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KUR, KAD un NO KURIENES radās 
‘ilgtspējība’ (Latvijā)? Kā tā 
mainījusies? 

 

Mēs zinām, ka: 

- attīstības politikā kopš 1970-jiem 
(sustainable development jeb ilgtspējīga attīstība [IA]) 

- šodien – gandrīz visur 

 

Zinot tā vēsturi, kā interpretēt šo 
jēdzienu? 





Valsts pētījumu programmas projekts: 

«Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja 
inovatīvā vidē – Habitus» 
(2014-2017 LKA, Dr. art. Rūtas Muktupāvelas vad.) 

 

‘Programmas galvenais rezultāts ir Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas pārmantošanas procesa revitalizācijas 
monitoringa sistēma, kas modificēti būtu piemērojama 
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī adaptējama 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas politikā.’ 

Uzdevums: ‘Definēt Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas ilgtspējas noteikšanas indikatoru 
(kvantitatīvu un kvalitatīvu) komplektu.’ 



1972 Stokholmas ANO konference par 
cilvēka vidi: pirmo reizi «ilgtspējīgas 
attīstības» koncepcija – 
‘preservation and enhancement of the human 
environment’  

1980 Brandta komisijas ziņojums 
ekonomiskā nevienlīdzība un neilgtspēja 

1980 World Conservation Strategy 
‘sustainable utilization (of species and ecosystems)’, 
‘sustainable development’ 

 

SECIN: 
IA=vide + ekonomiskā izaugsme 

 



Sākot jau no 1980-to gadu vidus: 

 potenciāls kļūt par valdošu attīstības 
paradigmu; 

 intelektuāls oksimorons; 

 jāmazina ekonomiskās izaugsmes dominance, 
IA jāpievieno sociālā un kultūras dimensijas; 

 jāizstrādā IA indikatori (Lele 1991). 
„Galēja absurda pakāpe tika sasniegta tad, kad Bruntlandes 
Komisija mēģināja saskaņot tik pretrunīgas idejas, kā dažādas 
prasības, kas jāievēro, lai aizsargātu vidi (no piesārņojuma, no 
mežu izciršanas, siltumnīcas efekta un klimata pārmaiņām), ar 
ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanu, kas joprojām tika 

uzskatīta par vispārējas laimes nosacījumu. Šī neiespējamā 
uzdevuma rezultātā tika izkalta lipīgā frāze 
‘ilgtspējīgā attīstība’, kas uzreiz sasniedza zvaigžņu 
statusu. Diemžēl tikai tajā nozīmē, ka viens 
modesvārds tika nomainīts ar citu.” (Rist, 2010: 21) 



1987 Bruntlandes komisijas ziņojums “Mūsu kopīgā 
nākotne” 
„Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that 
it meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.” 

1992 ANO konference „Vide un attīstība” (‘Zemes 
sammits’), Rio deklarācija par vidi un attīstību un Rīcības 
plānu 21. gadsimtam (Agenda 21) 
‘sustainable development and a higher quality of life for all people’, ‘ensure 
a better future for all ’ – vienlīdzība un taisnīgums, sociālais aspekts 

2002 ANO ilgtspējīgas attīstības konference 
Johannesburgā 
„Tādējādi mēs uzņemamies kolektīvu atbildību sekmēt un nostiprināt 
savstarpēji atkarīgus un savstarpēji pastiprinošus ilgtspējīgas attīstības 
balstus – ekonomisko attīstību, sociālo attīstību un vides aizsardzību – 
vietējā, valsts, reģionālā un globālā līmenī.” 

SECIN: 
IA tiek pievienots trešais aspekts - sociālais  



2006 Atjaunota ES ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 
 (precizēta 2001. gadā Gēteborgā formulētā) 

 
“[…] attīstība, kas apmierina šīs paaudzes vajadzības, neapdraudot 
nākamo paaudžu iespējas apmierināt savējās. Tas ir viens no izvirzītajiem 
mērķiem Eiropas Savienības līgumā, kas nosaka visu ES politiku un rīcību. 
Tā ir attīstība, kas nodrošina Zemes spēju uzturēt dzīvību visā savā 
daudzveidībā. Tā balstās uz demokrātijas, dzimumu līdztiesības, 
solidaritātes un likuma varas principiem, kā arī uz pamattiesību, t.sk. 
brīvības un vienādu iespēju, ievērošanu. Tā ir orientēta uz šīs un visu 
turpmāko paaudžu pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabošanu un labklājības 

veicināšanu. Tā veicina dinamisku ekonomiku, pilnīgu 
nodarbinātību, augstu izglītības līmeni, labu medicīnisko aprūpi, 
sociālu un teritoriālu kohēziju un vides aizsardzību mierīgā un 
drošā pasaulē, respektējot kultūras daudzveidību.” 

 

SECIN: 
IA tiek pievienots trešais aspekts - kultūra 



Pirmie ‘ilgtspējas’ minējumi likumos un aktos: 

1994 Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija (Helsinku 
konvencija), 1992 
Viens minējums: ‘lai nodrošinātu Baltijas jūras reģionā esošo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu’. 

1995 Zvejniecības likums 
Nedaudz, pamatā: ilgtspējīga izmantošana. 

1995 Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, 1992 
Daži minējumi: ilgtspējīga sociālā un ekonomiskā attīstība; netraucētu ilgtspējīgai saimnieciskajai attīstībai; 
radītu ilgtspējīgu ekonomisku augšupeju un attīstību visās valstīs; vajadzību uzturēt stabilu 
un ilgtspējīgu ekonomikas augšupeju. 

1995 Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību 
Daudz minējumu: bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un tās komponentu ilgtspējīgā izmantošana; 
"Ilgtspējīga izmantošana" nozīmē bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļu izmantošanu tādā veidā un tādos 
daudzumos, kas nenoved pie bioloģiskās daudzveidības samazināšanās perspektīvā, tādējādi uzturot tās 
iespējas apmierināt mūsdienu un nākamo paaudžu vajadzības un centienus. 



1995 Par dabas resursu nodokli 
Atbalstīt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tautsaimniecībā. 

1996  Par zemes dzīlēm 
Likuma mērķis ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī noteikt zemes dzīļu aizsardzības prasības. 

1997 Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu 
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. 

1997 Ķemeru nacionālā parka likums 
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.  

1998 Teritorijas attīstības plānošanas likums 
‘[..]teritorijas vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības mērķus […] reģionālā attīstība - līdzsvarota un ilgtspējīga 
attīstība, ievērojot valsts teritorijas reģionālās īpatnības un reģionu attīstības mērķus un iespējas […] 
ilgtspējīgas attīstības princips, kas paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma 
saglabāšanu.’ 



«Būtībā visa tautas attīstības koncepcija ir tautas ilgtspējīgas attīstības 
koncepcija. Atzīdama, ka ekonomiskajiem faktoriem ir liela nozīme sociālajā 
progresā, tā par nozīmīgiem uzskata arī demogrāfiskos, ekoloģiskos, kultūras, sociālos 
un politiskos cilvēku labklājības faktorus; attīstības uzdevumu centrā tā liek cilvēku 
dzīves kvalitāti — gan tagad, gan arī nākotnē.» 
Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 1997. Nils Muižnieks red. Rīga : UNDP, 1997. 

«Augstakais attīstības mērķis un vienīgā pareizā tas mēraukla ir ilgtspējīga tautas 
attīstība.» 
Jans Sands Sorensens, ANO Attīstības programmas (United Nations Development Programme) 
pastāvīgais pārstāvis 1999. gada decembrī. Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 1998. Rīga : 
UNDP, 1999. 

Vārds ‘ilgtspēja’ staruji ienāk publiskajā telpā: 
Pētījums „Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā”, 2004; ‘Projekta ilgtspēja’ (Projekta 
pieteikuma sagatavošana, Sorosa fondam – Latvija, 2002) u.c. 

 

Tā laika IA sinonīmi: līdzsvarotā attīstība ; nenoplicinātā 
attīstība, sabalansēta attīstība u.c. 



2000 Latvija: no vīzijas uz darbību. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija 
„Tomēr joprojām nav izstrādāta un īstenota kompleksa valsts ilgtspējīgas ekonomiskās, politiskās 
un sociālās attīstības politika” (5.) „Ieguldot līdzekļus tikai ekonomikā, saglabāsies disbalanss 
starp ekonomiku un sociālo jomu, un attīstība nebūs ilgtspējīga.” (28.) Edvīns Karnītis & Co 

… līdz pat IA ienākšanai valsts pamatdokumentos: 

2014 Saeimas kārtības rullis, 1994 
„2014.  gada 16.  oktobrī Saeimas deputāti galīgajā lasījumā nobalsoja par Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem, 
iekļaujot tajā jaunu pastāvīgo komisiju – Ilgtspējīgas attīstības komisiju.” 

2014  Latvijas Republikas Satversmes preambula 
Grozījums Latvijas Republikas Satversmē 
Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu: 
Izteikt Latvijas Republikas Satversmes ievadu šādā redakcijā: 
"[…] Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas 
Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību. 
Dievs, svētī Latviju!" 
Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 19.jūnijā. 
Valsts prezidents A.Bērziņš 



2002 Reģionālās attīstības likums [2014] 6; 0.2% 
Pamatā: ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 

2006 Nacionālais attīstības plāns 2007–2013 34; 0.2% 
Ilgtspējīgas izaugsmes ; ilgtspējīgā sabiedrībā; Ilgtspējīga sociālās drošības sistēma; Ilgtspējīgas 
drošība; ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu u.c. 
Pamatā: ilgtspējīga izmantošana; IA. 

2008 Attīstības plānošanas sistēmas likums [2103] 10; 0.5% 
Ilgtspējīga un stabila attīstība; IA. 

2011 Teritorijas attīstības plānošanas likums [2014] 32; 0.7% 
Gandrīz tikai: ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 

====================================================================================== 

Pieņemšanas gads Dokumenta nosaukums [pēdējie grozījumi] „Ilgtsp*” vārda reizes % 

 



2010 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030)
 112; 0.3% 
Ilgtspējības modelis; ilgtspējīga apsaimniekošana ; Ilgtspējīga dzīvesveida; ilgtspējīgu patēriņš; 
kultūras telpas ilgtspēju; rīkoties ilgtspējīgi; latviešu nācijas ilgtspēju ; ilgtspējīgā izmantošanā ; 
ilgtspējīgu dabas pakalpojumu ;  Ilgtspējīgu produkts; ilgtspējīgas prakses; ilgtspējīgu 
pilsētplānošanu; finanšu ilgtspēja u.c. 
Pamatā: IA; ilgtspējīgs modelis; ilgtspējīgs dzīvesveids; ilgtspējīga izmantošana. 

2010 Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam 11; 0.1% 
ilgtspējīgs sociālais budžets; ilgtspējīga enerģija; sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēja; 
teritoriju ilgtspējīga attīstība; energoapgādes ilgtspējīga attīstība; ilgtspējīgs valsts parāds u.c. 

2012 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam 48; 0.3% 
dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana; iekļaujošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
ekonomikas attīstība; gan gadsimtos veidojusies un mantotā, gan arī jaunradītā kultūra - unikāls un ilgtspējīgs 
resurss; fiskālā ilgtspēja; ilgtspējīga fiskālā politika; ilgtspējīgas tautas saimniecības struktūras; ilgtspējīga 
plānošana; ilgtspējīgas plānošanas pieeja; ilgtspējīga transporta infrastruktūra; ilgtspējīga Latvijas ekonomikas 
izaugsme; vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana u.c. 

Pamatā: ilgtspējīga izmantošana un apsaimniekošana, līdzās ilgtspējīgai ekonomiskai izaugsmei 
un IA. 



1992 Par Latvijas Nacionālo bibliotēku    0 

1998 Bibliotēku likums      0 

1998 Kultūras institūciju likums     0 

2000 Autortiesību likums     0 

2002 Latvijas Nacionālās operas likums    0 

2003 Valsts kultūrkapitāla fonda likums    0 

2003 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums 0 

2005 Dziesmu un deju svētku likums    0 

2005 Muzeju likums      0 

2006 Obligāto eksemplāru likums    0 

2010 Arhīvu likums      0 



2001 Nacionālā programma "Kultūra" 2000. - 2010. 0 

2006 Programma "Mantojums" - 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas 
programma 2006. - 2018. gadam 0 

2006 Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”
 18 
IA; ilgtspējīga izaugsme; kultūras resursu ilgtspēja; radošās ekonomikas ilgtspējīga attīstība; 
kvalitatīvas dzīves vides (kultūrvides) ilgtspēja; ilgtspējīga un līdzsvarota valsts teritorijas 
attīstība; attīstības ilgtspēja; ilgtspējas princips; ilgtspējīga ekonomikas un cilvēkresursu attīstība. 

2008 Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
 4 
kultūras mantojums – attīstības ilgtspējas pamats; ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts teritorijas attīstība; IA. 



2008 Informatīvais ziņojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā 7 
ilgtspējīga radošas ekonomikas attīstība;  ilgtspējīga meža audzēšana; ilgtspējīgas konkurētspēja; 
ilgtspējīgas un pat pelnošas industrijas. 

2008 Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 
2008.- 2013.gadam  11 
Tikai: Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēja. 

2014 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”
 28 
ilgtspējīga valsts izaugsme; tūrisma nozares ilgtspēja; ilgtspējīga izmantošana; ilgtspējīgs atbalsts 
(kultūras jomā); stabilas un ilgtspējīgas politikas; ilgtspējīgas vērtības ; Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas ilgtspēja; kultūras institūciju ilgtspējīga darbība; ilgtspējīga kultūras un izglītības 
sektoru sadarbība; studiju programmu kvalitāte un ilgtspēja; ilgtspējīgs biznesa modelis. 



Vārds ‘ilgtspējīgs/-a’ tikt lietots 
divās nozīmēs: 

1) kā kaut kas, kas ilgst ilgi... 

2) IA koncepcijas ietvaros. 

 

Vai ‘ilgtspēja’ drīkst atrasties ārpus IA? 



Ilgtspējīgas attīstības komisija – notikumi, Saeima 
[http://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv/images/stories/ilgtspejigas_attistibas_komisijas_faktu_lapa_lv.pdf; skat. 
2015.02.12.] 

Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību , 2002 [http://www.johannesburgsummit.org; 
http://www.varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas//dekleracija.doc; skat. 2015.02.12.] 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 1997. Nils Muižnieks red. Rīga: UNDP, 1997. 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 1998. Tālis Tisenkopfs red. Rīga: UNDP, 1999. 

Latvija: no vīzijas uz darbību. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija, Rīga, 2000 
[www3.acadlib.lv/greydoc/Latvijas_attistibas_koncepcija/koncepcija.doc; skat. 2015.02.12.] 

Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā, 2004; EK LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” [eco.celotajs.lv/Doc/Kopsavilkums_lv.doc; skat. 2015.02.12.] 

Lele, Sharachchandra M. "Sustainable development: a critical review." World development 19.6 (1991): 607-
621. 

Living Resource Conservation for Sustainable Development), International Union for the Conservation of 
Nature [https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/WCS-004.pdf; 
https://portals.iucn.org/library/efiles/html/WCS-004/cover.html; skat. 2015.02.12.] 

North-South: a programme for survival (Report of the Independent Commission on International Development 
Issues), 1980 [http://www.stwr.org/special-features/the-brandt-report.html; skat. 2015.02.12.] 

Projekta pieteikuma sagatavošana, Sorosa fondam – Latvija, 2002. gada 1. febr. 
[http://www.sfl.lv/public/29790.html; skat 2015.02.08.] 

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report), 
1987 [ http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf; skat. 2015.02.12.] 

Rist, Gilbert. (2010). "Development as a buzzword." In Andrea Cornwall & Deborah Eade (Eds.), Deconstructing 
development discourse : buzzwords and fuzzwords (pp. 19-28). Rugby, Warwickshire, Oxford: Practical Action 
Pub. 

Stockholm Conference on the Human Environment, 1972 
[http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503; skat. 
2015.02.12.] 
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