ties). This 

power inheritance could point at the possible models of political power development in 

the future and therefore at the quality of realization of the politics. 
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POLITISKĀS ELITES SASTĀVS (7. SAEIMAS LAIKĀ) 

 

SAEIMAS DEPUTĀTI 

TAUTAS PARTIJAS FRAKCIJA 

1. Vineta Mui�niece 

2. Jānis Lagzdiņ� 

3. Dzintars Ābiķis 

4. Helmuts Čibulis 

5. Juris Dalbiņ� 

6. Helēna Demakova 

7. Mārtiņ� Emsiņ� 

8. Jānis Esta 

9. Silva Golde 

10.Valdis Ģīlis 

11.Aleksandrs Kir�teins 

12.Vaira Paegle 

13.Rihards Pīks 

14.Arnis Razminovičs 

15.Anta Rugāte 

16.Māris Sprind�uks 

17.Jēkabs Sproģis 

18.Oskars Spurdziņ� 

19.Jānis �kapars 

20.Andris �ķēle 

21.Jāzeps �ņepsts 

22.Aivars Tiesnesis 

23.Māris Vītols 

24.Ērika Zommere 

 

 

 

 

 

 

 

FRAKCIJA �LATVIJAS CEĻ�� 

25.Kristiāna Lībane 

26.Inese Birzniece 

27.Romualds Ra�uks 

28.Pēteris Apinis 

29.Valdis Birkavs 

30.Jānis Bunk�s 

31.Guntis Dambergs 

32.Jānis Gaigals 

33.Ilmārs Geige 

34.Ivars Godmanis 

35.Edvīns Inkēns 

36.Vanda Kezika 

37.Jānis Lāčplēsis 

38.Kārlis Lei�kalns 

39.Linards Muciņ� 

40.Andrejs Panteļējevs 

41.Aija Poča 

42.Normunds Rudevičs 

43.Antons Seiksts 

44.Helēna Soldatjonoka 

45.Monika Zīle 
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APVIENĪBAS �TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI�/LNNK 
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46.Vents Balodis 
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49.Juris Dobelis 

50.Jānis Gailis 

51.Māris Grīnblats 
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54.Guntars Krasts 
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56.Aida Prēdele 
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59.Juris Sinka 
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FRAKCIJA 

62.Jānis Jurkāns 

63.Jānis Urbanovičs 

64.Martijans Bekasovs 

65.Aleksandrs Barta�evičs 

66.Boriss Cilevičs 

67.Oļegs Deņisovs 

68.Aleksandrs Golubovs 

69.Andrejs Klementjevs 

70.Modris Lujāns 

71.Pāvels Maksimovs 

72.Miroslavs Mitrofanovs 

73.Jakovs Pliners 
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81.Jānis Ādamsons 

82.Aija Barča 

83.Gundars Bojārs 

84.Leons Bojārs 

85.Imants Burvis 

86.Jānis Čevers 

87.Oskars Grīgs 

88.Arnis Kalniņ� 

89.Ri�ards Labanovskis 

90.Valdis Lausks 

91.Jānis Leja 

92.Pēteris Salkazanovs 

 

JAUNĀ FRAKCIJA 

93.Ingrīda Ūdre 

94.Imants Stirāns 

95.Andris Bērziņ� 

96.Silvija Dreimane 

97.Raimonds Pauls 

 

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDERO�IE DEPUTĀTI 

98.Romāns Me�eckis 

99.Jevgenija Stalidzāne 

100.Ainārs �lesers 
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MINISTRU KABINETS 

 

101.MINISTRU PREZIDENTS Andris Bērziņ� 

102.AIZSARDZĪBAS MINISTRS Ģirts Valdis Kristovskis 

103.ĀRLIETU MINISTRS Indulis Bērziņ� 

104.EKONOMIKAS MINISTRS Aigars Kalvītis 

105.FINANSU MINISTRS Gundars Bērziņ� 

106.IEK�LIETU MINISTRS Mareks Segliņ� 

107.IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRS Kārlis Grei�kalns 

108.ĪPA�U UZDEVUMU MINISTRS SADARBĪBAI AR 

STARPTAUTISKAJĀM FINANSU INSTITŪCIJĀM 

Roberts Zīle 

109.KULTŪRAS MINISTRE Kārina Pētersone 

110.LABKLĀJĪBAS MINISTRS Andrejs Po�arnovs 

111.SATIKSMES MINISTRS Anatolijs Gorbunovs 

112.TIESLIETU MINISTRE Ingrīda Labucka 

113.VIDES UN REĢIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS 

MINISTRS 

Vladimirs Makarovs 

114.ZEMKOPĪBAS MINISTRS Atis Slakteris 
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1.2. POLITISKĀS ELITES PĀRSTĀVJU PROFESIONĀLĀ PIEREDZE 
 

VĀRDS, UZVĀRDS IEPRIEK�ĒJĀ PROFESIONĀLĀ 
NODARBO�ANĀS  

 

 SAEIMAS DEPUTĀTI  
 TAUTAS PARTIJA  
1. Vineta Mui�niece • Valsts prezidenta padomniece 

likumdo�anas jautājumos 
ADMINISTRATĪVĀ 
DARBINIECE 

2. Jānis Lagzdiņ� • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

3. Dzintars Ābiķis • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

4. Helmuts Čibulis • �Hanzas maiznīcas� ģenerāldirektora 
vietnieks 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

5. Juris Dalbiņ� • Tautas partijas konsultants POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

6. Helēna Demakova • Ministru Prezidenta A. �ķēles 
padomniece 

ADMINISTRATĪVĀ 
DARBINIECE 

7. Mārtiņ� Emsiņ� • Tīnū�u pagasta deputāts PA�VALDĪBU 
DARBINIEKS 

8. Jānis Esta • Bauskas Mūzikas skolas direktors IZGLĪTĪBAS 
DARBINIEKS 

9. Silva Golde • Liepājas rajona Skolu valdes 
priek�sēdētāja 

ADMINISTRATĪVĀ 
DARBINIECE 

10. Valdis Ģīlis • Nacionālā rehabilitācijas centra 
�Vaivari� direktora vietnieks 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

11. Aleksandrs Kir�teins • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

12. Vaira Paegle • Pasaules brīvo latvie�u apvienības 
(PBLA) priek�sēde 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

13. Rihards Pīks • SIA �Audiovizuālie multimediji 
Baltijā� prezidents 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

14. Arnis Razminovičs • SIA �Uzņēmumu vadība un 
konsultācijas� konsultants 

SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

15. Anta Rugāte • LR Kultūras ministrijas parlamentārā 
sekretāre 

POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

16. Māris Sprind�uks • Ministru prezidenta biroja vadītājs  ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

17. Jēkabs Sproģis • A/S   �Talsu gaļa� valdes 
priek�sēdētājs 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

18. Oskars Spurdziņ� • Latvijas Vides investīciju fonda 
Pa�valdību projektu vadītājs 

ADMINISTRATĪVAIS  
DARBINIEKS 

19. Jānis �kapars • Latvijas Inteliģences apvienības valdes 
priek�sēdētājs 

SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

20. Andris �ķēle • SIA �Uzņēmumu vadība un 
konsultācijas� 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

21. Jāzeps �ņepsts • A/S �Preiļu siers� valdes 
priek�sēdētājs 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

22. Aivars Tiesnesis • Latvijas Piensaimnieku Centrālās 
savienības padomes priek�sēdētājs 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

23. Māris Vītols • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 
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24. Ērika Zommere • Jelgavas sākumskolas direktore � 
pedagoģe 

IZGLĪTĪBAS 
DARBINIECE 

 LATVIJAS CEĻ�  
25. Kristiāna Lībane • 6. Saeimas deputāte POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
26. Inese Birzniece • LR 6. Saeimas deputāte POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
27. Romualds Ra�uks • Latvijas Medicīnas akadēmijas 

pētnieks 
MEDICĪNAS 
DARBINIEKS 

28. Pēteris Apinis • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

29. Valdis Birkavs • Ārlietu ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

30. Jānis Bunk�s • VARAM Pa�valdību lietu valsts 
ministrs 

POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

31. Guntis Dambergs • Liepājas Domes priek�sēdētāja 
vietnieks 

PA�VALDĪBU 
DARBINIEKS 

32. Jānis Gaigals • Izglītības un zinātnes ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

33. Ilmārs Geige • Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un 
reliģisko lietu departamenta Nacionālo 
lietu nodaļas darbinieks 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

34. Ivars Godmanis • �Latvijas Kuģniecības�valdes loceklis BIZNESA PĀRSTĀVIS 
35. Edvīns Inkēns • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
36. Vanda Kezika • Daugavpils rajona padomes lietu 

pārvaldniece 
PA�VALDĪBU 
DARBINIEKS 

37. Jānis Lāčplēsis • Daugavpils domes priek�sēdētāja 
vietnieks 

PA�VALDĪBU 
DARBINIEKS 

38. Kārlis Lei�kalns • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

39. Linards Muciņ� • Rīgas Apgabaltiesas zvērināts 
advokāts 

JURIDISKAIS 
DARBINIEKS 

40. Andrejs Panteļejevs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

41. Aija Poča • Ieņēmumu valsts ministre Finansu 
ministrijā 

POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

42. Normunds Rudevičs • Latvijas Čigānu nacionālās kultūras 
biedrības prezidents 

SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

43. Antons Seiksts • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

44. Helēna Soldatjonoka • Daugavpils domes sociālās palīdzības 
centra vadītāja 

PA�VALDĪBU 
DARBINIEKS 

45. Monika Zīle • I/U �Rado�ā amatniecība�direktore BIZNESA PĀRSTĀVE 

 APVIENĪBAS �TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI�/LNNK 
FRAKCIJA 

 

46. Vents Balodis • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

47. Dzintars Kudums • Kalētu pamatskolas direktors IZGLĪTĪBAS 
DARBINIEKS 

48. Pēteris Tabūns • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 
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49. Juris Dobelis • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

50. Jānis Gailis • Namsaimnieks BIZNESA PĀRSTĀVIS 
51. Māris Grīnblats • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
52. Roberts Jurd�s • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
53. Imants Kalniņ� • TB/LNNK Saeimas frakcijas 

konsultants 
SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

54. Guntars Krasts • Ministru prezidents POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

55. Palmira Lāce • 6. Saeimas deputāta palīdze POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

56. Aida Prēdele • 6. Saeimas deputāte POLITISKĀ 
DARBINIECE 

57. Dzintars Rasnačs • Tieslietu ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

58. Anna Seile • 6. Saeimas deputāte POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

59. Juris Sinka • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

60. Jānis Straume • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

61. Juris Galerijs Vidiņ� • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

 POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBAS �PAR CILVĒKA 
TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ�FRAKCIJA 

 

62. Jānis Jurkāns • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

63. Jānis Urbanovičs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

64. Martijans Bekasovs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

65. Aleksandrs 
Barta�evičs 

• 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

66. Boriss Cilevičs • Pētījumu centra �Baltijas Insaits� 
direktors 

SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

67. Oļegs Deņisovs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

68. Aleksandrs Golubovs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

69. Andrejs Klementjevs • Aviācijas universitātes students STUDENTS 
70. Modris Lujāns • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 

DARBINIEKS 
71. Pāvels Maksimovs • SIA �Grābe� mened�eris BIZNESA PĀRSTĀVIS 
72. Miroslavs 

Mitrofanovs 
• SIA �Lauma-D� direktora vietnieks BIZNESA PĀRSTĀVIS 

73. Jakovs Pliners • Koled�as �Evrika� direktors ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

74. Boriss Rastopirkins •  BEZDARBNIEKS 
75. Juris Sokolovskis • Baltijas Krievu institūta students STUDENTS 
76. Igors Solovjovs • PVU �Būvdetaļa� direktors BIZNESA PĀRSTĀVIS 
77. Oļegs Tolmačovs • SIA �Latgales velve� direktors BIZNESA PĀRSTĀVIS 
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 LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS STRĀDNIEKU 
PARTIJAS (LSDSP) FRAKCIJA 

 

78. Egils Baldzēns • Dzelzceļnieku arodbiedrības 
priek�sēdētāja vietnieks 

SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

79. Viola Lāzo • Latvijas Televīzijas vecākā redaktore KULTŪRAS 
DARBINIEKS 

80. Osvalds Zvejsalnieks • Rēzeknes Mākslas koled�as direktors IZGLĪTĪBAS 
DARBINIEKS 

81. Jānis Ādamsons • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

82. Aija Barča • Valsts Sociālās apdro�inā�anas 
aģentūras Liepājas filiāles direktore 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

83. Gundars Bojārs • Liepājas SEZ attīstības pārvaldes 
vadītājs 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

84. Leons Bojārs • A/S �Kolka� direktors BIZNESA PĀRSTĀVIS 
85. Imants Burvis • Rīgas eksporta kuģu mehāniskās 

rūpnīcas direktors 
BIZNESA PĀRSTĀVIS 

86. Jānis Čevers • Ugunsdzēsības un glāb�anas dienesta 
Jelgavas brigādes komandieris 

PALĪDZĪBAS DIENESTU 
DARBINIEKS 

87. Oskars Grīgs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

88. Arnis Kalniņ� • Latvijas Hipotēku un zemes bankas 
padomnieks 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

89. Ri�ards Labanovskis • Latvijas Radio galvenais redaktors SABIEDRISKAIS 
DARBINIEKS 

90. Valdis Lauskis • Latgales demokrātiskās partijas 
priek�sēdētājs 

POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

91. Jānis Leja • �Rīgas Neatkarīgais Raidītājs� 
direktors 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

92. Pēteris Salkazanovs • Jelgavas rajona padomes 
izpilddirektors 

PA�VALDĪBAS 
DARBINIEKS 

 JAUNĀ FRAKCIJA  
93. Ingrīda Ūdre • �PriceWaterhouse-Coopers� nodaļas 

vadītāja 
BIZNESA PĀRSTĀVE 

94. Imants Stirāns • SIA �Infors� direktors BIZNESA PĀRSTĀVIS 
95. Andris Bērziņ� • Latvijas Bērnu fonda prezidents SABIEDRISKAIS 

DARBINIEKS 
96. Silvija Dreimane • �Baltek Associates ES� starptautiskās 

ekoloģiskās investīcijas projektu 
vadītāja 

BIZNESA PĀRSTĀVE 

97. Raimonds Pauls • �Raimonda Paula muzikālais centrs 
Vernisā�a� prezidents 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 

 PIE FRAKCIJĀM NEPIEDERO�IE DEPUTĀTI  
98. Romāns Me�eckis • Latvijas jaunatnes padomes prezidents SABIEDRISKAIS 

DARBINIEKS 
99. Jevgenija Stalidzāne • �Latvenergo�Dienvidu elektriskie tīkli 

- arodbiedrību komitejas priek�sēdētāja 
ADMINISTRATĪVĀ 
DARBINIECE 

100.Ainārs �lesers • �Varner Hakon Invest� 
ģenerāldirektors 

BIZNESA PĀRSTĀVIS 
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 MINISTRU KABINETS 
 

 

101.Andris Bērziņ� • Rīgas Domes priek�sēdētājs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

102.Ģirts Valdis 
Kristovskis 

• 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

103.Indulis Bērziņ� • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

104.Aigars Kalvītis • Latvijas Piensaimnieku Centrālās 
Savienības valdes priek�sēdētājs 

ADMINISTRATĪVAIS 
DARBINIEKS 

105.Gundars Bērziņ� • Firmas UVK konsultants BIZNESA PĀRSTĀVIS 
106.Mareks Segliņ� • �Pomerancis un Kreics� zvērināta 

advokāta palīgs 
JURIDISKAIS 
DARBINIEKS 

107.Kārlis Grei�kalns • Valmieras domes priek�sēdētājs PA�VALDĪBAS 
DARBINIEKS 

108.Roberts Zīle • Finansu ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

109.Kārina Pētersone • VARAM ministra padomniece POLITISKĀ 
DARBINIECE 

110.Andrejs Po�arnovs • 6. Saeimas deputāts POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

111.Anatolijs 
Gorbunovs 

• VARAM ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

112.Ingrīda Labucka • �Medvecka, Ramiņa un Arājs� 
zvērināta advokāte 

JURIDISKAIS 
DARBINIEKS 

113.Vladimirs 
Makarovs 

• Labklājības ministrs POLITISKAIS 
DARBINIEKS 

114.Atis Slakteris • ZS �Mālnieki� īpa�nieks ZEMNIEKS 
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1.1. attēls

1.2. attēls

1.3. attēls

Politiskās elites locekļu sadalījums pēc iepriek�ējās darbības 
sfēras (7. Saeima, %)3

Citi
9%

Pa�valdību pārstāvji
6%

Izglītības darbinieki
4%

Sabiedriskie 
darbinieki

8%
Administratīvie 

darbinieki
11%

Politiskie darbinieki
42%

Biznesa pārstāvji
20%

Politiskās elites locekļu sadalījums pēc iepriek�ējās darbības 
sfēras (6. Saeima, %)2

Biznesa pārstāvji
10%

Politiskie darbinieki
47%

Administratīvie 
darbinieki

15%

Sabiedriskie 
darbinieki

1%

Izglītības darbinieki
7%

Pa�valdību pārstāvji
7%

Citi
13%

Politiskās elites locekļu sadalījums pēc iepriek�ējās darbības 
sfēras (5. Saeima, %)1

Citi
22%

Pa�valdību pārstāvji
2%

Izglītības darbinieki
6%

Sabiedriskie 
darbinieki

13%

Administratīvie 
darbinieki

9%

Politiskie darbinieki
38%

Biznesa pārstāvji
10%
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1.4. attēls*

*  Politiskās elites locekļu sadalījums attēlots, neņemot vērā citu 
profesiju pārstāvjus, kuri neiekļaujas izdalītajās kategorijās

AVOTS: 1 5. Saeimas deputātu CV dati. Adaptēts pēc: LR Centrālā vēlē�anu komisija (1993)  
Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlē�anas (Saeimas vēlē�anu oficiālie rezultāti). 
Rīga: LR Centrālā vēlē�anu komisija

2 6. Saeimas deputātu CV dati. Adaptēts pēc: LR Centrālā vēlē�anu komisija (1996) 
Latvijas Republikas 6. Saeimas vēlē�anas (oficiāls izdevums). 
Rīga: LR Centrālā vēlē�anu komisija

3 7. Saeimas deputātu un ministru CV dati. Adaptēts pēc: 
 1) Latvijas Centrālā statistikas pārvalde (2000) Statistikas gadagrāmata 2000. 

Rīga: Centrālā statistikas pārvalde
2) Saeimā pārstāvēto partiju mājas lapās izvietotie deputātu un ministru CV

4 Skatīt 1., 2. un 3. attēlā izmantotos avotus

5., 6. un 7. Saeimas laika politiskās elites locekļu 
sadalījums pēc iepriek�ējās darbības sfēras4
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5. Saeima 38 10 9 13 2 6

6. Saeima 47 10 15 1 7 7

7. Saeima 48 23 13 9 7 4
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darbinieki
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pārstāvji

Izglītības 
darbinieki
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2.1. attēls

2.2. attēls

AVOTS: 5. Saeimas deputātu CV dati. Adaptēts pēc: LR Centrālā vēlē�anu komisija (1993)  
Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlē�anas (Saeimas vēlē�anu oficiālie rezultāti). 
Rīga: LR Centrālā vēlē�anu komisija

 6. Saeimas deputātu CV dati. Adaptēts pēc: LR Centrālā vēlē�anu komisija (1996) 
Latvijas Republikas 6. Saeimas vēlē�anas (oficiāls izdevums). 
Rīga: LR Centrālā vēlē�anu komisija

7. Saeimas deputātu un ministru CV dati. Adaptēts pēc: 
 1) Latvijas Centrālā statistikas pārvalde (2000) Statistikas gadagrāmata 2000. 

Rīga: Centrālā statistikas pārvalde
2) Saeimā pārstāvēto partiju mājas lapās izvietotie deputātu un ministru CV
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3.1. attēls

AVOTS: 1) Kandru�ina, V. (1998) Sievie�u politiskā līdzdalība 7. Saeimas vēlē�anās. 
LU Dzimtes studiju centra Apkārtraksts . 1 (novembris). 16. - 17. lpp.

2) Latvijas Centrālā statistikas pārvalde (2000) Statistikas gadagrāmata 2000.
Rīga: Centrālā statistikas pārvalde

3.2. attēls

AVOTS: 1) Sloga, G. (2001) Sievie�u skaits parlamentos aug lēni. Diena . 9. marts. 5. lpp.
2) The World in 2001 (published by The Economist). 2001 January.
3) Latvijas Centrālā statistikas pārvalde (2000) Statistikas gadagrāmata 2000.

Rīga: Centrālā statistikas pārvalde
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