
     

 

 

 

DISKUSIJA PAR VALSTI, ĢIMENI UN RADNIECĪBU  

Projekta Relate.lv tikšanās ar ieinteresētajām personām  

20.11.2020 plkst. 10:00-12:00 

 

 

Lai pievienotos tiešsaistes sanāksmei, lūdzu reģistrēties: 

https://rsu.zoom.us/meeting/register/tJIodemprzMrH90kTsjrWK-SqKZkbHr1_Goe 

 

 

 

10:00-10:20  Radniecība kā valsts veidota un uzturēta sociāla parādība 

Klāvs Sedlenieks, projekta RELATE.LV vadītājs 

 

Lai gan parastais veids, kā skatīties uz radniecību (ģimeni, radnieciskajām saitēm starp 

cilvēkiem - brāļiem, māsām, bērniem un vecākiem utt.) liek domāt par radniecību kā 

kaut ko, kas ir pastāvējis pirms valsts un turpina pastāvēt par spīti tam, ka valsts arvien 

nostiprinās sabiedrības dzīvē, tomēr Latvijas situācijā var teikt, ka Latvijas izpratne 

gan par radniecību, gan par ģimeni ir veidojusies ciešā sazobē ar valsts institūciju 

veidoto un ietekmēto sabiedrību. Mūsdienu latviešu radniecības sistēma veidojās 19. 

gadsimtā kopsolī ar politiskām un ekonomiskām pārmaiņām, bet radniecības 

regulējums palika valsts institūciju dienaskārtībā arī vēlākos laikos. Sazobē ar valsti 

izveidojusies radniecības izpratne vienlaikus arī ietekmēja un nostiprināja uzskatus par 

pašu valsti (kā lielu ģimeni) un veidoja izpratni par dažādiem rīcībpolitikas 

jautājumiem, piemēram, pilsonību vai ekonomisko līdzekļu uzkrāšanu. 

 

 

 

10:20-10:40 Radniecības politikas efekti Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas 

Andris Šuvajevs, projekta RELATE.LV pētnieks 

 

Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem nacionālas valsts projektā ir noteikt piederības 

kritērijus, kas ļauj vai neļauj iedzīvotājiem realizēt politiskas un sociāli zīmīgas 

darbības. Šos lēmumus būtībā vada konkrēta radniecības izpratne par to kurš ir un kurš 

nav tiesīgs piederēt. Latvijas gadījumā, lēmums par Satversmes atjaunošanu, 

pilsonības likums, denacionalizācija un privatizācija atspoguļoja tā brīža radniecības 

racionalitāti, kas atbalsojas vairākos rīcībpolitikas dokumentus vēl šobrīd. Kāda bija 

šī racionalitāte? Kādas radniecības hierarhijas tika nostiprinātas 90.gadu sākumā? Ko 

mēs varam mācīties no šīm politiskajām izvēlēm? 

 

 

  

https://rsu.zoom.us/meeting/register/tJIodemprzMrH90kTsjrWK-SqKZkbHr1_Goe


10:40-11:00 Valsts loma neauglības ārstēšanā 

Diāna Kiščenko, projekta RELATE.LV pētniece 

 

Latvijā, līdzīgi kā pasaules attīstītajās valstīs, ar neauglību saskaras aptuveni 13-15% 

pāru. Lai gan neauglības ārstēšanu pamatā nodrošina privātās klīnikas, tomēr pēdējā 

desmitgadē arī valsts ir aktīvi iesaistījusies šīs problēmas risināšanā. Apkopojot datus 

no intervijām ar sievietēm un vīriešiem, kas saskārušies ar neauglību, Nacionālā 

veselības dienesta pārstāvjiem, auglības klīniku ārstiem un politiķiem, prezentācijā būs 

iespējams iepazīties ar to, kāda ir bijusi valsts loma neauglības ārstēšanā – kas ir 

paveikts un kādi ir pašreizējie izaicinājumi. 

 

 

11:00-11:20 Saskarsmes tiesības šķirtajiem vecākiem - ko tiesas piešķir? 

Andris Saulītis, projekta RELATE.LV pētnieks 

 

Saskarsmes tiesības tiesās šķirtie vecāki prasa aizvien biežāk. Tomēr tā nav būtiskākā 

izmaiņa tiesu praksē civillietās par saskarsmes tiesībām ar bērniem no šķirtajām 

attiecībām. Pirms trim gadiem populārākais tiesas lēmums šajās lietās bija daļēji 

apmierināt prasību par saskarsmes tiesībām. Šobrīd visbiežāk tiek apstiprināts 

izlīgums, iesaistot mediācijas institūtu strīdu risināšanā. Vai tas mainījis arī vidējo 

dienu un stundu skaitu, kuru vientuļie vecāki pavada ar saviem bērniem un vai tas 

būtiski atšķiras, ja saskarsmes tiesības pieprasa tēvs vai māte? Apkopojot pēdējo trīs 

gadu tiesu praksi, šajā prezentācijā būs iespējams uzzināt, kā situācija mainījusies 

salīdzinājumā ar situāciju pirms mediatoru iesaistīšanas lietu izskatīšanā. 

 

 

11:20-11:40 Valsts – sargpostenis cilvēka pamattiesībām vai valsts – sociālās 

inženierijas laboratorija? 

Agita Lūse, projekta RELATE.LV vadošā pētniece 

 

Sanāksmē izklāstīšu savu skatījumu uz diviem mūsdienu Latvijas publiskajā telpā gana 

pamanāmiem, bet reizē arī gana atšķirīgiem (lai neteiktu konfliktējošiem) nojēgumiem 

jeb priekšstatiem par valsti. Šie divējādie nojēgumi īpaši spilgti izgaismojas, kad 

pavērojam, kādas funkcijas valstij piedēvē tie vai citi Latvijā pārstāvēti idejiskie un/vai 

politiskie grupējumi.  

Kā ideoloģisku var raksturot gan viena, gan otra nojēguma ietvaru, taču, vienā 

gadījumā runa ir par sekulāru (laicīgu) ideoloģiju, kurpretim otrā šis ietvars izrādās 

reliģijā sakņots. Pirmo tendenci pārstāv pārspriedumi par to, ka valstij pirmkārt piekrīt 

rūpes par saviem pilsoņiem (vai plašākā tvērumā - arī par citiem valstspiederīgiem) kā 

par autonomiem indivīdiem - proti, ka viena no galvenajām valsts misijām ir būt par 

garantu savu subjektu cilvēktiesībām un brīvībām. Otrā "nometnē" jeb diskursīvajā 

telpā dominē pārliecība, ka valstij primāri jāatbalsta – un, ja nepieciešams, arī jāregulē 

– "sabiedrības šūniņas" jeb ģimenes, turklāt jāgādā, lai tādās "šūniņās" agrāk vai vēlāk 

iekļautos indivīdi, kas to vai citu iemeslu dēļ no tādām reiz "katapultēti". Šādā izpratnē 

indivīdi pelna valsts rūpes un gādību gk. proporcionāli tam, cik produktīvi viņi/viņas ir 

(vai ir bijuši, vai potenciāli būs) kā dalībnieki valsts teritoriālajās robežās lokalizētās 

populācijas (tautas) bioloģiskas atražošanas procesā.  

Ziņojuma (prezentācijas) pamatā ir diskursa analīze par datiem, kas iegūti 2020.gada 

2.pusgadā īstenotas digitālās etnogrāfijas ceļā. Šo analīzi papildina autores intervijās 

ar skolotājiem gūti ieskati (gan skolās ar krievu, gan ar latviešu mācību valodu). 



 

11:40-12:00 Radniecības regulējums Latvijas tiesiskajā sistēmā 

Dita Plepa, RSU Juridiskās fakultātes pasniedzēja, 

Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece 

 

Radniecības tiesiskais regulējums visupirms izriet no Latvijas Republikas Satversmes. 

Satversmes tekstā jēdziens „ģimene” lietots trīs reizes. Papildus tam reglamentēts arī 

laulības institūts. Līdz ar to radniecības un ģimenes tiesību jautājumi ietver arī 

juridisku dimensiju, jo likumdevējs šos institūtus ir definējis kā konstitucionālās 

vērtības, kā arī noteicis priekšrakstus par to, kā risināt strīdus, kas izceļas radniecības 

attiecībām. Juridiskus jēdzienus Satversmes tiesa un vispārējās jurisdikcijas tiesas 

skaidro savos nolēmumos. No tiesu prakses izriet, ka jēdziens “ģimene” nav saistīts 

vienīgi ar attiecībām, kas balstītas uz laulībām, tas var ietvert arī citas de facto 

“ģimenes” saites. Līdz ar to jārod atbilde uz jautājumu, vai bioloģiskā un sociālā 

realitāte ir prioritāra salīdzinājumā ar likumisko pieņēmumu? 

Prezentācijā aplūkota radniecības tiesiskā regulējuma sistēma, kuru definējis 

likumdevējs, kā arī analizēta tiesu prakse, kurā skaidroti attiecīgie jēdzieni. 

 

 

 

Projekta RELATE.LV galvenais mērķis ir iegūt empīriski pamatotu izpratni par 

mijiedarbību starp radniecību un valsts īstenošanas praksēm, t.i., gan to, kā izpratne par 

radniecība ietekmē valsts iestāžu rīcībpolitiku, gan indivīdu iesaisti valstī kā kopienā. 

Projekta ietvaros pētnieki apkopo un analizē datus, kas iegūti etnogrāfiskā lauka darbā, 

no publiski pieejamiem tekstiem un ar interviju palīdzību visos Latvijas reģionos. 

Tādējādi projekts piedāvā unikālu ieskatu valsts īstenošanā caur piecām dažādām 

dimensijām, tajā skaitā ikdienas dzīvi, saskarsmi ar birokrātijām, cilvēku ģenealoģiskās 

pagātnes izpēti un izaicinājumiem, ko izraisa atklājumi ģenētikā. 

 

Pasākums notiek Latvijas Zinātnes Padomes finansētā projekta Valsts īstenošana un 

biosociālās saiknes (RELATE.LV) ietvaros (projekts nr. lzp-2018/2-0070). 

http://relate.lv/

