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Sistēmtransformācija Latvijā un tās periodizācija (Skudra 2002)

«Sistēmtransformācija Latvijā aptver Latvijas elites – galvenokārt tās 

ekonomisko un politisko interešu grupu – vadītos politiskos un ekonomiskos, kā 

arī sociālos un kultūras procesus, kuru rezultātā norisinās vietējā autoritārā 

sociālistiskā režīma nomaiņa ar «izslēdzošu» (ekskluzīvu) parlamentāro 

demokrātiju, tiek atjaunota neatkarīga nacionāla Latvijas valsts, bet tās 

ekonomika, veidojoties funkcionējošai tirgus ekonomikai, iekļaujas 

kapitālistiskajā pasaules ekonomikā, atbilstoši savai veiktspējai starptautiskajā 

darba dalīšanā.» (38.lpp.) 

«Par sistēmmaiņu iespējams runāt tikai tādā gadījumā, ja kādā sistēmā principiāli 

mainās piekļūšana varai, varas struktūra, varas pretenzija un varas jeb kundzības 

veids. Tātad sistēmmaiņas procesa analīzē būtiski svarīgs ir politiskās sistēmas 

jēdziens, kas aptver valdību, režīmu un valsti.» (38.lpp.)

«…par 1989. – 1991. gada notikumiem Latvijā varam runāt kā par nacionāli 

demokrātisku revolūciju, kurā latviešu tautas nacionālās brīvības idejai bija 

ierādīta augstāka prioritāte par indivīda politiskās brīvības ideju» (38.-39.lpp.)
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Demokrātiju un nacionālo neatkarību izcīnījusī koalīcija Baltijas valstīs 

(Merkel 2010, S.366)
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Transformācija ar un bez elites vienošanās (elite settlements) (Merkel 2010, S.92)

Konsolidēta

demokrātija

Institucionalizācija un

stabilizācija

Elitu pakts;

Demokratizācija

Nekonsolidēta

demokrātija

Pseidodemokrātija

Nav elitu pakta;                        Elitu un masu

Saglabājas masu                          polarizācija                           Kritiens atpakaļ

mobilizācija                                                                              autokrātiskā      

sistēmā

Dr.hist. O.Skudra

Masu un elitu 

prasība pēc 

fundamentālas 

sistēmas maiņas; 

autokrātiskā 

sistēma sabrūk



Kārina Pētersone, Ilze Būmane (2020)
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Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji (G.Krūmiņš, J.Šiliņš, 2020,16-17)
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Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji (G.Krūmiņš, J.Šiliņš, 2020, 121)

Dr.hist. O.Skudra



Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji (G.Krūmiņš, J.Šiliņš, 2020, 318)
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Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji (G.Krūmiņš, J.Šiliņš, 2020, 319)
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Slāņveidīgā plurālisma modelis (Russell W.Neuman 1986)
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Elite un politiski vadošais slānis (Kevenhersters 2003,S. 156)
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Prof. P.Vihalema izstrādātā Igaunijas postkomunistiskā tranzīta periodizācija 

(b.v.,b.g.)
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RĀMJI (MATTHES 2014, S.10)

«Rāmji (frames) tiek saprasti kā aktoru «nozīmes horizonti» 

(Sinnhorizonte), kuri zināmas informācijas un pozīcijas izceļ un citas izlaiž 

(ausblenden). Frames atrodami pie stratēģiskiem komunikatoriem, mediju 

saturos ,kā arī pie recipientiem.  Tādējādi frames ir atrodami cilvēka 

kognitīvajā aparātā, kā arī komunicētajos saturos. Rāmēšanas (framing)

pieeja atbilstoši tam nodarbojas ar frames ģenēzi, izmaiņām un efektiem 

komunikatoru, mediju satura un recipientu līmenī.»
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FRAME-BUILDING UN FRAME-SETTING (MATTHES 2014,S.18; S.23)

«Frame-Building apzīmē komunikatora rāmju ietekmi uz žurnālistu 

rāmjiem un līdz ar to uz mediju rāmjiem.

Mediju rāmju ietekmi uz recipientu rāmjiem sauc par Frame-Setting.»

(S.18)

«Rāmēšanas (framing) pieeja (Ansatz) būvē uz četriem pamata 

pieņēmumiem: divpusīguma (Ambivalenz) princips, selekcijas princips, 

konsistences princips, kā arī konkurences princips. Šie pieņēmumi ir 

atrodami visos šīs pieejas (akadēmiskajos-O.S.) darbos vai nu ekspliciti

vai impliciti.» (S.23)
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«Valstsvīrs» (2020,588-589)
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«Valstsvīrs»(2020, 630)
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Pretrunas elitē («Valstsvīrs», 2020, 636)
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Sabiedrība vēl ir pārejas periodā («Valstsvīrs», 2020, 637)
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Quintillan, Guerrrero par Eiropas (ES + potenciālās dalībvalstis) dalījumu trīs 

līmeņu ekonomiskās attīstības zonās (1999, p.64)
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Attieksmes pret brīvā tirgus ekonomiku (Quintillan, Guerrero, 1999, p.70)
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Viedokļi par demokrātijas attīstību un darbību (Quintillan, Guerrero, 1999,p.71)
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LR Saeimas vēlēšanu rezultāti (Duvold et al., 2020, p.88)
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IKP pieaugums gadā uz cilvēku (%) Baltijas valstīs (Duvold et al., 2020, p.103) 
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Politiskā neapmierinātība Baltijas valstīs (Duvold et al. ,2020,p. 112)
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Baltijas respondentu politiskās subkultūras (Duvold et al.,2020, 118)  
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Uzticēšanās politiskajām un valsts institūcijām (Duvold et al., 2020, 144)
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Elite versus tauta/cilvēki (%) Latvijā (vecuma grupas, latvieši, 

krievvalodīgie) (Duvold et al., 2020, p.178)
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Matrica apmierinātībai ar demokrātiju, priekšroku pagātnei un tagadnei 

(Duvold et at., 2020, p.206)
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Apmierinātība ar demokrātiju un tagadni Baltijas valstīs (vairākums, 

krievvalodīgie) (Duvold et al., 2020, p.207)
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Demokrātiju tipi CAE valstīs (GMF pētnieks Jan Jakub Chromiec, 2020.g. Jūlijs)
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Freedom House demokrātijas reitingi ES28 (Duvold et al., 2020, 167)
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Autokratizācijas tendences ES un pasaulē (V-DEM, Democracy Report 2020, 

14.lpp.)
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DEMOKRĀTIJAS NOVĀJINĀŠANĀS Covid-19 pandēmijas laikā (Freedom 

House, S.Repucci, A,Slipowitz, October 2020) 
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A.Lembergs un KPV LV (Par Cilvēcīgu Latviju) (S.Kolāte, Sestdiena, 26.II-4.III 2021, 

23)
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A.Lemberga tiesas prāvas mediatizācija un Latvijas politiskā elite (A.Ozoliņš, 

P.Raudseps, B.Kļava, Ir, #8, 14)
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