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ENGLISH SECTION 
 

L.Linuža, L.Gaile, E.Dāce (scientific adviser) 
 
SECOND LIFE OF CORNFLAKE PACKAGING 
 

A topical problem regarding packaging is that immense amounts of paperboard are 
thrown out daily. Statistics shows that Kellogg's company sells its famous Kellogg’s Corn 
Flakes in approximately 8,000,000 boxes per week around the world, in more than 130 
different countries. In 1998 Kellogg’s came up with a mission to reduce energy which is 
related to packaging production. One of the ways how to achieve it is by recycling, but in 
reality only 48% of the paperboard was recycled in 2011. Thus, about half of the produced 
boxes are thrown out every week with no chance to be used. Furthermore, most of this waste 
has not been recycled, as well as solutions for their reuse have not been found. This means 
that energy and raw material resources are wasted daily. It determined the goal of the 
research, namely - to find new ways of application of the corn flake packaging made of 
paperboard.  

As the result of the study we came up with a creative way how to give a second life to the 
cornflake packaging. Cereal boxes are an excellent source of cardboard for a whole range of 
projects, making them too valuable to be thrown away in a garbage bin. The main idea is to 
print an instruction of origami on the cornflake packaging to give a chance to children to 
make a new toy, and also utilize paperboard in a useful way (Fig.).  

The main benefits of this innovation would be the life extension of paperboard boxes, the 
excitement children may gain of the new toy. Besides, cardboard is safe to dispose of as it has 
no toxic constituents and is biodegradable. The acquisition for Kellogg’s entrepreneurs could 
be the increase of selling rates, as it has been considered that extras added to products is a 
marketing technique how to attract consumers. 

 

 

Fig. Possible version of the design of cornflake packaging. 
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D.Berenis, I. Ranķis and D.Rumpīte (scientific advisers)  
 
FUTURE SPACE TRAVEL CONCEPTS 
 

The study deals with the analysis of the latest achievements and plans for the near future 
in space travel, as well as their implications on the costs of traveling to space. Space travel 
since its beginnings was so expensive that only the government funded companies could work 
in this field. At the same time the study showed that privately funded companies have made a 
remarkable success as well. Thus, the contribution of Elon Musk to space travel industry 
deserves special attention. He is the founder of the company SpaceX, and the engineers and 
scientists working at SpaceX produce spaceships almost from raw materials on the spot. 
SpaceX  is famous for being the first private company that has successfully sent a spaceship to 
the Earth orbit and back. Moreover, NASA is considering to use SpaceX manufactured 
rockets for future missions. The well-known entrepreneur Elon Musk has stated in his 
interviews (2011) that it is important for life to become multi-planetary: so, he plans to send 
Man to Mars within the next 10 – 20 years. Elon Musk further explains (2011) why it is 
essential to develop reusable transport to earth orbit to make space travel affordable to almost 
everyone. He points out that just like an airplane, a new rocket each time would cost much 
more than the fuel necessary for the flight. Therefore, if a fully and quickly reusable 
spacecraft were made, the price for the flight would drop sharply. Another essential 
contribution has been made by Richard Branson. His company Virgin Galactic is the first 
private company to send a manned spaceship to suborbital heights and back. The engineer of 
the spaceship Burt Rutan has put into practice a cutting edge technology of bringing a 
spaceship to higher altitudes by a plane and launching the spaceship from air.  

The study also deals with theoretically possible ways to travel to space which have not 
been implemented in practice yet, but are already being tested and might be soon coming true.  
The most promising candidate is the space elevator model. The early concepts of buildings 
that would reach out into space date back to the end of 19th century, but only recently strong 
enough materials were invented to build one. The building blocks of the material which 
would be strong enough for constructing a space elevator are carbon nanotubes. The scientists 
at Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO for short) in 
Australia have significantly contributed to the development of the carbon nanotube tether 
production. Especially, the contribution of the outstanding scientist Ken Atkinson deserves 
recognition. He predicted by theoretical calculations and simulations that carbon nanotubes 
can be twisted into a yarn in a similar way as wool and cotton. Even more, CSIRO with its 
collaboration partner now holds a patent for carbon nanotube processing and production.   

In 2012 a very important announcement was made by the Japanese construction company 
Obayashi Corporation that they are planning to build a space elevator and have it operational 
by 2050. The famous American theoretical physicist and bestselling author Michio Kaku 
explains that throughout history human horizons are mostly determined by what the 
individual is, and just as our horizons expanded from being part of a tribe to being part of a 
nation, so, when access to outer space is for everyone, our horizons will expand as well, this 
time - to being part of a planetary civilization. He claims that space elevator would be the 
trigger for this process.  

Even though, the goal of travelling to space affordable for an average person has not been 
reached yet, the results of the study show that it can be attained, and a huge progress is 
expected in the few coming decades. According to the most optimistic speculations this goal 
will be reached by the middle of the 21st century. Maybe, the Institute of Aeronautics to be 
founded at Riga Technical University (RTU) soon, will have its say, too.  
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A.Cehanovičs, D.Rumpīte (scientific adviser) 
 
FLOATING, OFFSHORE WIND TURBINES 
 

The present paper is devoted to the study of offshore wind power in comparison to 
onshore wind power plants and other renewable energy sources. The goal of the research was 
to examine and describe the potential and advantages of offshore wind turbines. 

The study includes some of the most recent developments in this area. So, offshore wind 
turbines are much more efficient than their onshore “counterparts”, first, because there is no 
friction from land and, second, wind speeds are higher. The wind turbine located in open sea 
can generate up to 50% more electricity than the same turbine in the same area in open sea if 
the wind speed increases only by one mile per hour. Besides, such wind turbines cannot be 
seen from land, the noise from the rotating turbine blades is not heard, and there is practically 
no harmful environmental impact. Each unit of the generated electricity from wind saves one 
unit of emission, because it does not require fuel as it is with most of energy sources used 
today. Of course, there are some disadvantages as well, but advantages are much more 
apparent and they outweigh the possible drawbacks.  

The paper also includes up-to-date information about floating wind turbines. Floating 
turbines seem to be even better than simple offshore turbines. First of all, they can be located 
in the deep sea far away from land. Thus, there is a prototype of such a turbine made by 
HYWIND located 21 km offshore from Italy’s coast. The work of the prototype was 
successful and the company decided to install in the same location about 40 floating wind 
turbines in the same location. However, it is far from the largest existing offshore wind farm 
in the world. The largest offshore wind farm is “Valney” located near the UK and it consists 
of 103 turbines. 

However, the installation costs of such turbines are high. To solve this problem, large 
companies are working hard to find more efficient technological solutions, and the study 
showed that some of them have succeeded. It can be seen from different types of floating 
wind turbines which are still in the developing phase, but have already yielded positive 
results. For example, the most progressive and promising prototype has been made by 
WINDFLO; their turbine is so light that it can be transported to and off the shore by a 
towboat. This is a great achievement because it decreases the costs significantly and saves 
time. Some other floating wind turbines are being designed to prefer a motion instead of 
stability. It means they are moving in the sea water together with waves. 

The last part of the paper includes some other recent achievements in wind industry. 
Thus, scientists have discovered an alternative way of use for wind turbines; namely, it is 
possible to get clean water from wind turbines if they are located in the desert areas on land, 
for example, somewhere in Africa. They discovered that one turbine can generate up to 500 
litres of clean water a day by means of the process called condensation. It is a great 
achievement because in the future it can help to provide poor countries with clean water. 

Mainstream experts consider that Europe’s future is in offshore wind power, and the 
author of the paper shares their view. The potential of offshore wind power is so high that it 
can easily provide the whole Europe with electricity. At the moment in Denmark and Norway 
half of all the generated electricity comes from wind energy. In other countries, for example, 
Spain and Portugal, it is about 20%. These numbers are huge if we look back in the past, since 
wind energy sector has been developing only from 1993. 

To conclude, it is highly possible we will witness how wind energy changes our world 
significantly. 
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J.Doviborova, A.Dolgicers (scientific adviser)  
 
THE IMPACT OF COGENERATION PLANTS ON DISTRIBUTION 
NETWORK   
 

The goal of the present research is to investigate the possibilities of establishing a 
connection of 2 MW generators or of a larger power, to a medium voltage distribution 
network, especially, 20 kV network, and to investigate the efficiency of the corresponding 
operating regimes. 

The code of requirements of the distribution system operator AS „Sadales Tīkls” was 
analyzed, and it was concluded that some sub-paragraphs and requirements are too 
conservative, restrictive and hinder the development of Latvian small cogeneration plants. To 
make changes in these requirements or provide recommendations, an in-depth research will 
be done and a lot of data will be analyzed. 

The scope of the research includes static stability, active power losses and voltage 
deviations at the client’s point.  

The Figure  shows wire gauges  and real power losses in a 20 kV distribution line. The 
acceptable level of power losses should not exceed  

5% and it is denoted by a bold black line.inimally p                                Minimally possible  

Fig. Minimally possible power losses for different types of wires. 
 

It can also be seen that when the output power of an electric power plant is 2 MW, wire 
AC-70 is not suitable for use as the losses exceed the permitted level. At the same time, 
distribution lines using AC-120 and AC-240 wires can withstand 3 MW and 6 MW, 
respectively. On the basis of the calculations to be made the author will  show that not only  
2 MW cogeneration plants could be connected to 20 kV lines, but also larger cogeneration 
plants, and there is no need to build a separate  high-voltage cable to the nearest 110 kV or 
330 kV substations. 

The aim of the work is to gain theoretical basis, skills in optimal calculations and 
implement the gained results in practice, thus, improving the operation of cogeneration plants. 
It will provide the basis for the recommendations to improve the code of requirements of AS 
„Sadales Tīkls” for a medium voltage distribution network.   
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U.Šņigirovs, J.Rozenkrons and D.Rumpīte (scientific advisers)  
 

HYDROGEN FUEL CELL AS AN EFFICIENT ENERGY SOURCE   
 

As we all know, we live in a green age and many of us think how to use energy wisely 
and effectively. It is the same with fuel. One type of a fuel is hydrogen which can be used in 
two basic ways - first, burnt in an internal combustion engine (or just burnt) and/or second, a 
more efficient way - in a hydrogen fuel cell. The present paper analyses the advantages of a 
hydrogen fuel cell as one of the most promising energy sources nowadays.  

Hydrogen as such is the lightest chemical element and the most common one in all the 
universe, but usually it is available in chemical compounds. Under normal conditions it does 
not exist in its ionic form H, but in H2 formed from two hydrogen atoms. Hydrogen by itself is 
not dangerous, but when mixed with oxygen, becomes a highly explosive gas mixture. And 
what is more, this mixture has no colour, even the flame is absolutely transparent. That 
creates an additional danger in using it as a fuel. 

There are three basic ways how to generate hydrogen, namely: 1) from fossil fuels in the 
process of gasification or cracking; 2) in exchange reactions with compounds which comprise 
hydrogen; 3) in electrolysis when saltwater is split into H2 and O2 by direct current.  The use 
of the exchange reaction method is the cheapest way how to produce hydrogen. Most 
effective is hydrogen production from methane.  

 An ordinary battery has two chemical compounds and a catalyst, all in one cell, and the 
cell produces a fixed amount of electricity. However, there is another technology - hydrogen 
fuel cell – which is similar to a battery, but there are a few important differences. First, it has 
a different design. It has two electrodes - cathode and anode, separated by an electrolyte layer. 
On the anode side of the cell hydrogen molecules flow in and on the cathode side - oxygen. 
Electrolyte has a catalyst that triggers hydrogen atoms to split into electrons and positively 
charged ions. These ions can get through the electrolyte, while electrons cannot. They travel 
through the external circuit and are used as an electricity supply. Hydrogen fuel cell works as 
long as hydrogen and oxide are provided. Unlike batteries fuel cells never run out. Hydrogen 
fuel cell is of five main types depending on the construction and electrolyte type, namely: 1) 
Polymer exchange membrane fuel cell (PEMFC); 2) Solid oxide fuel cell (SOFC); 3) Alkaline 
fuel cell (AFC); 4) Molten-carbonate fuel cell (MCFC); 5) Phosphoric-acid fuel cell (PAFC). 
Each of these fuel cells has different operating temperatures and usage, as some are good for a 
stationary, permanent use, while others can be used for portable electricity supply. Hydrogen 
fuel cell offers a high reliability, power and efficiency - up to 90%, what makes a good fuel 
economy.  

The most common type of hydrogen fuel cells is a polymer exchange membrane fuel cell, 
and it has a polymer membrane as an electrolyte. This kind of a fuel cell is called a dry-cell 
because its electrolyte is relatively dry. It is of a simpler design as membrane performs the 
functions of a catalyst and an electrolyte.  

Hydrogen fuel cells have been around since 1939. Though, they have been disregarded 
for a long time, now this technology becomes more and more topical and important in many 
spheres of life. Hydrogen fuel cells have a very high potential – mainly because it is an 
efficient and safe fuel usage. These cells can be adapted to almost all energy needs and 
conditions - even in space. It is a green energy source as its vapour is only water and water 
steam. Considering these bonuses, hydrogen fuel cells can be called our future, and they are 
closer than we can imagine, but there is a way to go because hydrogen generation is not 
effective and cheap enough. 
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J.Vinklers, A.Dolgicers (scientific adviser)  
 
THE IMPACT OF WIDER INTRODUCTION OF POWER PLANTS USING 
RENEWABLE ENERGY SOURCES ON POWER GRID OPERATION  
 

The present research deals with the analysis of the problems caused by possible 
connections of power plants using renewable energy to a medium-voltage (6-20 kV) 
distribution network.   

At present the existing rules of the fully owned subsidiary of AS Latvenergo – AS  
“Sadales Tīkls”,  for „Power plant connection procedures to medium-voltage distribution 
network” determine the construction of a new distribution line from the power plant to the 
nearest high-voltage (110- 330 kV) substation, if the electric power of the power plant 
exceeds 2 MW. The construction of a new distribution line to a high-voltage substation is 
uneconomical and hinders the development of possible power plants using renewable energy 
in rural areas.  

Factors that limit the connection of a new power plant using renewable energy sources to 
the existing medium voltage network and which are going to be researched are as follows:  

1. Voltage profile;  
2. Active power losses in distribution lines; 
3. Impact model of a power plant using renewable energy sources on a medium voltage 

distribution line. 

 
Fig. The territory of Latvia where it is not possible to connect a power plant with electric  power more than 

2MW to medium-voltage distribution network (grey area). 
  

The figure shows that Latvia has a number of places that are suitable for a new, 
practically, any type of renewable energy based power plant installation, but they are not 
situated near high-voltage substations. 

The aim of the research is to obtain theoretical and practical database in order to develop 
new basic conditions and suggestions for new power plant connections to the existing 
medium-voltage distribution network. 
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RAŽOŠANAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
D.Ābola, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU DEBITORU PARĀDU 
PĀRVALDĪBAS MODELIS  
 

Ekonomikas lejupslīdes periodā samazinājās uzņēmumu iespējas saņemt kredītus, kas 
būtiski ietekmēja uzņēmumu naudas plūsmu, līdz ar to aktualizējās debitoru parādu 
administrēšanas nozīmīgums ikviena uzņēmuma darbībā. Pēc kredītmenedžmenta kompānijas 
„Creditreform Latvija” veiktā pētījuma Latvijā 2010. gadā tikai 12,2% uzņēmēju bija 
apmierināti ar klientu maksājumu disciplīnu. Līdz ar ekonomikas stabilizāciju vērojama 
klientu maksājumu kavējumu ilguma samazināšanās, bet kā negatīva tendence iezīmējas 
straujš bezcerīgo debitoru parādu apjoma pieaugums. Kā liecina starptautiskās 
kredītmenedžmenta kompānijas „Intrum Justitia” veiktais pētījums, bezcerīgo parādu 
zaudējumi Latvijā 2008.gadā bija 2,8% no apgrozījuma, bet 2011.gadā - jau ir 3,8%.  

Daudziem uzņēmumiem ir  jāpilnveido kredītpolitika, lai debitoru parādu pārvaldība būtu 
sistēma, nevis tikai gadījuma akcija, kad uzņēmumam vairs nav līdzekļu, lai norēķinātos par 
savām saistībām. Viens no būtiskākajiem kredītpolitikas elementiem ir klientu maksātspējas 
izvērtēšana. Tas pamatā attiecas uz klientiem, kuriem tiek piešķirti lieli kredītlimiti un kuru 
parādu zaudēšana var nodarīt būtiskas sekas uzņēmuma maksātspējai. Klientu izvērtēšana 
jāveic ne tikai uzsākot sadarbību, bet jāanalizē arī katra nākamā sadarbības gada finanšu 
pārskati, lai savlaicīgi konstatētu klienta maksātspējas problēmas. 

Līdz ar uzņēmējdarbības attīstību, nepārtraukti ir attīstījušās arī maksātspējas 
novērtēšanas tehnoloģijas, jo uzņēmuma finanšu stabilitāte ir būtiska plašam interesentu 
lokam. Pēc dažādu autoru maksātspējas prognozēšanas modeļu analīzes autore secina, ka daļa 
no modeļiem nav izmantojami Latvijas uzņēmumu klientu maksātspējas analīzei, jo: 

1) daļa modeļu ir radīti akciju sabiedrībām, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržā; 
2) pastāv atšķirības dažādu valstu grāmatvedības uzskaites sistēmās, kas neļauj aprēķināt 

visus modelī nepieciešamos koeficientus; 
3) daļa modeļu satur koeficientus, kuru aprēķināšanai ir nepieciešama detalizēta iekšējā 

informācija, kas šos modeļus neļauj izmantot klientu maksātspējas novērtēšanai; 
4) modeļi tiek izstrādāti, analizējot konkrētas valsts uzņēmumu finanšu pārskatus, un 

līdz ar to izstrādāto modeli ietekmē šīs valsts ekonomiskās attīstības līmenis; 
5) daļa modeļu ir izstrādāta ekonomikas izaugsmes periodā, daļa - finanšu krīzes 

periodā, kas var ietekmēt modeļa precizitāti. 
Daudzi modeļi ir izstrādāti banku un investoru vajadzībām, lai pēc iespējas savlaicīgāk 

konstatētu iespējamās maksātnespējas problēmas, bet vairumtirdzniecības uzņēmumam ir 
svarīgs ikviens klients, kas dotajā brīdī ir spējīgs norēķināties par savām saistībām, un tos 
neinteresē, vai klients pēc vairākiem gadiem nebankrotēs.  

Autores mērķis ir izstrādāt klientu maksātnespējas novērtēšanas modeli, kas pēc iespējas 
precīzāk raksturotu uzņēmuma maksātspēju vienu gadu uz priekšu, t.i., līdz nākamā gada 
klienta finanšu pārskatu analīzei. Tā kā finanšu koeficientu vērtības dažādām 
uzņēmējdarbības nozarēm ir atšķirīgas, kā arī koeficientu lielumu ietekmē ekonomiskā 
situācija valstī, autore modeli izstrādā konkrētai nozarei, balstoties uz vidējiem finanšu 
koeficientiem šajā nozarē 2010.gadā. Šādu modeli nepieciešams katru gadu atjaunot, 
balstoties uz jaunu statistikas informāciju par ekonomisko situāciju nozarē. Pēc savstarpēji 
saistītu koeficientu izslēgšanas modeļa izstrādei tika atlasīti četri koeficienti: apgrozāmie 
līdzekļi/īstermiņa parādi; pašu kapitāls/aktīvu kopsumma; peļņa vai zaudējumi pēc 
nodokļiem/aktīvu kopsumma; bruto peļņa vai zaudējumi/neto apgrozījums. 
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N.Bobrova, V.Jurenoks ( zinātniskais vadītājs) 
 

LATVIJAS KOMERCBANKU KLIENTU PIESAISTĪŠANAS STRATĒĢIJA 
 

Banku darbībā un citu nozaru uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības pamatā ir finanšu 
stabilitāte, kas ir atkarīga ne tikai no uzņēmuma efektīvas vadības sistēmas, bet galvenokārt 
no klientiem, kuri saņem šo servisu un veido uzņēmuma darbības efektivitāti. 

Ļoti svarīgi, it īpaši mūsdienās, ir noturēt savus klientus, lai viņi neizvēlētos konkurentus, 
kā arī piesaistīt jaunus klientus, ar kuru palīdzību palielināsies uzņēmuma apgrozījums un 
peļņa. 

Veiksmīgas stratēģijas pamatā ir individuāla pieeja katram klientam. Rezultātā starp 
klientu un uzņēmumu izveidojas savstarpēja uzticēšanās. Svarīgs ir katrs brīdis – gan pirmais 
kontakts, gan pakalpojumu sniegšana, gan atkārtotie zvani, lai pārliecinātos, ka klients 
joprojām ir apmierināts. 

Prasme efektīvi un veiksmīgi pārdot kādu produktu ir ļoti nozīmīga jebkurā biznesā. 
Jāievēro visi pārdošanas procesa aspekti, pareizi jāorganizē savs laiks, jāpārdomā klientu 
pārdošanas process, kurā galvenais ne tikai domāt par organizācijas labumu, bet arī jāizprot 
klientu vajadzības. 

Darba autore konstatēja, ka pašlaik Latvijas komercbankās eksistē divas galvenās 
problēmas, kuras ietekmē klientu piesaistīšanas rezultātu: 

banku produktu un pakalpojumu kvalitāte; 
klientu piesaistīšanas process, kurš veidojas no konkrētā pārdevēja prasmes piesaistīt 

klientus. 
Līdz ar to darba autore ir izveidojusi Latvijas komercbanku produktu un pakalpojumu 

kvalitātes stratēģiju, ievērojot ISO kvalitātes standarta principus attiecībā uz klientu, sniedzot 
klientiem profesionālu apkalpošanu.  

Darba autore izsaka pieņēmumu, ka šodien Latvijas komercbankās pastāv klientu 
piesaistīšanas procesa modelis, kurā tieši klientu piesaistīšana ir zemā līmenī. Dažas bankas 
spēj piedāvāt augsta līmeņa produktu un pakalpojumu kvalitāti, bet klientu piesaistīšanas 
procesa līmenis ir zems - statistikas rezultāti liecina, ka bankas klientu daudzums pieaug 
salīdzinoši lēni. 

Darba autore Latvijas komercbankām ir izveidojusi efektīvu klientu piesaistīšanas 
stratēģiju, kas paredz: 

1) ļoti pārdomātus visu klientu piesaistīšanas procesa posmus, sākot no mērķa tirgus 
noteikšanas, klientu meklēšanas procesa un pārdošanas procesa; 

2) pārdošanas procesā klientiem tiek piedāvāta profesionāla apkalpošana, kas stimulē 
klientu apmierinātību un saglabāšanu; 

3) tiek nodrošināta klientu pēcpārdošanas apkalpošana kvalitatīvi augstā līmenī, 
ievērojot ISO kvalitātes standarta principus, kā arī kvalitātes nepārtraukta uzlabošana, 
kas stimulē klientu lojalitātes politiku; 

4) klientu lojalitātes politikas nodrošināšana ir savstarpēji saistīta ar klientu 
piesaistīšanas procesu un visiem sociālajiem sakaru tīkliem, caur kuriem notiek 
potenciālo klientu piesaiste. 

Darba autores izstrādātā stratēģija ir aprobēta, izmantojot AS Rietumu Bankas 2011. gada 
auditēto finanšu pārskatu, kā arī klientu anketēšanas rezultātus, izmantojot aptauju par  
AS Rietumu Bankas klientu apkalpošanas un produktu un pakalpojumu kvalitāti, un arī par 
klientu izmantotajiem bankas produktiem un pakalpojumiem un to pirkšanas vai izmantošanas 
biežumu. 
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N.Brākmanis, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMANDAS VEIDOŠANAS METODES PROJEKTU VADĪBĀ 
 

21. gadsimtā projektu tipa darbība iegūst arvien aktuālāku nozīmi, jo, pieaugot 
konkurencei, tas ir efektīvākais adaptēšanās veids, kā atbildēt uz ārējās vides izmaiņām. 
Laikmetā, kurā informācija ir brīvi pieejama ikvienam, tā jāspēj sistematizēt, radot jaunu 
pievienoto vērtību. Projektu tipa uzņēmumos, kuros nozīmīgākie vērtības radītāji ir 
darbinieki, vadībai ir pilnībā jāizprot komandas nozīme un jāspēj mobilizēt darbinieki mērķa 
sasniegšanai. Arvien pieaugot tehnoloģiju nozīmei ikdienas dzīvē, jāmainās arī pasaules 
uztverei. Izglītotā sabiedrības daļa, reaģējot uz ekonomisko recesiju, atzīst, ka organizāciju 
centrā jānostāda cilvēks ar savām spējām, prasmēm un zināšanām. Uztverot cilvēku kā dzīvu 
būtni un izprotot galvenos komandas veidošanas elementus (t.sk. metodes), iespējams reaģēt 
uz ārējās vides iedarbību. Izmantojot komandas potenciālu, par ieguvējiem uzskatāmas visas 
iesaistītās puses – organizācijas vadība, projektu vadītājs, komandas dalībnieks. 

Komandas veidošanu projektu vadībai jāuztver kā komplicētu nebeidzamu pārmaiņu 
procesu. Tā centrālais aspekts ir dalībnieka sevis apzināšanās komandas kontekstā un skaidra 
izpratne par projekta mērķi.  Zinātniskās pētniecības darba ietveros tika izvirzīti šādi 
komandas veidošanu ietekmējoši faktori: projektu vadītājs, uzņēmuma struktūra un kultūra, 
komunikācijas mehānismi, speciālistu atlase, psiholoģiskā saderība, lomu teorija, ārējie 
faktori (konkurentu rīcība, vērtību maiņa, ekonomiskā situācija u.c.), kā arī faktori, kas 
vistiešākajā mērā izriet no projektu vadības definīcijas (projekta īstenošanas laiks, mērķis, 
biznesa profils u.c.). Atbildīgajām personām, pievēršot pastiprinātu uzmanību, it īpaši 
projektu plānošanas posmā, iespējams novērst vai mazināt potenciālās negatīvās sekas 
projekta norises laikā. Komandas veidošanā izmantojamas vairākas metodes un pieejas: 
projekta komandas veidošanās dzīves cikls; veselīgas darba vides radīšana caur komandas 
veidošanu  ietekmējošo faktoru prizmu; komandas locekļu lomu teorija, kuras galvenais 
uzdevums nodrošināt dažādu profilu cilvēku sadarbību mērķa sasniegšanai. Izvēlētā pieeja 
vistiešāk atkarīga no komandas veidotāja pieredzes, zināšanām un uzskatiem, kā arī 
organizācijas pamatdarbības īpatnībām. 

Ņemot vērā cilvēku kā galveno elementu sistēmas vadībā, darba autors uzsver, ka 
komandas veidošanā nozīmīga loma ir veiksmes faktoram – iepriekš neparedzētu apstākļu 
sakritība iespējami labākajā iznākumā. Iztirzātie jautājumi un izvirzītie teorētiskie modeļi var 
kalpot tikai kā ceļrāži veiksmīgas komadas veidošanā. Izstrādātās novitātes atklāj šī procesa 
komplekso, nenoteikto dabu. Adaptētie citu autoru modeļi atklāj iespējamās kopsakarības no 
projektu vadības viedokļa, t.sk. projektu vadītāja profils, komandas locekļu lomas. Šie modeļi 
atklāj dažu izvēlēto elementu struktūru un „labo praksi”. Sekojot teorētiski izvirzītajiem 
apgalvojumiem, iespējams gūt pilnīgāku ieskatu komandas veidošanā, izprast komandas 
veidošanas būtību. Tomēr akli paļauties vienas pieejas koncepcijai, aizmirstot par pašu 
galveno – projekta mērķa īstenošanu un pievienotās vērtības radīšanu produktam vai 
procesam kopumā, nedrīkst. Šis darbs, pirmkārt, noderīgs tām organizācijām, kuru 
pamatdarbība saistīta ar peļņas vai vērtības maksimizēšanu. Teorētiskie pieņēmumi nav 
balstīti uz fundamentāliem pētījumiem, bet uz autora paša novērojumiem komandas vidē, 
izstrādātās aptaujas, kā arī uz sarunām ar personāla vadības speciālistiem, kas nodrošina 
zināmu praktisku pielietojumu nākotnē. 
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R.Būka, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
FINANŠU INSTRUMENTU PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMA SĀKOTNĒJĀ 
UN AGRĪNAJĀ ATTĪSTĪBAS STADIJĀ  
 

Visā pasaulē privātie investori jeb biznesa eņģeļi ir privātpersonas, kas uzņemas augstu 
risku, investējot kapitālu uzņēmumos, pirms tiem aizdot naudu gatavas bankas vai riska 
kapitāla fondi. 

Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmumu pašu kapitālā (vai ar pašu kapitālu 
saistīts aizdevums), lai veicinātu uzņēmumu straujāku izaugsmi un attīstību. Riska kapitāla 
nozari var raksturot kā „biznesu biznesa attīstīšanai”. 

Riska kapitālam pievienotā vērtība augstāka kā banku aizņēmumam. Līdz ar to pieaug 
kompānijas vērtība citu acīs. 

Kompānijas bankrota gadījumā riska kapitāla investīcijas vienkārši noraksta. 
ES fondi paredz arī  finansēt uzņēmumos to starta un sākotnējās attīstības stadijās.   
Riska kapitālisti atšķirībā no bankas, kurai uzņēmuma problēmu gadījumā vissvarīgākais 

ir aizdevuma atgūšana, zaudē un iegūst tieši tikpat cik uzņēmuma pārējie dalībnieki.  
Riska kapitālistiem vai biznesa eņģeļiem ienākot uzņēmumā, pievienotā vērtība ir arī 

kontakti un pieredze, ko tie var sniegt. 
Riska kapitālistu galvenais mērķis ir palielināt  uzņēmuma vērtību, lai vēlāk uzņēmumu 

varētu izdevīgi pārdot vai ļaut uzņēmuma dalībniekiem to izpirkt. 
Ņemot vērā to, ka riska kapitāla fonda īpašumtiesību daļa uzņēmumā nevar pārsniegt 

49%, tad tas nekad nepretendēs uz līdzdalību uzņēmuma ikdienas vadīšanā. Tas piedalīsies 
stratēģisku jautājumu apspriešanā un izlemšanā. 

Bankas, kuras finansē uzņēmumu, parasti nekad nepiedalās uzņēmuma vadīšanā. 
Riska kapitāla fonds necer nopelnīt uz dividendēm, bet gan uz kapitāldaļu vērtības 

pieauguma tās pārdodot izejot no  uzņēmuma.  
„Dzīves veida uzņēmumiem” savā attīstībā labāk ir izmantot banku aizdevumus vai savā 

attīstībā investēt daļu no peļņas. Riska kapitāls tiem ir pārāk dārgs. 
Riska kapitāla fondi neprasa hipotekārās ķīlas ne no uzņēmuma, ne no tā īpašniekiem. 
Kopumā ir maz dzīvotspējīgu projektu. 
Lai riska kapitāla fondi attīstītos, valstī ir jābūt ļoti labām investēšanas iespējām. 
Vissvarīgākā problēma, dibinot uzņēmumu, ir starta kapitāla un apgrozāmo līdzekļu 

trūkums. Tagad arī nodokļu slogs uzņēmējdarbībā. 
Iekrāt starta kapitālu pašu spēkiem ir gandrīz neiespējami. 
Tikai lielām kompānijām tiek piešķirti banku aizdevumi uz izdevīgākiem procentiem. 
Riska kapitālisti vai biznesa eņģeļi visdrīzāk nefinansēs uzņēmumu, kuram nevar paredzēt 

strauju izaugsmi, tā saucamo dzīves veida uzņēmumu. 
Jo uzņēmums ir jaunāks, jo relatīvi  lielāka ir vērtības nemateriālā komponente. Līdz  ar 

to arī ir lielāks risks tajā ieguldīt. 
Tā kā fondam ir daudz mazāk specifisku zināšanu, tad nevar cerēt, ka tā klātbūtne vien  

atrisinās ikdienas problēmas. 
Bankas uzņēmumu kreditējot, vienmēr prasa kredīta nodrošinājumu ķīlu veidā. 
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A.Čornaja, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
RISKU VADĪBAS STRATĒĢIJA MEDICĪNAS IESTĀDĒS 
 

Medicīnas attīstība un zinātniski tehniskais progress rada ar veselības sistēmas darbību 
saistītu daudzveidīgu un smagu patoloģisku procesu pieaugumu. Šodien neeksistē absolūti 
drošas profilakses, diagnostikas un slimības ārstēšanas metodes. Pacientu ārstēšanas metožu 
arsenāls kļūst arvien „agresīvāks”. Turklāt zinātniski tehniskais progress medicīnā pastāvīgi 
palielina cilvēciskā faktora nozīmi negatīvu medicīnas iedarbības seku (riska) gadījumā. 

Mūsdienās ārstēšanas pamatprincips „nekaitē” arvien biežāk ir pretrunā ar uztraucošiem 
signāliem par nelabvēlīgu ārstēšanas iznākumu, kvalitatīvas medicīnas palīdzības 
nesniegšanu, veselības pasliktināšanos un pacientu invaliditāti, kam par iemeslu ir kontakts ar 
veselības sistēmu. 

20.gadsimta beigās attīstītajās valstīs parādās jauns zinātniski praktiskais virziens – riska 
menedžments dažādās cilvēka darbības jomās. Būtiska nozīme riska menedžmentam veselības 
aprūpē  ir medicīnas palīdzības kvalitātes vadīšanas sistēmai un pirmkārt – medicīnas defektu 
un ārstu kļūdu paredzēšana un samazināšana. Medicīnas palīdzības kvalitātes vadībā un 
pacientu drošības nodrošināšanā prioritārai jābūt ārstu kļūdas risku prognozēšanai, 
diagnostikai  un profilaksei.  Nejaušo risku ietekmi, kuri veicina fizisko, morālo un 
ekonomisko kaitējumu pacientu veselībai, pēta  veselības nozares riska menedžments. 

Risku vadība palielina panākumu sasniegšanas varbūtību un būtiski samazina zaudējumu 
varbūtību, kā arī minimizē nenoteiktību organizācijas mērķu sasniegšanā. Risku vadībai jābūt 
nepārtrauktam procesam, kas caurstrāvo organizācijas stratēģiju un tās realizāciju. Risku 
vadības ietvaros tiek noteikti, analizēti un kontrolēti tie riski, kas skar organizācijas pagātnes, 
tagadnes un nākotnes aktivitātes. 

Pētījuma objekts: Medicīnas iestādes. 
Pētījuma priekšmets: Risku vadības process medicīnas iestādēs. 
Darba mērķis: Izpētīt un novērtēt riska vadību medicīnas iestādēs, apzināt problēmas un 

izstrādāt priekšlikumus to atrisināšanai. 
Darba uzdevumi: 
1) izpētīt vispārējo situāciju Latvijas veselības nozarē; 
2) izpētīt uzraudzību un kontroli Latvijas veselības nozarē; 
3) novērtēt risku vadības metodes; 
4) izstrādāt priekšlikumus risku vadības stratēģijas pilnveidošanai. 
Darba mērķu sasniegšanai izmantotā pētīšanas metode – statistikas datu analīze. 
Darba izstrādē ir izmantoti dažādi literatūras avoti – Latvijas un ārzemju autoru darbi 

finanšu pārvaldības, medicīnas un ekonomikas jomā, zinātniskie raksti, Latvijas Republikas 
Ekonomikas un Veselības ministrijas izdevumi, Latvijas Republikas Centrālās statistikas 
pārvaldes dati, interneta resursi, kā arī cita literatūra.  

Darba novitātes. Tiek izstrādāti priekšlikumi risku vadības stratēģijas pilnveidošanai 
(risku klasifikācija, novērtēšanas metodika) medicīnas iestādēs. 
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K.Djačenko, R.Greitāne (zinātniskā vadītāja) 
 
CENU POLITIKAS PILNVEIDOŠANA MEDICĪNAS IEKĀRTU NOZARĒ 
 

Visām komerciālām un daudzām nekomerciālām organizācijām jāsaskaras ar jautājumu – 
kādu cenu noteikt par savu preci vai pakalpojumu. Cenu veidošana ir sarežģīta, jo to ietekmē 
daudzi balkusprocesi, tostarp uzņēmuma mārketinga stratēģija. Taču vispārējās tendences 
cenu veidošanā, cenu noteikšanā jauniem vai jau esošajiem produktiem, lai palielinātu 
realizācijas apjomu, attīstītu ražošanu un nostiprinātu tirgus pozīcijas, ir mārketinga funkcija. 
Cenas un cenu veidošanas politika ir viena no galvenajām mārketinga nozares sastāvdaļām, 
kuras nozīme palielinās arvien vairāk. Uzņēmums, veidojot pareizu cenu politiku, spēj noteikt 
precei cenu un variēt ar to atkarībā no tirgus situācijas, lai saglabātu noteiktu tirgus daļu, 
nodrošinātu uzņēmumu ar plānoto peļņu un risinātu citus stratēģiskos un operatīvos mērķus.   

Medicīnas iekārtu nozare ietver biomedicīnu un biofarmāciju, tā ir kompleksa, strauji 
mainīga un lielā mērā globalizēta augsto tehnoloģiju nozare. Sektora radītie produkti izceļas 
ar īpaši augstu pievienoto vērtību un milzīgiem pārdošanas apjomiem, taču to izstrāde ir 
zinātņu ietilpīga. Pašlaik pasaules ekonomiskā attīstība orientēta uz inovatīvu darbību. 
Augstās tehnoloģijas ir kļuvušas par galveno valsts konkurētspējas faktoru un pievienotās 
vērtības avotu praktiski visām ekonomikas nozarēm. Šā iemesla dēļ ir būtiski attīstīt 
inovatīvās tehnoloģijas. Biomedicīna un biofarmācija ir cieši saistīta ar IVD (In-Vitro 
Diagnostic) tirgu. In Vitro Diagnostics – tie ir medicīniski testi, kurus veic konrolētā vidē 
ārpus dzīva organisma. Šī nozare mūsdienās ir aktuāla, jo daudzos pasaules reģionos strauji 
aug iedzīvotāju skaits, palielinās cilvēku dzīves ilgums, kas izraisa iedzimto slimību skaita 
palielināšanos, pieaug vīrusu slimību izplatība, notiek slimību mutācija, tāpēc ir nepieciešams 
meklēt jaunus risinājumus to ārstēšanai, palielinās hronisko slimību skaits, tādu kā diabēts, 
sirds un asinsvadu slimības, vēzis. Iedzīvotāju informētības palielināšanās par veselību, 
dzīves līmeņa izmaiņas - visi šie faktori prasa ātru un efektīvu ārstēšanu.  

Jo augstāks ir dzīves līmenis valstī, jo lielāki ir valsts izdevumi par iedzīvotāju veselības 
aprūpi un lielāks ir medicīnas iekārtu tirgus.  Pašlaik ir vērojamas tendences, ka daudzās 
valstīs veselības aprūpes izdevumi tiek palielināti, lai nodrošinātu labāku dzīves līmeni 
saviem iedzīvotājiem. Tieši tādēļ, ka aug šā tirgus nozīmīgums, saasinās konkurence, un lai 
uzņēmums sevi spētu pārstāvēt pasaules mērogā, ir nepieciešama pārdomāta cenu politika.  

Autore uzskata, ka šīs specifiskās nozares cenu politiku ietekmē daudzi iekšējie un ārējie 
faktori, kuri atšķiras no citām nozarēm. Izstrādājot cenu politiku, visi šie faktori ir jāņem vērā.  
Liela ietekme uz cenu politiku ir valstij ar tās lēmumiem un attieksmi pret šo nozari, kā arī  
investīciju apjomam. Strādājot šajā nozarē, ir skaidri jāapzinās, kādi iekšējie un ārējie faktori 
ietekmē cenu politiku, un tam noderēs cenu politiku ietekmējošo faktoru klasifikācija. 
Balstoties uz faktoriem, kuri ietekmē medicīnas iekārtu cenu politiku, tika izstrādāts cenu 
veidošanas lēmumu pieņemšanas etapu modelis, kas aptver visus būtiskākos cenas 
noteikšanas posmus un ļauj izvērtēt kopējo situāciju tirgū un noteikt cenu, kas atbilst tirgus 
stāvoklim un uzņēmuma mērķiem. 
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I.Dolgova, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS MODELIS 
 

Pētījuma un analīzes mērķis ir saistīts ar ražošanas nozares un uzņēmumu konkurētspējas 
analīzi un izpēti, kas palīdz formulēt problēmu un izveidot konkurētspējas modeli tās 
risināšanai. Modelim ir jāpalīdz ražošanas uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem gan valsts, 
gan ārvalstu tirgos.   

Darbā tika veikts pētījums gan par Latvijas, gan visas pasaules krīzes gadiem, kā globālā 
krīze ietekmēja Latvijas ekonomiku, it īpaši ražošanu. Tika salīdzināti pasaules 
konkurētspējas indeksi, kas palīdzēja izveidot priekšstatu par Latvijas ekonomisko situāciju 
salīdzinājumā ar Baltijas un Skandināvijas valstīm. Rezultātā tika atklāta rādītāju izmaiņu 
tendence, to lejupslīde un augšupeja analizējamās valstīs.  

Apstrādes rūpniecībā Latvijā 2009. gadā bija vērojams straujākais produkcijas izlaides 
kritums. Tāpēc šā perioda apstākļi samazināja uzņēmumu skaitu, kā arī veidoja kritisku 
situāciju Latvijas tirgū palikušajiem uzņēmumiem, kas turpināja ražot un cīnīties par 
izdzīvošanu pēcrīzes gados. Līdz ar šo problēmu rodas jautājums par uzņēmumu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan ārvalsts tirgos. 2010.gadā 99% Latvijas uzņēmumu, gan 
tekstilizstrādājumu ražošanā, gan apģērbu ražošanā, pieskaitāmi maziem un vidējiem, 
savukārt 92% no kopējā skaita ir mazajie uzņēmumi, kuros pēc ieteikuma 2003/316/EK strādā 
līdz 49 darbinieku. Ņemot vērā, ka ražošanas uzņēmumos lielākā daļa darbinieku ir iesaistīta 
tieši ražošanas procesā un daudziem uzņēmumiem nav sava kvalificēta tirgus situācijas 
analīzes personāla, rodas konkurētspējas noteikšanas un aprēķināšanas problēma. 

Analizējot konkurētspējas noteikšanas metodes, var secināt, ka šā rādītāja aprēķināšanai 
nav vienotas sistēmas. Dažādu autoru metodēs tiek sniegta atšķirīga faktoru klasifikācija, kā 
arī  konkurētspējas rādītāja noteikšanai ir liels analizējamo faktoru apjoms. 

Šos paņēmienus ieviest pašu spēkiem mazajos uzņēmumos ir grūti, kuros dažreiz par 
visiem administratīvajiem un ekonomiskajiem jautājumiem atbild uzņēmuma īpašnieks, 
kuram var trūkt gan ekonomiskās pieredzes, gan iekšējās un ārējās informācijas visu faktoru 
aprēķināšanai. Savukārt piesaistīt speciālistus un ekspertus no ārpuses, ekonomiskās situācijas 
un brīvu līdzekļu trūkuma dēļ, nav iespējams un reizēm nav ekonomiski lietderīgi. Tāpēc 
darbā tika paveikta dažādu konkurētspējas noteikšanas metožu faktoru klasifikāciju izpēte un 
analīze, kas ļauj atlasīt vairāk pielietojamos faktorus un rādītājus. Savukārt par vienu  
uzņēmuma konkurētspējas rādītāja aprēķināšanas paņēmienu var izmantot formulu, kura 
summē  atsevišķus analizējamā uzņēmuma konkurētspējas faktorus, aprēķinot to svarīgumu 
(Fn) un  bāzes faktora attiecību (Fnb):    
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kur Uk – uzņēmuma konkurētspēja; 
F1 – Fn – konkurētspēju ietekmējošie faktori; 
F1b – Fnb – konkurētspēju ietekmējošo faktoru lielumi, kas pieņemti par salīdzinājuma 
bāzi; 
a1 – an – faktoru svarīgums. 

Darbā tiek apskatītas konkurētspējas faktoru un rādītāju analīzes metodes, kas var 
palīdzēt izvēlēties faktoru daudzumu, noteikt konkurentu ietekmi vai pircēju vēlmju prioritāšu 
noteikšanu ar hierarhijas analīzes metodi (AHP), Fišburna (Fishburn) kritēriju, vai saņemt 
informāciju ar ekspertu metodi. Šīs metodes var palīdzēt uzņēmuma vadībai nenoteiktības  
apstākļos pieņemt saprātīgu lēmumu, pamatojoties uz faktoru hierarhijas izveidošanu un 
izveidoto  aprēķinu bāzi.    
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L.Elste, E.Gaile–Sarkane (zinātniskā vadītāja) 

PRODUKCIJAS IZVIETOŠANAS PROBLĒMA KOMERCTELPĀ 
  

Jebkuras ekonomiskās izmaiņas ietekmē arī mazumtirdzniecības preču patēriņu, tāpēc 
jebkurš uzņēmuma patērētājs jānodrošina ar iespējām iepazīties un atrast sev nepieciešamo 
preci mazumtirdzniecības veikalā, arī dažādās preču kategorijās.  

Tāpēc liela daļa mazumtirdzniecības uzņēmumu lielu uzmanību pievērš arī produkcijas 
izvietošanas principiem un ar tiem saistītajiem kritērijiem komerctelpā.    

Produkcijas izkārtojumam jebkāda veida mazumtirdzniecības veikalā ir tieša saistība ar 
potenciālo produkcijas noietu un patērētāju apmeklētību. Kopējā mazumtirdzniecības veikala 
darbība ir vērsta uz produkcijas pārdošanas apjomu veicināšanu, viens no ietekmējošajiem 
faktoriem, kas var radīt tieši pretēju efektu - samazināt produkcijas pārdošanu - ,ir produkcijas 
izvietojums veikalā.  

Konkrētu plauktu izvietojumam ir liela nozīme preču realizācijas stimulēšanā. Racionāls 
preču izkārtojums ļauj veiksmīgāk vadīt  pircēju plūsmu, kā arī atsevišķos gadījumos 
samazināt viņu apkalpošanas laiku. Katrā konkrētā gadījumā uzņēmums tirdzniecības zāles 
iekārtojumam pievērš uzmanību, balstoties uz pircēju psiholoģiju, palīgtelpu izvietojumu un 
pircēju pieprasījuma īpatnībām. Veiksmīgi izveidots tirdzniecības zāles plāns potenciāli var 
veicināt tirdzniecību dažādās preču kategorijās un piesaistīt jaunus klientus.  

Pētījuma mērķis  ir, izmantojot teorētiskās zināšanas un esošās situācijas analīzi, 
identificēt patērētāju izvēli ietekmējošos produktu izvietošanas kritērijus un izstrādāt 
priekšlikumus patērētāju piesaistīšanai reālajā tirgū. 

Darba izstrādes un  izpētes procesā iegūtas arī vairākas novitātes saistībā ar produkcijas 
izvietošanu komerctelpā.  Kā vienu no būtiskākajām novitātēm, kas iegūta darba izstrādes 
procesā, var minēt patērētāju pirkšanas rīcību ietekmējošo faktoru klasifikācijas izstrādi. 
Iegūtie rezultāti potenciāli var palīdzēt uzņēmējdarbības attīstībā, piesaistot jaunus 
patērētājus. Kā otru darbā iekļauto novitāti, kas iegūta, pamatojoties uz veikto izpēti, var 
minēt optimālo tirdzniecības uzņēmuma telpas plauktu izvietojumu modeli, kas uzskatāmi 
parāda potenciāli ienesīgākās zonas un optimālo preču piedāvājuma tipu šajā izvietojumā. 

Izstrādātā patērētāju pirkšanas rīcību ietekmējošo faktoru klasifikācija ļauj uzņēmējiem  
labāk izprast patērētāju rīcības iemeslus pirkšanas brīdī un, ņemot vērā šos faktorus, veidot 
komunikāciju ar klientiem. Patērētājs regulāri izvēlas preces, ņemot vērā subjektīva rakstura 
faktorus, tādējādi, lai labāk izprastu, kādiem aspektiem jāatbilst uzņēmumu ražotajai un 
tirgotāju izplatītajai produkcijai, jānosaka, kādi faktori ietekmē patērētāju rīcību. Izstrādātā 
novitāte  var palīdzēt mazumtirgotājiem veiksmīgāk veidot tirdzniecību un piemērot to 
patērētāju vēlmēm. 

Otrā izstrādātā novitāte - tirdzniecības uzņēmuma telpas plauktu izvietojumu modelis - 
var tieši palīdzēt mazumtirdzniecības uzņēmumam efektīvāk veidot tirdzniecību un veicināt 
preču noietu. Prasmīgāks preces piedāvāšanas veids var piesaistīt jaunus klientus un veicināt 
tirdzniecību un uzņēmuma attīstību, tāpēc tirgotājiem jāpievērš uzmanība preču izvietojumam 
un tirdzniecības zāles izkārtojumam. Jau izsenis veikalnieki ir prātojuši un mēģinājuši izprast 
pircēju ceļus veikalā, lai uzlabotu iepirkšanās ērtumu un pircēju apmierinātību kopumā. 
Tirgotājam jāņem vēra, ka pircējs vēlas redzēt sakārtotu, tīru un ērtu vidi, lai iepirkšanās būtu 
patīkams process Pielietojot darba autores izstrādāto novitāti -  tirdzniecības uzņēmuma telpas 
plauktu izvietojumu modeli - un mainot telpas iekārtojumu, ir iespējams veicināt preču noietu.  

 Pētījumā izstrādātās novitātes var pielietot, lai optimizētu un padarītu ienesīgāku 
mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību.  
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M.Ērgle, K.Didenko  (zinātniskais vadītājs) 
 

SPECIĀLĀS MEDICĪNAS PAKALPOJUMU PROGRAMMAS 
NODROŠINĀŠANA LATVIJĀ 
 

Viens no svarīgākajiem veselības aprūpes sistēmu raksturojošiem rādītājiem ir veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamība. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, 
visiem valsts iedzīvotājiem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēdējo 
divdesmit gadu laikā tika īstenotas vairākas būtiskas reformas veselības aprūpes jomā, lai 
panāktu sistēmas efektivitātes paaugstināšanos, uzlabotu iedzīvotāju un ārstniecības personu 
saskarsmi, veicinātu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu, zinātnes un klīnisko pētījumu 
attīstību, starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu veselības aprūpes jomā.  

Veiktās aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem bieži vien ir ļoti aptuvens priekšstats 
par veselības aprūpes sistēmas organizāciju un valsts apmaksātu pakalpojumu saņemšanas 
iespējām. Pagaidām sabiedrībā nav izpratnes par profilaktisko izmeklējumu nozīmīgo lomu 
katra cilvēka veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Iedzīvotāju viedoklis par iespējām 
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus lielākoties ir atkarīgs no saskarsmes biežuma ar 
ārstniecības personām. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti augstāk vērtē tā iedzīvotāju 
daļa, kurai ir zināšanas par veselības aprūpes organizēšanas un funkcionēšanas principiem. 

Pārsvarā iedzīvotāji meklē ārstniecības personu palīdzību gadījumos, kad nav novērota 
ilgstoša pašsajūtas uzlabošanās un šis stāvoklis sāk negatīvi ietekmēt darbaspējas. Novēlota 
vēršanās pēc speciālistu palīdzības papildina bēdīgo statistiku - Latvijā pēdējo desmit gadu 
laikā kopējā saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem ir palielinājusies par 23,7% galvenokārt 
demogrāfisko pārmaiņu rezultātā, t.i., populācijas novecošanās dēļ. Ar katru gadu pieaug 
onkoloģisko pacientu skaits atbilstoši pieaugošiem saslimstības rādītājiem, kuri ir pabeiguši 
speciālo ārstēšanu.  

Pēc esošajiem rādītājiem, dzemdes kakla vēzis un krūts vēzis ir izplatītākās vēža formas, 
kuras tiek konstatētas sievietēm Latvijā. Lai samazinātu mirstību no ļaundabīgiem audzējiem, 
2009. gadā Latvijā tika uzsākta speciālā medicīnas pakalpojumu programma – organizētais 
vēža skrīnings, kuras ietvaros tiek veikti profilaktiski krūts dziedzeru un dzemdes kakla 
izmeklējumi sievietēm. Savlaicīgi atklājot patoloģiskās atradnes, iespējama pilnīga 
izārstēšanās. Diagnosticētas slimības gadījumos ar ārstēšanas palīdzību iespējams uzlabot 
dzīves kvalitāti. 

Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību, skrīninga izmeklējumi tiek apmaksāti pēc 
sniegšanas fakta un virs ārstniecības iestādei iedalītā finanšu apjoma. Ņemot vērā, ka 
uzaicinājuma vēstule uz krūts vēža skrīninga izmeklējumu ir derīga divus gadus un uz 
dzemdes kakla vēža skrīningu - trīs gadus, parādās „atlikto apmeklējumu” problēma. Tas ir, 
sievietes neievēro vēstulē sniegto rekomendāciju veikt izmeklējumu 2-3 mēnešu laikā no 
vēstules saņemšanas dienas, līdz ar to grūti paredzēt, kad sieviete pieņems lēmumu doties pie 
ārsta. Ņemot vērā to, ka, izsūtot uzaicinājuma vēstuli, valsts apņemas nodrošināt pakalpojuma 
sniegšanu, ir svarīgi precīzi prognozēt kārtējā perioda pacientu skaitu, kā arī nepieciešamo 
finansējuma apjomu.  

Pētījuma ietvaros autore raksturo veselības aprūpes sistēmas attīstību un organizatorisko 
struktūru Latvijā, analīzē veselības aprūpes rādītājus, argumentē speciālās medicīnas 
pakalpojumu programmas nepieciešamību Latvijā, kā arī analizē Eiropas Savienības valstu 
pieredzi krūts vēža un dzemdes kakla vēža skrīninga īstenošanā. Autore raksturo speciālās 
medicīnas pakalpojumu programmas ieviešanas pamatprincipus, analizē organizētā vēža 
skrīninga attīstību un īstenošanas kārtību Latvijā, formulē „atlikto apmeklējumu” problēmu 
un tās izraisītās sekas, kā arī izstrādā speciālās medicīnas pakalpojumu programmas 
finansējuma apjoma prognozēšanas modeli.  
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G.Ivaškina, Z.Sundukova (zinātniskā vadītāja) 

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU EFEKTĪVAS VADĪBAS 
MODELIS LATVIJĀ 
 

Ikviena uzņēmuma darbībai, neatkarīgi no nozares, kurā tas darbojas, kā arī no valsts 
ekonomiskās situācijas, ir nepieciešama vadības procesa nodrošināšana, bez kura nav 
iespējama ne tikai uzņēmuma efektīva darbība un attīstība, bet arī tā pastāvēšana. Turklāt 
organizācijas vadīšana zināmā mērā nosaka citu organizāciju attieksmi, kā arī veido 
organizācijas tēlu, tas nozīmē, ka uzņēmuma vadīšana ietver sevī daudzu cilvēku intereses kā 
uzņēmuma iekšienē, tā arī ārpus tā. 

Ņemot vērā pēdējo gadu ekonomisko lejupslīdi jeb ekonomisko krīzi, kas būtiski 
ietekmēja vairumtirdzniecības nozares darbību, par ko liecina vairumtirdzniecības nozares 
apgrozījuma un peļņas samazinājums, kā arī nodarbināto cilvēku skaita un darba algas 
samazinājums, ikviena uzņēmuma vadībai bija svarīgi pārskatīt vai pilnīgi mainīt esošo 
vadības sistēmu uzņēmumā, pielāgojoties ārējās un iekšējās vides izmaiņām. 

Vairumtirdzniecības nozarē ir ļoti daudz tirgus dalībnieku, tāpēc autore uzskata, ka 
galvenais šķērslis vairumtirdzniecības nozarē ir konkurence. Lai varētu konkurēt tirgū un 
attīstīties, uzņēmuma vadībai ir pareizi jāizvēlas vai jāizstrādā vadības modelis, kuru izvēle ir 
atkarīga no tā, ko tas grib sasniegt nākotnē. 

Balstoties uz esošajiem vadības modeļiem (Uzskaites un analīzes sistēmas modelis, 
Uzņēmuma funkcionēšanas modelis, Organizatoriski administratīvās sistēmas modelis, 
Uzņēmuma vadības mērķa funkcijas modelis, Integrētas vadības modelis, Eiropas izcilības 
modelis), autore izveidoja vispārīgo vairumtirdzniecības uzņēmumu vadības modeli, kurš 
sastāv no trim lieliem vadības procesiem: 1) finanšu; 2) personāla un 3) procesu vadības. Visi 
modelī iekļautie procesi ir neatņemamas vadības procesa sastāvdaļas. Ņemot vērā 
vairumtirdzniecības nozares specifiku, autore ir sadalījusi katru procesu sīkāk, atspoguļojot 
katra procesa būtību. 

Izstrādātais modelis atspoguļo katra vairumtirdzniecības uzņēmuma vadības procesu, taču 
balstoties uz uzņēmuma izvēlēto stratēģiju, uzņēmuma vadība var operēt tikai ar dažiem katrā 
procesā esošajiem elementiem, tāpēc autore ir izstrādājusi efektīvāka vadības modeļa izvēles 
kritērijus, par pamatu ņemot uzņēmuma darbības stratēģiju. Darba autore, ņemot vērā esošo 
ekonomisko situāciju valstī, ir apskatījusi trīs, pēc viņas domām, svarīgākās stratēģijas: 1) 
uzņēmuma vērtības paaugstināšanas; 2) konkurētspējas paaugstināšanas un 3) izmaksu 
samazināšanas stratēģiju, katrai stratēģijai piedāvājot piemērotāko vadības modeļa variantu, 
kas ļauj efektīvāk un ātrāk sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus. 

Protams, ka katru izstrādāto modeli ir nepieciešams ieviest uzņēmuma darbībā, tāpēc 
autore ir izstrādājusi efektīvas vadības modeļa ieviešanas mehānismu, kurš, tāpat kā ikviens 
projekts, sastāv no daudzām stadijām: 1) nepieciešamības veikt izmaiņas uzņēmuma vadības 
procesā; 2) uzņēmuma esošā vadības procesa novērtēšanas un analīzes; 3) ieviešanas plāna 
izstrādes; 4) darbinieku informēšanas par izmaiņām vadīšanas procesā; 5) modeļa 
integrēšanas uzņēmuma vadības procesā; 6) kontroles; 7) novērtēšanas; 8) ieviešanas plāna 
uzlabošanas. 

Autores izstrādātais efektīvas vadības modelis aprobēts ar konkrēta uzņēmuma piemēru, 
kurš nodarbojas ar pārtikas vairumtirdzniecību Baltijas valstīs, izmantojot uzņēmuma finanšu 
pārskatu datus un saimnieciskās darbības rādītājus.  
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V.Jakšina, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 

FINANŠU PROJEKTU RISKA VADĪŠANA PAKALPOJUMU JOMĀ 
 

 Pētījumā finanšu projekts ir online azartspēle. Autore raksta par azartspēļu biznesu 
internetā no uzņēmēja viedokļa un piedāvā uzskatīt to kā uzņēmējdarbības veidu. 

Rakstīt par inovācijām internetā ir aktuāli, jo internets ir kļuvis par neatņemamu dzīves 
sastāvdaļu un Latvijā privātie interneta pieslēgumi ir pieejami 66% valsts iedzīvotāju, vēl 
vairāki procenti lieto internetu bibliotēkās, kuras ir kļuvušas par interneta pieejas punktu 
lauku rajonos, kā arī trūcīgākajiem iedzīvotāju slāņiem pilsētās. 

Tā kā uzņēmumiem, kuri citās ES valstīs mēģina piekļūt pakalpojumiem vai tos sniegt, 
joprojām ir jāsaskaras ar sarežģītām, ilgstošām un juridiski neskaidrām administratīvām 
procedūrām, ES ir pieņēmusi jaunu tiesību aktu - Pakalpojumu direktīvu. Šī direktīva ir 
pilnībā ieviesta visās ES dalībvalstīs līdz 2009. gada beigām. Ar šo direktīvu ES ir ieviesusi 
noteikumus, lai vienkāršotu pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu izveidi un pakalpojumu 
sniegšanu pāri robežām.  

Kā liecina pētījuma dati, salīdzinoši lielākā uzņēmēju daļa par galveno e-komercijas 
ieviešanas iemeslu min klientu un partneru ērtības. Savukārt otrs populārākais motīvs  
e-aplikāciju ieviešanai bijusi e-komercijas darījumu popularitāte. Tikai neliela daļa aptaujāto 
kā iemeslus min racionālus ekonomiskos pamatojumus – izmaksu samazināšanu, izdevīgāku 
noieta kanāla ieviešanu u.tml.  

Azartspēles ir populārākā aktivitāte internetā un industrijai daudz ienesīgāka nekā kino. 
Spēles veicina radošo izaugsmi un mijiedarbību, un tām ir nozīmīga loma sociālajā un 
intelektuālajā attīstībā. 

Paredzams, ka nākamajos piecos gados tiešsaistes spēļu spēlēšana desmitkārt 
palielināsies, pateicoties plašākai platjoslas pieejamībai un jaunām mobilajām 
elektroniskajām platformām. 

Psihologi uzskata: tā kā spēles pieprasa pakļauties noteikumiem un sekot norādījumiem, 
tās palielina cilvēka pašdisciplīnas spējas.  

Dažas spēles piedāvā spēlētājiem iespējas attīstīt stratēģisko domāšanu un problēmu 
risināšanas iemaņas. 

Mūsdienās online spēles ir ļoti populāras un saglabās populāritāti vēl ilgu laiku, jo tām  ir 
tik daudz dažādu variāciju. Tās vairs nav tikai spēles, tās ir arī brīnišķīga iespēja iepazīties un 
komunicēt ar cilvēkiem visā pasaulē. 

Viena no pētījuma novitātēm ir riska klasifikācija tiešsaistes azartspēļu biznesā. 
Koncentrācijas risks varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kredītiestādei     

rodas nozīmīgi zaudējumi. Koncentrācijas  risks tiek analizēts saistībā  ar  kreditēšanas  
darbībām, tomēr autore uzskata, ka koncentrācijas  risks  attiecas arī uz tiešsaistes azartspēļu 
biznesu un to ietekmē negatīvi.  

Lai noteiktu iestādes koncentrācijas risku, analīzi veic ne   tikai viena riska ietvaros, bet 
arī starp vairākiem riskiem. Šis dalījums ir nedaudz mākslīgs, jo koncentrācijas analīzei, ko 
veic viena riska ietvaros vai starp vairākiem  riskiem,  ir  vienāds  iznākums:  tiek  identificēti  
riska  darījumi, kuri var radīt pietiekami lielus zaudējumus, kas apdraudētu finanšu iestādes 
stāvokli vai spēju nodrošināt tās  pamatdarbību, vai  kuri var nozīmīgi mainīt iestādes riska  
profilu. 

Koncentrācijas riska analīzei ir ņemta SIA „ Evolution Latvia”. 
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N.Jankovska, R.Greitāne (zinātniskā vadītāja) 
 
PATĒRIŅA TIRGUS SEGMENTĒŠANA PAKALPOJUMU JOMĀ 
 

Novērtējot elektronisko sakaru nozares stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, var 
secināt, ka šobrīd nozarē pastāv vairāki draudi, kuri galvenokārt ir saistīti ar iedzīvotāju 
maksātspējas samazināšanos, cilvēku migrāciju uz ārvalstīm un iedzīvotāju skaita sarukumu. 
Visi šie faktori negatīvi ietekmē nozares attīstību, jo kopējais patēriņš samazinās. 

Elektronisko sakaru nozare ir viena no straujāk augošajām Latvijā. Gan elektronisko 
sakaru pakalpojumu plašums, gan daudzveidība lielā mērā ir atkarīgi no jaunāko tehnoloģiju 
parādīšanās tirgū, arī elektronisko sakaru pakalpojumu patēriņš ir atkarīgs no jaunākajām 
tehnoloģijām. Nonākot tirgū, jaunākās tehnoloģijas ne tikai palielina mobilo sakaru operatoru 
pakalpojumu klāstu, bet arī pieaug kopējie ieņēmumi elektronisko sakaru nozarē. 

Latvijā mobilo sakaru tirgus ir spilgts oligopolā tirgus piemērs. Oligopolkonkurences 
apstākļos pārdevējiem ir ļoti jāseko konkurentu cenām un jauniem piedāvājumiem. Mobilo 
sakaru operatoru darbība pilnībā ir atkarīga no konkurentu cenu politikas un pakalpojuma 
klāsta. 

Svarīgākais faktors respondentiem, izvēloties mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, ir 
cena. Otrajā vietā ir sakaru kvalitāte, savukārt trešajā -  papildpakalpojumu cenas. 

Būtiskākie punkti, kas ir svarīgi, segmentējot mobilo sakaru tirgus klientus, ir mobilo 
sakaru apmaksas veids, klientu tendences runāt vai nu sava operatora tīklā, vai citos tīklos. 
Lai sekmīgi izstrādātu mobilo sakaru tarifus, nepieciešams arī zināt, kāds ir vidējais klientu 
sarunu ilgums, cik minūtes tiek runātas sava operatora tīklā un cik citos tīklos, tāpēc regulāri 
jāseko līdzi tirgus tendencēm un jāveic klientu aptaujas. 

Pēc aptaujas veikšanas un datu analīzes pētījumā izvirzītās hipotēzes: mobilo sakaru 
tirgus klientu izvēles pamatā ir cena, bet otrajā vietā - kvalitāte. 

Kā galvenās iespējas nozarē ir jaunu pakalpojumu izveidošana, kas var sekmēt jaunu 
klientu piesaistīšanu un uzņēmumu ieņēmumu palielināšanu, kā arī jaunu segmentu apgūšana. 

Izpētot datus par mobilo sakaru operatoru neto apgrozījuma dinamiku, darba autore 
secina, ka Latvijas mobilo sakaru operatora Bite neto apgrozījuma apmērs laika posmā no 
2008. gada līdz 2010. gadam pieaudzis, bet Tele2 un LMT operatoriem - samazinājies. Bite 
Latvijā iekaro tirgu, līdz ar to konkurentu ieņēmumi samazinās.            

Mūsdienās, lai piesaistītu vairāk klientu, nepieciešams ne tikai pārdot vai ražot 
kvalitatīvus produktus,  bet arī pārdomāti segmentēt tirgu un orientēties uz pircēju 
vajadzībām. 

Patēriņa tirgus segmentācija var veikt, balstoties uz vairākām pazīmēm: ģeogrāfiskām, 
demogrāfiskām, psihogrāfiskām, uzvedības. Dažreiz uzņēmumi, lai sekmīgi veikt tirgus 
segmentāciju, apvieno šīs pazīmes vai lieto citu segmentēšanas principus, kuri ir aktuāli tieši 
konkrētam tirgus  produktam. 
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J.Karjakina, V.Jurēnoks (zinātniskais vadītājs) 
 
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠAS ATTĪSTĪBAS 
MODEĻI 

 
Viens no galvenajiem uzņēmumu stratēģiskās plānošanas jautājumiem ir uzņēmuma 

attīstības analīze, ņemot vērā ārējās vides izmaiņas. Mūsdienās, kad arvien straujāk attīstās 
globalizācija, integrācija un liberalizācija, ir svarīgi pareizi noteikt jebkuras uzņēmējdarbības 
attīstības stratēģiju un veidot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības konkurētspējas 
nodrošināšanai un paaugstināšanai.  

Stratēģiskā plānošana nosaka uzņēmumam individualitāti un noteiktību, kas ļauj iesaistīt 
noteiktu darbinieku tipu un tajā pašā laikā perspektīvu uzņēmumam, kurš virza savus 
darbiniekus, iesaista jaunus darbiniekus un palīdz pārdot preces vai pakalpojumus. Šīs 
analīzes svarīgākais elements ir uzņēmuma pozīcijas noteikšana konkurences cīņā par savas 
produkcijas pārdošanu tirgū. Uz šīs analīzes pamata tiek noteikti uzņēmuma attīstības mērķi, 
veidotas ražošanas-saimnieciskās darbības atsevišķas nodaļas un izvēlētas mērķu sasniegšanas 
stratēģijas. 

Vadītājam ir jāizveido stratēģiskā plānošana tā, lai tā ne tikai paliktu praktiski izdevīga 
īstenošanai ilgā laika posmā, bet arī būtu pietiekami pārveidojama uzņēmuma modifikācijai 
un pārorientēšanai. Kopējais stratēģiskais plāns būtu jāuztver kā noteikta programma, kura 
virza uzņēmējdarbību ilgā laika posmā, pieļaujot pastāvīgas izmaiņas mainīgu lietišķo un 
sociālo apstākļu dēļ.  

Tomēr stratēģiskā plānošana pilnā mērā nevar sniegt pilnu un visaptverošu informāciju 
par nākotni. Izveidotais nākotnes tēlojums nav uzņēmuma ārējās un iekšējās pozīcijas 
detalizēts apraksts, bet gan scenārijs, kuram piemīt varbūtiska rakstura pazīme. Kopumā 
stratēģiskā plānošana ir uzņēmuma augstākās stratēģisko mērķu noteikšanas un sasniegšanas 
vadības intuīcijas un mākslas simbioze, kas ietver sevī priekšplāna analīzes metožu praktisku 
pārzināšanu un stratēģisko plānu izstrādāšanu. 

Pētījumā analizētas gan produkcijas eksporta, gan arī darba tirgus pārmaiņas valstī. 
Nepietiekams darba tirgus konkrētā profesijā ir tikai viens no iemesliem, ka uzņēmumos slikti 
attīstīta stratēģiskā plānošana. Sliktas stratēģiskas plānošanas dēļ samazinās darbinieku skaits, 
līdz ar to samazinās ražošanas daudzums un produkcijas eksports uz citām valstīm. 
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T.Kuzmina, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU DARBA IZPILDES VĒRTĒŠANAS 
SISTĒMAS IZSTRĀDE 

 
Latvijai ir trešais straujākais tautsaimniecības gada izaugsmes rādītājs Eiropas Savienībā. 

2010. gadā pakalpojumu nozare veidoja vairāk par 70% no IKP. 
Neskatoties uz IKP pieaugumu, Latvijas produktivitātes rādītājs ir viens no zemākajiem ES.  
Viens no būtiskākajiem nosacījumiem darba produktivitātes veicināšanai ir augsti 

kvalificēti, kompetenti un motivēti darbinieki. Pareizi piemērota darba izpildes novērtēšanas 
sistēma ir saikne starp uzņēmuma mērķiem un rezultātiem, tā palīdz arī atalgot darbiniekus 
atbilstoši viņu sasniegtajiem rezultātiem. 

75% no aptaujātajiem Latvijas uzņēmumiem savā darbībā izmanto ārpakalpojumus.  
Sākot no 2005. gada, juridisko un grāmatvedības uzņēmumu skaits katru gadu pieauga. 

Neskatoties uz to, starp top-10 Baltijas biznesa pakalpojumu uzņēmumiem nav neviena 
Latvijas uzņēmuma. 

Ārpakalpojumu uzņēmumi ir tik labi, cik labi ir viņu darbinieki, tāpēc tāda tipa 
uzņēmumos īpaši aktuāls jautājums ir šo speciālistu vajadzību izzināšana un apmierināšana, 
motivācija un karjeras iespējas. 

Latvijā pašlaik dominē uz mērķi un rezultātu orientēta kontrolējoša darba vide, nevis uz 
darbinieka potenciālu balstīta darba organizēšana. Vadītāji, kas palīdz saviem padotajiem 
attīstīt uzņēmumam nepieciešamās kompetences un velta tam 10-15% no sava darba laika, ir 
spējīgi paaugstināt darba izpildes rādītājus līdz pat 25%. 

Darba izpildes vērtēšanas sistēmas svarīgumu apzinās arī paši darbinieki, kuru aptauja 
liecina par to, ka novērtēšana pozitīvi ietekmē viņu produktivitātes celšanu. 

Novērtēšanas process sastāv no pieciem posmiem: novērtēšanas kritēriju izstrādāšana, 
novērtēšanas programmas noteikšana, konsekventa datu savākšana, datu izvērtēšana un 
novērtējuma izstrādāšana, rezultātu apkopošana. Tomēr nav vienotas darba izpildes 
novērtēšanas sistēmas, kuru varētu izmantot visi noteiktā jomā strādājošo uzņēmumu vadītāji.  

Lai izmērītu produktivitāti, pirms novērtēšanas veikšanas ir svarīgi uzstādīt darba izpildes 
normatīvus un darīt tos zināmus visiem darbiniekiem. Normatīviem jābūt izmērāmiem, turklāt 
ir jābūt zināmam, par kādu konkrētu rīcības izpausmi darbinieks var saņemt vienu vai citādu 
novērtējumu.  

Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumos varētu būt grūti uzstādīt normatīvus, jo 
ikdienas uzdevumi atšķiras, kā arī atšķiras pakalpojumi, kurus viņi piedāvā dažādiem 
klientiem. Viens no risinājumiem, lai noskaidrotu personāla efektivitāti un reālo slodzi, ir 
uzstādīt katras operācijas veikšanai nepieciešamo konkrēto laika patēriņu.  

Pēc novērtēšanas veikšanas ir svarīgi apkopot rezultātus un pieņemt lēmumus, kas saistīti 
ar esošo personālu atkarībā no novērtēšanas rezultātiem.  
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A.Laicāne, I.Eriņš (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU EFEKTIVITĀTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ 
 

Mūsdienās strauji attīstās tehnoloģijas un nepārtraukti mainās un uzlabojas tehnika, notiek 
nepārtraukta informācijas apmaiņa, līdz ar to rodas nepieciešamība pēc darbaspēka, kas visu 
minēto spētu saņemt, analizēt, izmantot ikdienas praksē, pārvērst priekšrocībās, lai 
palielinātos organizācijas konkurences spējas. To spēj veikt izglītoti un kompetenti cilvēki, 
tāpēc viens no galvenajiem augstāko izglītības iestāžu uzdevumiem ir radīt valstij šādus 
speciālistus.  

Augstākās izglītības iestādes uzskata, ka valsts finansējums augstākajai izglītībai, zinātnei 
un pētniecībai pēdējos gados ir tik krasi samazināts, ka tas vairs neatbilst izglītības 
pakalpojumu nepieciešamajai kvalitātei. Diemžēl aizvien biežāk Latvijas augstskolu 
absolventi izsaka vilšanos iegūtajā augstākajā izglītībā. Izglītības iegūšana saistīta gan ar 
tiešajām izmaksām (mācību maksa, mācību piederumu iegāde utt.), gan arī ar alternatīvām 
izmaksām (neiegūtie ienākumi mācību laikā). Ja šodienas ieguldījumi izglītībā nedod iespēju 
nākotnē tos kompensēt, tad kurš gan gribēs maksāt par pakalpojumu, kurš neatbilst prasībām 
un nespēj apmierināt vajadzības? 

Arī Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk IZM) uzskata, ka ir nepieciešamas 
pārmaiņas. IZM piedāvā pilnveidot esošo augstākās izglītības finansējuma modeli, šobrīd 
funkcionējošo budžeta finansējuma aprēķinu papildinot ar jauniem darbības rādītājiem, kas 
stimulētu augstskolu darbību studiju kvalitātes, efektivitātes un pieejamības līdzsvara 
virzienā. 

Latvijas demogrāfiskā situācija nav iepriecinoša - iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 
(15–64 gadi) samazinās, tas nozīmē, ka samazinās arī potenciālo studētgribētāju skaits. 
Samazinoties studentu skaitam, konkurence augstāko izglītības iestāžu starpā palielināsies. 

Apstākļos, kad valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti un nepietiekami, par svarīgāko 
nosacījumu augstskolu finansēšanas procesā kļūst nepieciešamība piesaistīt papildu līdzekļus, 
kā arī finanšu resursu izmantošanas optimizācija un efektivitāte.  

Vienkāršoti efektivitāte nozīmē sasniegt rezultātu (izvirzīto mērķi), patērējot pēc iespējas 
mazāk resursu. Līdz ar to izglītības sistēmas mērķis ir veidot izglītotu un radošu cilvēku, 
efektīvi patērējot sabiedrības resursus. 

Zināšanas arvien vairāk kļūst par vienu no sabiedrības attīstības pamatfaktoriem, tāpēc 
izglītības nozīme mūsdienu pasaulē pastāvīgi pieaug - izglītība ir investīcijas nākotnei. 
Vadošo ekonomisko sistēmu pieredze rāda, ka ir svarīgi resursus ieguldīt sabiedrības 
izglītošanā - izdevumi izglītības mērķiem ir investīcijas, kas var veicināt ekonomisko 
izaugsmi, paaugstināt ražīgumu, sekmēt personīgo un sociālo attīstību un mazināt sociālo 
nevienlīdzību. Zināšanu ekonomikas pamatnosacījums ir augstākās izglītības kvalitāte 
(atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, mācībspēku atalgojums, studiju programmu, 
studējošo un docētāju kompetences pilnveidošanas iespējas) un pieejamība (atbilstošs budžeta 
finansēto vietu skaits un studiju maksas lielums un piemērotība). Izglītības komponente ir 
indivīda, uzņēmuma, pilsētas un reģiona konkurētspējas obligāta sastāvdaļa. 
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G.Laizāne, V.Jurēnoks (zinātniskais vadītājs) 
 
KOLEKTĪVĀS IEPIRKŠANĀS INTERNETA PORTĀLU PROJEKTU 
VADĪŠANA LATVIJĀ 
 

Internets pēdējo gadu laikā ir mainījis veidu, kādā tiek meklēta un uztverta informācija. 
Līdz ar to internets jau sen vairs neaprobežojas v ar informācijas pārsūtīšanu starp divām tīklā 
savienotām ierīcēm. Tas ir veids, kā uzzināt jaunu un atrast nepieciešamo informāciju, tā ir 
vide, kurā iespējams sazināties ar draugiem un domubiedriem un veidot sadarbību ar 
vietējiem un ārzemju sadarbības partneriem, un tā ir vide, kurā var izdevīgi iepirkties.  

Iepirkšanās internetā šobrīd ir viens no attīstītākajiem elektroniskās komercijas 
virzieniem. Attīstoties interneta izmantošanas iespējām, pilnveidojas arī elektroniskās 
komercijas iespējas, un viena no šābrīža aktuālākajām tendencēm pasaulē un Latvijā ir 
kolektīvā iepirkšanās. Taču, ko nozīmē kolektīvā iepirkšanās? Vai tas nozīmē, ka cilvēkam, 
kurš vēlas iegādāties kādu no kolektīvās iepirkšanās piedāvājumiem, ir jāatrod cilvēku grupa 
vai jābūt kāda kolektīva biedram? Tie ir jautājumi, kuri nodarbina sabiedrības pārstāvjus, kuri 
aktīvi neseko līdzi jaunākajām interneta izmantošanas un elektroniskās komercijas tendencēm 
pasaulē.  

Kolektīvā iepirkšanās dod iespēju iegādāties un izmantot visdažādākos piedāvājumus par 
ievērojami zemākām cenām nekā parasti. Kolektīvā iepirkšanās, tāpat kā citi e-komercijas 
virzieni, tiek organizēta un realizēta, izmantojot interneta portālus. Šajos portālos ir atrodami 
gan tirdzniecības, gan skaistumkopšanas un veselības, gan tūrisma un izklaides piedāvājumi.  

Attīstoties kolektīvās iepirkšanās interneta portālu biznesam, attīstās arī veids, kā 
veiksmīgāk pārlūkot visus piedāvājumus vienuviet. Latvijā nav speciāla apzīmējuma 
portāliem, kuri apkopo visus aktuālos kolektīvās iepirkšanās interneta portālu piedāvājumus, 
tomēr šobrīd šo funkciju daļēji pilda preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas portāli un 
portāli, kas apkopo kolektīvo iepirkšanās portālu piedāvājumus, kurus angļu valodā apzīmē ar 
vārdu „Aggregator”, tulkojumā latviešu valodā – apkopotājportāls. 

Ir jomas, kurās pircēji ir pozitīvi novērtējuši kolektīvās iepirkšanās portālu piedāvājumus, 
piemēram, ēdināšanas pakalpojumus un atpūtas iespējas, tomēr pircējiem ir pamatotas 
aizdomas, ka ne visu kolektīvās iepirkšanās piedāvājumu kvalitāte atbilst realitātei un 
piedāvājumi ir patiešām izdevīgi, kas samazina pircēju uzticību šādam iepirkšanās veidam. 
Rūpīgi pētot kolektīvo iepirkšanās interneta portālu piedāvājumus un nosacījumus, kas 
jāizpilda, lai pircējs varētu saņemt izvēlēto preci vai pakalpojumu ar norādīto atlaidi, ir 
manāms, ka nosacījumi atšķiras. Ja sākotnēji kolektīvās iepirkšanās piedāvājumiem vienmēr 
tika noteikts minimālo pircēju skaits un piedāvājuma kuponu pircējs saņēma brīdī, kad akcijas 
iegādes termiņš bija noslēdzies, tad šobrīd daļa no iepirkšanās portāliem minimālo pircēju 
skaitu nenorāda nemaz vai arī to skaits var būt „1”. Liela daļa no portāliem arī vairs neievēro 
kuponu izsūtīšanu pēc akcijas iegādes termiņa beigām, bet tā vietā kuponu iespējams saņemt 
uzreiz pēc kupona iegādes. Līdz ar to var spriest, ka Latvijā kolektīvo iepirkšanās portālu 
sākotnējā būtība ir zaudējusi nozīmi, tāpēc ir būtiski nodalīt iepirkšanās portālus, kuri atbilst 
kolektīvās iepirkšanās nosacījumiem, no portāliem, kas pēc būtības ir atlaižu portāli. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt kolektīvās iepirkšanās interneta portālus Latvijā, to vadīšanu, 
apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus šo problēmu atrisināšanai. 

Darba uzdevumi: 
1. Raksturot interneta lietošanas tendences Latvijā. 
2. Veikt kolektīvās iepirkšanās portālu raksturojumu un to vadīšanas analīzi Latvijā. 
3. Precizēt kolektīvās iepirkšanās portālu definīciju. 
4. Izstrādāt projekta ieviešanas stratēģiju un tās realizācijas algoritmu. 
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L.Laura, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
BIOPRODUKCIJAS NOZARES ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
 

Mūsdienu sabiedrībā arvien aktuālāks kļūst bioloģiskais jeb „zaļās domāšanas” 
dzīvesveids, kas saistīts gan ar rūpēm par vidi, gan veselību. Latvijā tieši pēdējos gados ir 
notikusi strauja bioloģiskās lauksaimniecības attīstība. Pašreiz ir būtiski, ka tiek patērēti tieši 
Latvijā ražoti bioprodukti, jo tādējādi tiek veicināta valsts ekonomiskā attīstība un atbalstīti 
vietējie ražotāji.  

Neskatoties uz salīdzinoši lielo saimniecību skaitu, bioloģisko produktu nozares attīstību 
kavējuši vairāki apstākļi: 

1. Nepietiekama pircēju informētība par bioproduktiem. 
2. Bioproduktu cena, kas ir salīdzinoši augstāka nekā konvencionālās lauksaimniecības 

produktu cena, līdz ar to nereti nepieejamāki cilvēkiem ar ne tik augstiem 
ienākumiem. 

3. Neliels bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu skaits. 
Lai veicinātu bioprodukcijas tirgus attīstību, jānotiek sabiedrības izglītošanai par to, kā 

bioprodukts atšķiras no citiem pārtikas produktiem, kā tos atpazīt un kā notiek bioloģiskās 
lauksaimniecības uzraudzība un kontrole. Tirgus attīstība ir iespējama tad, ja patērētāji turpina 
uzskatīt, ka bioloģiskie produkti ir kvalitatīvāki par tradicionāli iegūtiem produktiem, jo tikai 
uzticoties kvalitātei, patērētāji būs gatavi maksāt papildus vērtību par piedāvāto produktu.  

Svarīga ir uzticamības veicināšana kvalitātes standartiem, izglītošanas programmas 
izveidošana un īstenošana par bioloģiskās produkcijas ražošanas procesu un galaprodukta 
marķējumu. Nepieciešams arī veicināt informācijas pieejamību jaunākajiem datiem par 
bioproduktiem, to saimniecībām, pieejamo sortimentu, tirdzniecības vietām, kā arī skaidrot 
ieguvumus par attiecīgo bioproduktu cenu, kas ir salīdzinoši augstāka kā pārējiem 
produktiem. 

Nepieciešama bioloģisko produktu pārstrādes attīstība. Lai nodrošinātu lielāku 
produkcijas apjomu un tirgus apgūšanu, svarīga ir zemnieku savstarpējā kooperācija un 
sadarbība. Nepieciešams attīstīt un veicināt bioloģiskās produkcijas pārstrādes līniju 
veidošanu un jaunu pārstrādes uzņēmumu attīstību, attīstīt loģistiku un tirdzniecību. Tad būs 
iespēja ražot gan lielākus apjomus un paplašināt sortimentu, gan nodrošināt piegādes 
regularitāti. 

Kvalificētu bioloģisko lauksaimnieku skaita pieaugums gaidāms, ja tiks veicinātas 
izglītības iespējas topošajiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, pilnveidojot pasniedzēju un 
konsultantu izglītošanu, kas tālāk nodrošinātu zemnieku apmācību, kā arī tālmācības sistēmas 
izveide un bioloģiskās lauksaimniecības profesijas standarta izstrāde, mācību programmu un 
mācību līdzekļu izstrāde visiem izglītības līmeņiem. Lai Latvijas bioloģiskie lauksaimnieki 
būtu konkurētspējīgi arī ārpus valsts robežām, jāizveido ilgtspējīga bioloģiskās 
lauksaimniecības pētījumu, izglītības un inovāciju sistēma. Nepieciešami pētījumi par 
Latvijas apstākļiem piemērotāko kultūraugu un mājlopu šķirņu audzēšanu, ražošanas 
tehnoloģiju pilnveidošanas un sēklaudzēšanas saimniecību tīkla izveidošanas iespējām.  

Turpmāka bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstība iespējama tad, ja patērētāji tiek 
izglītoti un pietiekami informēti par bioproduktiem salīdzinājumā ar konvencionālās 
lauksaimniecības produktiem. Kā arī svarīga ir bioloģiskās produkcijas pārstrādes veicināšana 
un jaunu pārstrādes uzņēmumu attīstība, kam nepieciešams valsts atbalsts, izglītības un 
zinātnes attīstība.  
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L.Leikuma, I.Eriņš (zinātniskais vadītājs) 
 
STRATĒĢISKIE ELEMENTI SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKTORA 
ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ 
 

Palielinoties trešā sektora nozīmīgumam, Eiropā kopā ar aizvien biežāk aprakstītām 
inovatīvām nestandarta uzņēmējdarbības aktivitātēm pastāvošo problēmu risināšanai un 
izaicinājumu pārvarēšanai veidojas jauns koncepts – sociālā uzņēmējdarbība. Vēl pirms 
desmit gadiem šis koncepts reti tika pieminēts, taču šobrīd to apspriež augstākā līmeņa 
politiķi, akadēmiķi un praktiķi. Koncepts ir plašs un bieži vien tiek uztverts ļoti atšķirīgi, 
tomēr būtiski, ka tā pamatvērtība - sociālais mērķis - vienmēr tiek apvienota ar ekonomisko 
darbību visos šī koncepta veidolos. Vairākās valstīs sociālā uzņēmējdarbība ir izveidojies kā 
spēcīgs sektors, un pēdējo gadu laikā arī Eiropas Komisija ir pievērsusies šī sektora attīstībai 
visā Eiropas Savienībā. 

Sociālā uzņēmējdarbība ir integrēta Eiropas 2020 stratēģijā, Eiropas Uzņēmējdarbības 
fonda, Sociālās uzņēmējdarbības un citu fondu atbalstāmajām prioritātēm, kā arī daudzās citās 
Eiropas Savienības dalībvalstīm nozīmīgās iniciatīvās, stratēģijās un programmās. Latvijā ir 
atsevišķi sociālie uzņēmumi, tomēr sektors kā tāds nepastāv un lielākajai sabiedrības daļai  
koncepts ir neskaidrs un svešs. Darba mērķis ir rast iespēju popularizēt sociālo 
uzņēmējdarbību Latvijā uz izstrādāta sociālās uzņēmējdarbības dažādus stratēģiskos 
elementus iekļaujoša attīstības modeļa bāzes. Sektora attīstības nepieciešamību tieši parāda 
sociālekonomiskās vides analīze, kas atklāj vairākas būtiskas problēmas, kas jānovērš 
iedzīvotāju labklājības celšanai.  

Pamatojoties uz pastāvošo teorētisko sociālās uzņēmējdarbības pētījumu un prakses 
piemēru analīzes, autore piedāvā sociālās uzņēmējdarbības attīstības plānu Latvijai, lai tajā 
veidotos jauns, spēcīgs sektors, kas stiprinātu gan valsts ekonomiku un sociālo vidi, gan 
kopējo iedzīvotāju labklājību. Attīstības plāns iekļauj vairākus būtiskus stratēģiskos 
elementus – izpratnes veidošanu un sociālās vērtības atzīšanu, finanšu sistēmas pielāgošanu, 
vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanu, atbalsta programmu izveidi, kas kopumā 
nodrošinātu veiksmīgu sektora veidošanos un ilgtermiņa attīstību. Lai izprastu sociālās 
uzņēmējdarbības pozīciju tirgū attiecībā pret citiem sektoriem un atbilstoši plānotu sektoru 
attīstību veicinošas aktivitātes, autore piedāvā sociālās uzņēmējdarbības veidošanās vides 
grafiku. Par pamatu sociālās uzņēmējdarbības konceptam Latvijā tiek ņemta Eiropas 
Komisijas „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvā” publicētā definīcija, kurai autore piedāvā 
vairākus labojumus un papildinājumus, lai neierobežotu sektora, sociālo inovāciju un hibrīdo 
uzņēmumu veidošanos Latvijā, kur kopumā izpratne par sociālo uzņēmējdarbību ir vāja un 
nepilnīga.  

Lai pamatotu sociālās uzņēmējdarbības attīstības plāna nepieciešamību un sektora 
veidošanos Latvijā, autore piedāvā praktisku sociālā uzņēmuma veidošanas piemēru lauku 
teritorijā, kur ar uzņēmuma ekonomisko darbību tiek veidots sociālais labums un esošo 
resursu lietderīguma celšana, kas rada pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā un ekonomikā 
kopumā. Lai izprastu sektora attīstības plašās iespējas, tiek piedāvāti Latvijas 
sociālekonomiskajai situācijai piemēroti labās prakses piemēri. 

Sektora ekspertu viedokļu, iedzīvotāju aptauju, esošo sociālo uzņēmējdarbību regulējošo 
politiku analīzes rezultātā tika atklāti un apkopoti būtiskākie sektora attīstību veicinošie 
faktori. Prognozējot pēc analoģijas un veidojot iespējamos sociālās uzņēmējdarbības sektora 
attīstības scenārijus, autore ir formulējusi konkrētus secinājumus un priekšlikumus, kuru 
integrēšana valsts politikā un sabiedrības aktīvo indivīdu iniciatīvu mijiedarbība ļautu risināt 
pastāvošās sociālekonomiskās problēmas un ilgtermiņā celtu labklājības līmeni valstī. 
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M.Levitska, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 

ZĪMOLU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMOS 
LATVIJĀ 
 

Tirdzniecības nozare ir vieno no senākajām un perspektīvākajām Latvijā. Ekonomiskā 
krīze ietekmēja visas Latvijas nozares, tirgus apstākļi pasliktinājās, uzņēmējiem grūtāk ir 
pārdot savu produkciju. Mazumtirdzniecība Latvijā ir attīstījusies ļoti nevienmērīgi, 
piemēram, 2007. gadā mazumtirdzniecības pieaugums bija viens no straujākajiem Eiropas 
Savienībā, savukārt kopš 2008. gada vidus mazumtirdzniecības apjoms ir piedzīvojis strauju 
kritumu. Lai izceltos citu konkurentu vidū, uzņēmumiem ir nepārtraukti jāattīstās.  

Tirdzniecības uzņēmumu sekmīgas attīstības veicināšanu var panākt, attīstot savu zīmolu. 
Zīmola veicināšana kļūst arvien nozīmīgāka un aktuālāka, jo zīmols spēj piesaistīt potenciālos 
klientus, savukārt pastāstīt potenciālajiem klientiem par uzņēmumu, par piedāvāto produkciju, 
tostarp arī par uzņēmuma zīmolu, uzņēmums var ar mārketinga komunikācijas palīdzību.  

Darba ietvaros tika piedāvāta komunikāciju shēma zīmola attīstībai tirdzniecības 
uzņēmumos Latvijā, lai palielinātu zīmola atpazīstamību. Mārketinga komunikāciju shēma 
zīmola attīstībai sastāv no astoņiem soļiem: mērķu noteikšanas, tirgus situācijas izpētes un 
analīzes, mērķu tirgus noteikšanas, mārketinga komunikācijas veidu izvēles, izplatīšanas 
līdzekļu izvēles, mārketinga ziņojumu izvēles, stratēģijas realizēšanas un rezultātu 
apkopošanas un novērtēšanas. Veiksmīgi realizējot vienu soli, ir jāpariet uz nākošo. 

Pastāv vairāki faktori, kuri ietekmē zīmola attīstību tirdzniecības nozarē Latvijā. Nosakot 
būtiskus ietekmējošos faktorus, var izveidot zīmola attīstības stratēģijas modeli. Izmantojot 
esošo zinātnisko literatūru, tika piedāvāts zīmola attīstības stratēģijas modelis. Zīmola 
attīstības stratēģijas modeli var atspoguļot šādi: 

ZASM = 	 , , , , , , , , ,   
kur  ZASM– zīmola attīstības stratēģijas modelis;  

	 	   - ietekmējošie faktori; 

	 	  - ietekmējošo faktoru lielumi, kas pieņemti par salīdzinājuma bāzi; 

	 	  - faktoru svarīgums, kas aprēķināts pēc iepriekšminētās metodikas (∑ 1). 

Uzņēmuma mērķi var izteikt kā 	 → , jo lielāks ir N rādītājs, jo efektīvāka ir zīmola 
attīstības stratēģija. 
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E.Lisenko, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 

CENU VEIDOŠANAS MODEĻI TIRDZNIECĪBAS NOZARĒ 
 

Katrs cilvēks, mazs vai liels, ikdienā saskaras ar cenām, tās ir redzamas katrā veikalā, 
tirgū, kioskos, benzīntankos, reklāmās, skatlogos, internetā un citur. Patērētāji ir ieinteresēti 
iegādāties preci pēc iespējas lētāk, bet uzņēmējam ir svarīgi izveidot tādu cenu, kas 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku peļņu, uzņēmuma izaugsmi, lielākas dividendes atkarībā no 
uzņēmuma un uzņēmuma vadības vēlmēm un mērķiem. Uzņēmējam ir svarīgi pēc iespējas 
labāk izmantot to informāciju, kas ir pieejama, sava uzņēmuma labā, bet iztrūkstošo, kas bieži 
vien ir nepieciešama cenu veidošanas teorijā, aizstāt ar objektīviem pieņēmumiem. 

Viena no būtiskākajām problēmām, kas skāra visas nozares Latvijā, tai skaitā tirdzniecību 
un vairumtirdzniecību, ir ekonomiskā lejupslīde. Pēdējos dažos gados notikušas izmaiņas 
Latvijas un pasaules tirgū – ievērojams ekonomiskais kritums (kaut gan jau var novērot 
pakāpenisku ekonomiskās situācijas nostabilizēšanos) kopumā negatīvi ietekmēja 
uzņēmējdarbību – klientu skaits samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējiem laika posmiem, līdz 
ar to uzņēmumu apgrozījums samazinājās, rezultātā uzņēmumi vairs nestrādāja ar peļņu, bet 
gan zaudējumiem, tāpēc ir jāatrod jauni risinājumi, lai nodrošinātu stabilus ieņēmumus. Viens 
no variantiem ir izmantot pārdomātu cenu veidošanu un piemērotus cenu veidošanas modeļus 
konkrētai nozarei un piemērojamu konkrētam uzņēmumam. Aktuāli ir nepazaudēt jau esošos 
klientus, ar cenām nedrīkst aizbiedēt, bet gluži otrādi – vajag piesaistīt un noturēt. Lai to pēc 
iespējas efektīvāk veiktu, nepieciešams pārzināt un labi orientēties teorijā, valsts un pasaules 
ekonomiskajās pārmaiņās, tirgus situācijā, valsts politikā, kas ietekmē uzņēmējdarbību, pēc 
iespējas precīzāk jāprognozē patērētāju uzvedība un jāparedz pēc iespējas vairāk faktoru, kas 
ietekmē cenu veidošanu. 

Cenu veidošana ir tās noteikšanas iekšējo un ārējo faktoru, principu, metožu un aprēķinu 
kopa, savukārt modelis ir kāda objekta, parādības vai procesa attēls. 

Viens no būtiskākajiem darba uzdevumiem ir izveidot piemērotākos cenu veidošanas 
modeļus, kas nodrošinātu konkurētspēju, pastāvīgo klientu uzticību, jaunu klientu piesaisti un 
nesenās ekonomiskās lejupslīdes problēmu pārvarēšanu. Cenai jābūt ne zemākai par tādu 
līmeni, kāds dod iespēju segt izmaksas, un ne augstākai par līmeni, virs kura pēc piedāvātās 
preces nav pieprasījuma. Posmā starp abām galējībām var noteikt dažādas cenas, tāpēc ir 
aktuāli atrast tādu cenu veidošanas modeli, kas nodrošinātu uzņēmumam lielākus ieņēmumus 
un augstāku peļņas līmeni un kas būtu ilgtspējīgs, un tajā pašā laikā pietiekami elastīgs, lai to 
varētu pielāgot mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un pārmaiņām, kas notiek Latvijas 
un pasaules tirgū. 

Darbā izstrādātās novitātes: cenu ietekmējošo faktoru klasifikācija, kuru iedarbība var 
ietekmēt uzņēmumu gan pozitīvi, gan negatīvi, ir ātras iedarbības un reakcijas faktori un 
cenas; cenu veidošanas modeļa izstrāde mazumtirdzniecībai, kad uzņēmums darbojas kā 
vairumtirgotājs un mazumtirdzniecība būs jauns noieta palielināšanas veids; jauna cenu 
veidošanas modeļa izstrāde vairumtirdzniecībai, lai palielināt noietu, apgrozījumu un pelņu. 
Vairumtirdzniecībai tika izstrādāti divi cenu veidošanas modeļi, kur viens piemērots standarta 
darbībai – vairumtirdzniecībai, bet otrs piemērots atklātiem iepirkumu konkursiem. 

Darba ierobežojums - pārsvarā tika apskatīta vairumtirdzniecības nozare, jo tirdzniecības 
nozare ir plaša un tā sastāv no mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, kas veido lielāko 
daļu no tās. 
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O.Lunkina, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM NODARBINĀTĪBU VEICINOŠU 
PROJEKTU VADĪŠANA LATVIJĀ 

 
Cilvēki ar īpašām vajadzībām jebkurā valstī pieder pie riska grupas, kura visvairāk ir 

pakļauta bezdarbam, sociālai atstumtībai un diskriminācijai. Ekonomiskajai situācijai valstī 
pasliktinoties, konkurence darba meklētāju vidū kļūst aizvien lielāka un nežēlīgāka, un 
visvairāk no tā cieš cilvēki ar invaliditāti. To daļēji izraisa darba devēju un personāla atlases 
speciālistu neinformētība un stereotipi par invalīdu nodarbinātības iespējām uzņēmumā, gan 
papildu izdevumi, kas ir nepieciešami darbavietas un vides pielāgošanai cilvēkam ar īpašām 
vajadzībām. Tāpēc bieži vien bezdarbnieki ar invaliditāti, kuriem ir diploms par augstāko vai 
profesionālo izglītību, nepieciešamās darba iemaņas un pieredze, ilgstoši nevar atrast sev 
piemērotu darbu, šāda veidā zaudējot ne tikai iztikas līdzekļu avotu, bet arī pārliecību par 
saviem spēkiem un iespēju integrēties apkārtējā sabiedrībā. 

Apkopojot statistikas datus par 2011.gadu, autore izveidoja bezdarbnieka ar īpašām 
vajadzībām statistisko portretu, kas atbilst lielākai Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto 
cilvēku ar īpašām vajadzībām daļai.  Tā ir sieviete vecumā no 45 līdz 54 gadiem, ar pabeigtu 
profesionālo izglītību, kura ir Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē no 1 līdz 3 gadiem. 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību veicinošos projektus īsteno divas 
Labklājības ministrijas pārraudzībā esošās valsts iestādes - Nodarbinātības valsts aģentūra, 
kas īsteno Latvijas Republikas valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba 
meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā un Sociālās integrācijas valsts 
aģentūra, kas īsteno cilvēku ar īpašām vajadzībām vai personu ar funkcionāliem traucējumiem 
sociālo integrāciju, nodrošinot viņiem iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt 
profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko izglītību. Iestāžu finansējumu nodrošina 
Latvijas valsts budžets un Eiropas Sociālā fonda finansējums.  

Galvenais bezdarbnieku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību veicinošais projekts ir 
subsidētā nodarbinātība Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros. Projektu var sadalīt trijos posmos - 
subsidētās darba vietas izveide uzņēmumā, bezdarbnieka socializācija kolektīvā un 
pieņemšana pastāvīgā darbā. 

Izstrādājot bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas modeli, visi 
ietekmējošie faktori tika sadalīti divās grupās - nodarbinātības veicināšanu noteicošos 
faktoros, kas raksturo pašreizējo situāciju valstī, un nodarbinātības veicināšanu 
ietekmējošajos faktoros, kas  raksturo bezdarbnieka ar īpašām vajadzībām prasmes un 
iemaņas, kas ietekmē katra atsevišķa cilvēka nodarbinātības iespējās. Daudzfaktoru 
bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas modeli var atspoguļot šādi: 

BAINVM= f [K; E; S; Vp; Lp; D; I; V; Bi; Dv; Vs; c.f.], 
kur K - konkurences līmenis; E - ekonomiskā situācija; S - sociālā situācija; Vp - valdības 

politika; Lp - lēmumu pieņemšanas process; D - darba pieredze; I - izglītības līmenis; 
V- vides pieejamība; Bi - bezdarba ilgums; Dv - darba vietas pielāgošana; Vs - valsts 
subsīdijas u.c. faktori. 

Piedāvāto modeli var izmantot, raksturojot jebkuru nodarbinātības veicināšanas projektu.  
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S.Mielava, V.Jurēnoks (zinātniskais vadītājs) 
 
MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU PROJEKTU FINANSĒŠANAS 
ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
 

Mūsdienu tirgus apstākļos, kad ekonomika atgūstas pēc straujā kritiena finanšu krīzes dēļ, 
aizvien aktuālāks kļūst jautājums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sektora veiksmīgu 
darbību un attīstību.  

Latvijā, tāpat kā Eiropas Savienībā, MVU veido tautsaimniecības ekonomisko un sociālo 
pamatu – tiem ir būtiska loma iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā, jo 99% 
ekonomiskās vides sastāda tieši mikro-, mazie un vidējie uzņēmumi, nodrošinot aptuveni  
90 miljonus darba vietu visā Eiropas Savienībā un sniedzot būtisku ieguldījumu 
uzņēmējdarbības attīstībā un inovācijās. Tomēr, uzsākot komercdarbību MVU sektorā, jaunie 
uzņēmēji saskaras ar daudzām grūtībām, kuru novēršanai ir nepieciešams aktīvs valsts 
atbalsts. Īpaši nozīmīgs šis jautājums kļūst, kad runa ir par biznesa projektu realizācijai 
nepieciešamo finansējumu. 

MVU projektu realizēšanai nepieciešamo līdzekļu iegūšana jeb piekļuve finansēm ir 
būtisks šķērslis komersanta izveidei, izaugsmei vai attīstībai. MVU vadītājam, pieņemot 
lēmumu par projekta īstenošanu, viena no lielākajām problēmām ir finansējums. Ir iespējami 
vairāki finansējuma avoti, un katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi – pašu 
līdzfinansējums, banku un citu finanšu institūciju aizdevumi, privātie investori, riska kapitāla 
fondi, kā arī dažādas atbalsta programmas, finansētas no valsts un ES fondu līdzekļiem.  

Šobrīd viennozīmīgi var apgalvot, ka ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem 
investīciju avotiem Latvijas ekonomikā, kas ne tikai mazināja un amortizēja ekonomikas 
lejupslīdi krīzes laikā, bet arī pēc tās turpina pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības stabilizāciju 
un izaugsmi. Taču, lai gan ar ES fondu palīdzību viennozīmīgi ir palielinājušās iespējas iegūt 
finansējumu, valsts administratīvais aparāts joprojām nav pietiekami attīstīts, lai piekļuve 
finansēm būtu vienkārša, ātra un efektīva. 

Autore ir konstatējusi, ka pašlaik finansējuma piesaistē ir vērojami vairāki būtiski kavēkļi, 
kurus var apkopot un iedalīt 2 problēmu grupās: 

1. Sarežģīta piekļuve finansēm – smagnēja administrējošo iestāžu sistēma, nesakārtota 
informatīvā vide par uzņēmumam pieejamajām iespējām, komplicēta dokumentācija 
projekta finansējuma saņemšanai, ilgstoša izvērtēšana, birokrātija, neelastība pret 
izmaiņām projektā. 

2. Starta vai līdzdalības kapitāla trūkums. 
Autore ir aplūkojusi pašreizējās MVU projektu finansējuma piesaistes iespējas Latvijā, kā 

arī problēmas un šķēršļus, ar ko jāsaskaras komersantiem, un, izejot no konstatētās situācijas, 
piedāvā konceptuālu modeli, kurā atspoguļoti risinājumi par iespējām atvieglot uzņēmēju 
piekļuvi finansējumam. Tā kā šobrīd ir izveidojušās nesamērīgas birokrātiskās procedūras un 
atskaitīšanās sistēmas, plašs un nepārredzams iesaistīto institūciju skaits, bieži tiek veikta 
dubulta uzraudzība, kas ir problēma ne tikai uzņēmējam, jo piekļuve finansēm ir ļoti 
sarežģīta, bet ir arī papildus administratīvais un izmaksu slogs valdībai, autore iesaka izveidot 
vienu institūciju – Attīstības banku, kurā tiktu koncentrēti visi atbalsta instrumenti projektu 
finansējuma piesaistei, kā arī likvidētas daudzās ministrijas kā starpniekinstitūcijas, atstājot 
Finanšu ministriju kā vienīgo vadošo iestādi, kas nodrošinātu ES fondu vadību un īstenošanu. 
Turklāt autore piedāvā arī sevis izveidotu MVU projektu finansējuma piesaistes modeļa 
realizācijas algoritmu, kurā atspoguļota jaunizveidotā modeļa pielietošana. 

Autores izstrādātais modelis aprobēts, izmantojot jaunizveidotā uzņēmuma pieredzi 
projekta finansējuma piesaistē. 
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A.Ņikuļina, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
AUTOPĀRVADĀJUMU EFEKTĪVITĀTE PROJEKTU PLĀNOŠANĀ 
STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ 
 

Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar jaunas autopārvadājumu sistēmas izstrādi, lai palielinātu  
piegādes efektivitāti un samazinātu konkrētas ekspedīcijas kompānijas izmaksas, kā arī 
saņemtu papildu ienākumus, piedāvājot šīs sistēmas servisu citām ekspedīciju un pārvadātāju 
kompānijām. 

Veicot analīzi starp Latvijas ekspedīciju kompānijām, kā arī aptaujājot Latvijas mazos un 
vidējos starptautiskos pārvadātājus, ir izveidota atskaite par svarīgākajām problēmām 
uzņēmumu vidū pēdējā gada laikā. Analizējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākās 
grūtības pārvadāšanas laikā var rasties tad, kad autotransporta līdzeklis netiek pastāvīgi 
izsekots un klientam nav iespējas sekot līdzi kravas pārvadāšanai. 

Pārvadāto kravu skaits Latvijā pieaug, un 2011. gadā tas palielinājās vidēji par 2 tonnām 
ceturksnī salīdzinājumā ar 2010. gadu. 

Latvijas autotransporta  īpašnieku  tirgus  nav  koncentrēts.  Pieejams  transports  arī  no  
Lietuvas, Igaunijas, Polijas un citu valstu uzņēmumiem. 

Analizējot autopārvadājumu nozari, ir konstatēts, ka klientam svarīgākais ir: piegādes 
drošība, piegādes laiks, jo prece ir jāpiegādā konkrētā laikā un konkrētā vietā, elastīgums 
piegādes laikā, ekoloģiski droša piegāde, bet vismazāk uzmanības klients pievērš servisa 
līmenim. 

Plānojot starptautiskās piegādes, nepieciešams izvēlēties optimālu transporta veidu vai 
transporta veidu kombināciju, kas būtu vispiemērotākā konkrētam pārvadājuma veidam un 
klienta prioritātēm. 

Ir daudzi šķēršļi, kas pazeminā Latvijas autotransporta nozares konkurētspēju: 
infrastruktūras un reģistrēšanas ierobežojumi, soda sankcijas, pārvietošanās ātrums. 

Lai veiksmīgi sekotu līdzi katra autotransporta līdzekļa atrašanās vietai, tā kustības 
ātrumam, kā arī kontrolētu degvielas patēriņu, var izmantot speciālas G-BOX sekošanas 
ierīces. Tehnoloģiskais progess ļauj izmantot speciālas sūtījuma izsekošanas sistēmas, Web 
noliktavas pakalpojumus un MapOn sistēmu. 

Izstrādāts optimāls pārvadājumu efektivitātes modelis. Modelis iekļauj faktorus, kuri 
ietekmē konkrēta pārvadājuma efektivitāti pie noteiktiem resursu ierobežojumiem. 

Pateicoties jaunajai autopārvadājumu vadības sistēmai, ir noteikts optimāls kravas 
glabāšanas periods tranzītnoliktavā, ņemot vērā piegādātāja nosūtīšanas laika grafiku un 
klientu noteiktas preces pieprasījumu. 

Autoparvadājuma vadības sitēma spēj šķirot iespējamos piegādes variantus pēc divām 
funkcijām: 	un	 . Funkcija  piedāvā piegādes variantu pēc zemākās 
cenas, neiekļaujoties laika ierobežojumos. Funkcija	  palīdz  atrast piegādi maksimāli 
ātrāk, cenai šajā gadījumā nav nozīmes. Funkcija . ļauj atrast piegādi par 
minimālu cenu un iespējami ātrāk.  

Autopārvadājumu vadības sistēmas izmantošana palīdz izvairīties no mākslīga cenas 
pieauguma. Kravas turētājs, nosūtītājs vai saņēmējs var lietot sistēmu personīgi, neizmantojot 
ekspedīcijas kompāniju pakalpojumus. Tādā gadījumā ir izslēgta pakalpojuma papildus 
pārdošana, jo pārvadātājs kravas piegādi pasūta tieši, bez ekspeditora starpniecības. 
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S.Pastere, V.Jurēnoks (zinātniskais vadītājs) 
 

TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS MODELĒŠANA 
LATVIJĀ 
 

Konkurētspēja ir daudzlīmeņu jēdziens. Savā starpā konkurē visdažādākie subjekti – 
preču veidi, uzņēmumi, organizācijas, nozares, atsevišķas valstis vai to apvienības, tādējādi 
nevar vienādi analizēt preču, uzņēmumu un valstu konkurētspēju. 

Uzņēmuma konkurētspējas pamatā ir uzņēmējdarbības efektivitātes rādītāji „mikro” jeb 
uzņēmumu līmenī, kas ietver gan uzņēmumu stratēģijas, gan vadīšanas prasmes, mārketingu 
un cenu un izmaksu efektivitāti. 

Valsts toties var stimulēt uzņēmējdarbības attīstību vai tieši otrādi - kavēt to, piemēram, 
izmainot nodokļu likmes. Pēc Latvijas uzņēmēju domām, neelastīgā nodokļu sistēma un tās 
interpretācija pašlaik ir būtiskākais kokurētspēju kavējošais faktors, savukārt kā veicinošie 
faktori tiek minēti  pieredze biznesā un valsts ģeogrāfiskā atrašanās. 

Tirdzniecības nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm Latvijas ekonomikā. 2010.gadā 
tās izaugsme nodrošināja 17,7% no IKP pieauguma. Lai arī 2010.gadā ekonomiskās krīzes 
ietekmē daudzi tirdzniecības uzņēmumi tika likvidēti un to skaits samazinājās par 6,2% līdz 
22,9 tūkst., tomēr joprojām nozarē pastāv intensīva konkurence. Tāpat 2010. gadā  bija 
vērojams  uzņēmumu  apgrozījuma  pieaugums   par 16,2%, sasniedzot  

12 531 milj.Ls. Lai arī  situācija ir nedaudz uzlabojusies, tomēr vēl nav  sasniegts 
2006.gada līmenis. 

Galvenās problēma, ar ko mūsdienās saskaras tirdzniecības uzņēmumi Latvijā, ir: 
 ļoti daudz konkurentu uz ierobežotu tirgu; 
 nozares pieaugums ir lēns, tādējādi tirgus daļas pārdale ir vienīgais ceļš attīstībai; 
 preces un pakalpojumi netiek diferencēti; 
 izmaksas, lai  nomainītu pārdevēju, ir zemas, jo pārdevēji nav attīstījuši ilgtermiņa 

attiecības ar klientiem. 
Tā rezultātā tirdzniecības uzņēmumu problēma slēpjas vienādošanā, t.i., patērētāji arvien 

vairāk uz tirgotājiem raugās vienpusīgi, savā izvēlē balstoties tikai uz cenu. Šāda attieksme 
rada intensīvu cenu konkurenci, taču uz šāda pamata jebkurā tirdzniecības segmentā var 
konkurēt tikai viszemāko izmaksu līderi, pārējiem ir jāmeklē citi līdzekļi. Tādējādi 
pretlīdzeklis vienādošanai ir atšķirības sajūtas radīšana (diferencēšana), ko var panākt ar 
mārketinga stratēģijas palīdzību. 

Organizācijai kā sarežģītas sistēmas sastāvdaļai ir sava iekšējā sistēma un tās elementi. 
Uzņēmuma iekšējā vide nosaka uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību, kuras saturu veido 
uzņēmuma resursi un prasmes. Iekšējās sistēmas elementu analīze ir svarīgs 
priekšnosacījums, lai izstrādātu stratēģijas plānu un sasniegtu efektīvu konkurētspēju. 

Latvijas uzņēmēji bija konkurētspējīgi, izmantojot salīdzinoši lētā darbaspēka 
priekšrocības attiecībā pret pārējām ES dalībvalstīm, tomēr valstij atgūstoties no krīzes, lēni, 
bet paaugstinās arī darbinieku atalgojums. Tādējādi Latvijas konkurētspējas pieaugums 
turpmāk nevar būt balstīts uz darbaspēkaspēka izmaksu samazināšanos. Līdz ar to 
konkurētspējas uzlabošanai ir jāpalielina produktivitāte, strukturāli efektivizējot ražošanas 
procesu. Līdz ar to tika izstrādāts konkurētspējas paaugstināšanas modelis, kas balstīts uz 
uzņēmuma pamatdarbību klientu apkalpošanā un loģistikas uzlabošanu. Modelis ir orientēts  
arī uz jaunu tirgu apgūšanu, kas uzņēmumam ļauj palielināt apgrozījumu un pakāpties augstāk 
pievienotās vērtības skalā. Modelis ne tikai samazina uzņēmumu izmaksas, bet arī paaugstina 
klientu apmierinātību un ļauj palielināt apgrozījumu. 
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A.Pasters, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 

INTERNETA REKLĀMAS EFEKTIVITĀTE UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
 

Interneta izgudrošana būtiski ietekmēja cilvēku ieradumus, biznesa procesus un izveidoja 
jaunu digitālo un interaktīvo tirgu. Internets kļuva par vienu no ietekmējošajiem medijiem. 
Tas atvēra jaunas iespējas produkcijas pārdošanā un virzīšanā.  

Uzņēmumiem internets dod iespēju arī pietiekami precīzi sekot līdzi reklāmas 
efektivitātes rādītājiem, eksperimentēt un darīt visu, lai paaugstinātu reklāmas atdevi. 
Internetā nav robežu, kas ļauj uzņēmumiem virzīt savu produktu pasaules mērogā. 
Salīdzinājumā ar tradicionālo reklāmu, interneta reklāmas izmaksas ir daudz zemākas.  

Interneta straujās attīstības dēļ, daudzi uzņēmumi saskarās ar interneta reklāmas 
izmantošanas problēmām. Internets ir brīva vide, bet jautājums par tā efektīvu izmantošanu ir 
aktuāls. Pieprasījums pēc interneta reklāmām aug, arvien vairāk uzņēmumu sāk virzīt savu 
produkciju tiešsaistē, kas arī samazina konkurenci. Bieži vien uzņēmumi nesaprot, kā var 
izmantot interneta reklāmu, un neapzinās visas iespējas, kuras sniedz internets. 

Latvijā šī problēma ir īpaši aktuāla. Interneta izmantošana Latvijā ir pietiekami labā 
līmenī, internets kā medijs ir otrajā vietā aiz televīzijas. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kas veido lielāko daļu no Latvijas uzņēmumiem, internets noteikti ir vispieejamākais reklāmas 
kanāls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Att. Interneta reklāmas ietekmes uz pārdošanu modelis (autora izstrādāts). 
 

Pētījuma ietvaros, lai atrisinātu minēto problēmu, autors izveidoja interneta reklāmas 
modeli (att.), kas parāda interneta reklāmas veidu mijiedarbību un ietekmi uz pārdošanu. 
Katra reklāmas veida efektīvai izmantošanai ir noteikti ietekmējošie faktori, kas atspoguļo 
svarīgākos jautājumus, kurus jāņem vērā. Ir izveidota arī efektivitātes rādītāju klasifikācija, 
kas palīdz labāk saprast efektivitātes rādītāju izmantošanas veidus.  

Iegūto rezultātu izmantošana ļauj uzņēmumiem saprast interneta reklāmas principus un to 
efektivitātes paaugstināšanas iespējas.  
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O.Petkune, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS 
NODROŠINĀJUMS LATVIJĀ 
 

Pētījumā aplūkota telekomunikācijas nozare - mobilie sakari, un analizēta to 
konkurētspēja. 

Pēc autores domām, temats ir aktuāls, jo šīs nozares īpatsvars valsts ekonomikā ir īpaši 
mainījies pēdējos gados, kad sāka stabilizēties tirgus attiecības un strauji pieauga pieprasījums 
pēc elektronisko sakaru pakalpojumiem.  

Telekomunikāciju nozare ir virzošais spēks visā pasaulē, kas sasaista elektroniku un 
sakarus un papildina viens otru. Kopš 2006.gada reģistrēto elektronisko sakaru uzņēmēju 
skaits praktiski paliek nemainīgs, jo jaunpienācēju skaits ir vienāds ar to uzņēmēju skaitu, kas 
izlemj izbeigt vai neturpināt darbību elektronisko sakaru nozarē. 2010. gadā elektronisko 
sakaru nozarē ir reģistrēti 50 jauni elektronisko sakaru uzņēmēji, 22 elektronisko sakaru 
uzņēmēji ir izbeiguši savu darbību elektronisko sakaru nozarē.  

Par pieaugušo konkurenci mobilo sakaru tirgū šobrīd liecina kaut vai neskaitāmās 
reklāmas dažādos laikrakstos, televīzijā, radio, uz ielām un ēkām, taču svarīgs aspekts ir tas, 
ka nebūt ne visi no tirgū esošajiem operatoriem ir tiešie konkurenti. 

Par tiešajiem konkurentiem, kas piedāvā patērētājam mobilo sakaru pilnu klāstu, ir 
uzskatāmi tikai trīs: LMT, Tele2 un Bite. Pārējie operatori konkurē tikai atsevišķos mobilo 
sakaru segmentos. Piemēram, vissīvākā konkurence ir starp priekšapmaksas karšu 
piedāvātājiem, kuras piedāvā operatoru lielākā daļa. 

Mobilo sakaru tirgus ir piesātināts, jo jaunu pieslēgumu skaits ir neliels, faktiski notiek 
savstarpēja tirgus daļu pārdale esošo klientu ietvaros. 

Pastāv vairākas problēmas šajā tirgū - pakalpojumu kvalitāte, apkalpošanas un 
kompetences līmenis, kā arī tirgus piesātinājums. 

Ir vairāki faktori, kas palīdz veidot komkurētspējīgo priekšrocību - efektivitāte, kvalitāte, 
jaunievedumi un klientu vēlmju apmierināšana.  

Lai apmierinātu klientu vajadzības un iegūtu viņu atsaucību, uzņēmumam jāsniedz 
saviem klientiem tieši tas, ko viņi vēlas, un tad, kad viņi to vēlas. 

Pēc autores domām, tieši patērētājs ir konkurētspējas nodrošināšanas svarīgākais faktors. 
Tikai saprotot patērētāja vajadzības, uzņēmums var veikt nepieciešamās izmaiņas savā 
ikdienas darbā. 

 Pētījuma problēma ir tāda, ka patērētāja prasības pēc kvalitātes, sortimenta, laipnas 
apkalpošanas un dažādiem papildus labumiem ir augušas. Tas ir nopietns izaicinājums 
uzņēmumiem, jo uzskaitīto kritēriju nenodrošināšanai seko patērētāja uzticības zudums. Lai 
spētu izpildīt patērētāju prasības, uzņēmumam ir jāpalielina sava konkurētspēja. 

Autore novērtē SIA Bite Latvija konkurētspēju, uzņēmuma atšķirīgās īpašības un 
īpatnības, salīdzinot ar lielākājiem konkurentiem, kā arī izstrādā un piedāvā šim uzņēmumam 
inovatīvus pakalpojumus. 
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A.Priede, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 

APSTRĀDES UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDĀŠANA LATVIJĀ 
 

Apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu galvenokārt ietekmēja trīs no lielākajām 
apakšnozarēm - pārtikas produktu ražošana, kokapstrāde, metālapstrāde.  

Pārtikas un dzērienu ražošanas nozare, kuras gada apgrozījums ir vairāk nekā  
900 miljardu eiro, ir nozīmīga eksportētāja, un tās neskaitāmie ražošanas gala produkti ir 
ārkārtīgi konkurētspējīgi gan pašmāju, gan starptautiskajos tirgos. 

Pārtikas rūpniecība veido aptuveni 20% no visas apstrādes rūpniecības nozares 
pievienotās vērtības. Nozares izaugsmes potenciāls balstās uz vietējā ražojuma pārtikas preču 
segmenta pieaugumu kopējā pārtikas preču tirgū Latvijā. 

Latvijas pārtikas rūpniecības nozare ir apliecinājusi sevi kā viens no valsts ekonomiskās 
atveseļošanās un eksporta izaugsmes dzinējspēkiem, nozares eksportam gada laikā pieaugot 
par 23%. 

Stratēģijas izvēle būtiski ietekmē organizācijas darbību un tās galarezultātu. 
Biznesa līmeņa stratēģija ir darbību kopums, ko lieto stratēģiskie vadītāji, izmantojot 

uzņēmuma resursus un atšķirīgās prasmes, lai iegūtu konkurētspējīgu priekšrocību attiecībā 
pret saviem konkurentiem dotajā tirgū vai nozarē. 

Mērķu īstenošanu aktivizē vadības un darbinieku savstarpējā saistība, informācijas 
apmaiņa, motivācija. 

SVID analīze izmantojama, ja nepieciešams pētīt gan organizācijas iekšējo, gan ārējo vidi. 
Uzņēmuma AS „Valmieras Piens” stratēģija ir atbilstoši klientu un patērētāju vēlmēm 

ražot un piedāvāt kvalitatīvus piena produktus no augstvērtīgām izejvielām, ievērojot 
darbinieku izaugsmi veselībai drošā vidē, kā arī samazināt vides piesārņojošo faktoru ietekmi, 
ievērojot saistošo likumdošanu. 

Savas pastāvēšanas laikā uzņēmums AS „Valmieras Piens” ir pētījis tirgus noietu, 
konkurentu pozīcijas, tirgus daļu u.c. uzņēmējdarbības rādītājus. Lielā mērā tirgus iekarošana 
ir bijusi atkarīga no mārketinga un pārdošanas daļas iekarošanas stratēģijas īstenošanas, kā arī 
nepārtrauktas preču noieta veicināšanas. 

Būtiskākais no nozares novērtējuma kritērijiem ir nozares pelnītspēja – uzņēmuma vadība 
ir ieinteresēta darboties nozarē, kurā var labi nopelnīt. Sniegtais maksimālais šī kritērija 
novērtējums apliecina, ka uzņēmuma vadība šo nozari uzskata par pelnītspējīgu. Tāpat, lai 
gan ar salīdzinoši mazu nozīmīgumu, ir novērtēts nozares apjoms – uzņēmuma vadība 
uzskata, ka šī nozare un tai piegulošais tirgus ir pietiekami liels, lai realizētu savas idejas un 
turpinātu biznesu. 

Uzņēmuma konkurētspējas novērtējumā nozīmīgākais kritērijs ir produkcijas kvalitāte. 
Uzņēmuma vadība visaugstāko vērtējumu piešķīrusi šim un apkalpošanas kritērijam, uzskatot, 
ka uzņēmuma ražotās produkcijas kvalitāte un apkalpošanas līmenis ir augstāks par 
konkurentu piedāvāto. 
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K.Rudlapa, I.Eriņš (zinātniskais vadītājs) 
 
EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS UN SOCIĀLĀ FONDA 
IZMANTOŠANA LATVIJĀ  
 

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku,  izmanto 
ES sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.  

Eiropas Savienības fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem 
Latvijas ekonomikā, kas mazināja un amortizēja ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, kā arī pēc 
tās turpināja pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi.   

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, ir ES fondi: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF), kuru vadību 
Latvijā nodrošina Finanšu ministrija. 

Lai mazie un vidējie uzņēmumi spētu veiksmīgi darboties un attīstīties pieaugošajā 
konkurencē, ko rada ne tikai dominējošie un lielie uzņēmumi, bet gan arī valsts ekonomiskā 
situācija, kas ir viens no galvenajiem faktoriem uzņēmējdarbībā, tiem ir nepieciešams 
nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu attīstību un uzlabot ekonomiskos rādītājus, kas ir 
sasniedzams ar līdzekļu ieguldīšanu jeb finansēšanu, lai uzņēmums spētu attīstīties.  

Pašlaik Latvijā nav izstrādāta vienota ES projekta procesu vadības shēma. Problēmas 
risināšanai palīdzētu ES projekta procesu vadības shēmas izstrāde, kas ļautu Latvijas 
uzņēmumiem pēc tā izstrādāt ES projektu, ietverot visus nepieciešamos aspektus tā, lai ES 
projekts būtu caurskatāms un saprotams sadarbības un uzraudzības institūcijām. 

Maģistra darba problēma - Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda 
izmantošana Latvijā. 

Maģistra darba problēma ir aktuāla, jo arvien vairāk uzņēmumu ir nepieciešams 
finansējuma atbalsts, lai varētu attīstīties un kļūtu konkurētspējīgāki. Tas ir viens no 
iemesliem, kāpēc uzņēmumi cenšas izmantot un piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu kā 
atbalstu savas uzņēmējdarbības turpināšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.  

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Eiropas Savienības projekta procesu vadības shēmu, ar 
kuras palīdzību tiks izstrādāts projekts uzņēmumam SIA „X” ES struktūrfondu finansējuma 
atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības paplašināšanai, balstoties uz ES atbalsta programmu 
izstrādātajām vadlīnijām.  

Darba mērķu sasniegšanai un uzdevumu risināšanai darba autore  aplūkoja un analizēja 
ERAF un ESF atbalstu un apguvi līdz 2011. gada 31. decembrim. Ir veikta juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu darbības veida statistisko un ekonomisko rādītāju analīze, kā arī 
SIA „X” rentabilitātes un izmaksu struktūras analīze. Ir aplūkoti ES strukturālās politikas 
principi un mērķi, ES struktūrfondu apguves stratēģija un tās regulējošo dokumentu 
institucionālā bāze. Ir izstrādāts ES projekta pārvaldes modelis uzņēmumam, pēc kura 
uzņēmuma vadībai ir jāvadās, lai veiksmīgi tiktu realizēta projekta vadīšana. Ir izstrādāta ES 
projekta procesu vadības shēma, lai uzņēmuma vadība projekta gaitā nenovirzītos no projekta 
mērķa un spētu vadīties pēc tās projekta izstrādes laikā. 

Izstrādāts ES projekts uzņēmumam, izmantojot izstrādāto ES projekta pārvaldes modeli 
un ES projekta procesu vadības shēmu. Izveidotā ES projekta procesu vadības shēma var 
atvieglot Latvijas uzņēmējiem izstrādāt ES projektu struktūrfondu finansējuma atbalsta 
saņemšanai, lai piesaistītu investīcijas, kas ļautu uzņēmumiem attīstīties, kļūt 
konkurētspējīgākiem un tādējādi veicinātu tautsaimniecības attīstību. 
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L.Saulgrieze, L.Vasiļjeva (zinātniskā vadītāja) 
 
MOBILO SAKARU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS TENDENCES 
 

Mūsdienās grūti iedomāties ikdienu bez mobilajiem pakalpojumiem – sarunas, īsziņas, 
internets telefonā – tas viss ir kļuvis par sabiedrības dzīves neatņemamu sastāvdaļu. 
Telekomunikāciju sektors šodien ir viens no visstraujāk augošajiem pasaulē. Sākotnēji 
mobilais telefons tika pozicionēts kā alternatīva fiksētajam telefonam un iespēja uzturēt  
nepārtrauktus sakarus biznesa vajadzībām, bet šobrīd, ņemot vērā sniegto pakalpojumu cenu 
un klāstu, šī ierīce domāta gan biznesa, gan ikdienišķām vajadzībām, tostarp saziņai ar 
draugiem, ģimeni, viesabonēšanas pakalpojumiem ārzemēs, kā arī datu pārraidei. Vēsturiski 
mobilais telefons pildīja telefona un arī pulksteņa funkcijas. Straujais progress datu pārraides 
uzlabošanā un to ātrdarbībā sniedza iespēju attīstīt mobilo telefonu ierīces, līdz mūsdienās tās 
piedāvā izmantot modernus pakalpojumus, piemēram, navigāciju, saziņu sociālajos tīklos, 
veikt videofilmēšanu un fotografēšanu, nodrošinot tūlītēju publicēšanu internetā. 

Vēsturiski mobilie operatori piedāvāja mazu tarifu plānu skaitu, tie bija savstarpēji viegli 
salīdzināmi un viegli kontrolējami, jo cena tika norādīta par vienu sarunas minūti un vienu 
īsziņu, bet atlaide tika piemērota, ņemot vērā klienta lojalitāti uzņēmumam. Bet savstarpējā 
konkurence nāc par labu patērētajiem - mobilie operatori sāka piedāvāt arvien vairāk tarifu 
plānu un atlaižu programmu, kas sākotnēji klientiem šķita pievilcīgi, taču vēlāk radīja 
apjukumu, jo maksa par mobilo pakalpojumu bija grūti aprēķināma. Tādējādi nereti veidojās 
situācija, kad, izvēloties it kā izdevīgāko tarifa plānu, konkrētam klientam tas faktiski 
izrādījās nepiemērots, un klients bija spiests pārmaksāt. 

Lai noskaidrotu šābrīža mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanas tendences, tika veikta 
aptauja internetā un aptaujāti 220 respondenti. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka 35,83% respondentu bija LMT, 28,33% - Tele 2, 30,83 – 
Bites klienti, bet 5,01% norādīja, ka izmanto cita mobilā operatora pakalpojumus, tādējādi 
vienlīdzīgā skaitā tika aptaujāti lielāko mobilo operatoru klienti Larvijā. 

No aptaujas rezultātiem secināms, ka vairāk nekā puse mobilo sakaru pakalpojumu 
lietotāju izmanto internetu telefonā, no tiem 23,18% to dara regulāri, savukārt 33,18% šo 
pakalpojumu izmanto reti un 43,64% internetu telefonā neizmanto. 

Secināms arī, ka 16,36% respondentu dod priekšroku tarifu plānam, kurā maksa tiek 
aprēķināta par katru zvanu un nosūtīto īsziņu, kā arī izmantoto datu vienību; 24,55% no 
aptaujātajiem norādīja, ka tarifa plāna veids viņiem nav svarīgs. Savukārt 59% aptaujāto dod 
priekšroku tarifa plānam ar fiksētu ikmēneša maksu, kurā ir iekļauts noteikts zvana minūšu un 
īsziņu skaits. Tas norāda uz tendenci, ka mobilo sakaru pakalpojumu lietotājs vēlas maksāt 
prognozējami rēķinu un neuzskaitīt veikto izejošo pakalpojumu apjomu. 

Ņemot vērā šābrīža klientu vēlmes, mobilajiem operatoriem ir jāpiedāvā tarifu plāni ar 
fiksētu ikmēneša maksu, kurā ir iekļauts ne tikai zvanu minūšu un īsziņu skaits, bet arī 
noteikts datu apjoms, lai būtu iespēja izmantot internetu telefonā.   
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I.Slapņa, K.Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
BIROJU NOMAS TIRGUS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
 

Nekustamā īpašuma nozare, ieskaitot arī komerciālajām vajadzībām paredzēto nekustamo 
īpašumu, pēdējās desmitgades laikā ir piedzīvojusi dažādus attīstības posmus, tostarp strauju 
augšupeju, sasniedzot cenu maksimumu, nekustamā īpašuma burbuļa plīšanu, kā arī vēl 
straujāku lejupslīdi.  

Biroju nomas uzņēmumi savu augstāko attīstības punktu sasniedza 2008. gadā, tomēr 
valsts ekonomikas lejupslīde atspoguļojās arī šajā segmentā, izraisot neiznomāto telpu apjomu 
pieaugumu un nomas cenas pazemināšanos. Biroju nomas uzņēmumu galvenie ietekmējošie 
faktori ir kopējās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības tendences valstī, piedāvājums un 
pieprasījums pēc biroju telpām. Neskatoties uz biroju nomas tirgus uzplaukumu valsts 
treknajos gados, 2011. gadā tas atradās tikai 2005. gada līmenī.  

Valsts ekonomiskā uzplaukuma laikā biroju nomas tirgus piedzīvoja strauju izaugsmi un 
paplašināšanos – tika būvētas gan jaunas biroju ēkas un biznesa centri, gan arī renovētas 
padomju laika ēkas, gala rezultātā iegūstot izremontētas, ērtas un nomnieku prasībām un 
vajadzībām atbilstošas biroju telpas.  

Autores veiktajā pētījumā tika noskaidrots, ka laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam 
biroju nomas uzņēmumi piedzīvoja uzplaukumu, kad uzņēmumu darbības pamatā tika 
izmantotas attīstības stratēģijas, kas pozicionējās uz peļņas gūšanu. Uzplaukuma posmam 
sekoja recesijas jeb lejupslīdes posms no 2009. līdz 2010. gadam, kuras laikā tika izmantota 
izmaksu samazināšanas stratēģija, kuras mērķis bija, iespējami mazāk kaitējot uzņēmuma 
pozicionētajai pievienotajai vērtībai, samazināt un optimizēt uzņēmuma izmaksas. 2011. gads 
biroju nomas segmentā ienesa pozitīvas vēsmas - gan pieprasījums pēc biroju telpām, gan arī 
nomas cenas uzrādīja nelielu, bet augšupejošu tendenci. Šajā periodā biroju nomas 
uzņēmumos lielākoties tika pielietotas stratēģijas, kas balstās uz sadarbību ar esošajiem un 
potenciālajiem klientiem, uz viņu vēlmju un vajadzību apmierināšanu uzņēmumu iespēju 
robežās. Balstoties uz pētījumu, darba autore izstrādāja konkrētam laika posmam atbilstošu 
stratēģiju pielietošanu un metodoloģiju.  

Apkopojot aptaujas rezultātus, ir secināts, ka nevienā no aptaujātajiem biroju nomas 
uzņēmumiem netiek pielietota sabalansēto rādītāju sistēma kopumā. Darbības nodrošināšanai 
un uzlabošanai tiek izmantotas tikai konkrētas daļas, kā, piemēram, uzņēmumā tiek izveidota 
stratēģija vai vīzija, vai arī noteikti darbības mērķi un virzieni. Balstoties uz uzņēmēju 
norādītajiem svarīgākajiem kritērijiem, autore izveidoja biroju nomas uzņēmuma sabalansēto 
rādītāju sistēmas pamatmodeli, ko, papildinot ar konkrētā uzņēmuma informāciju, var 
pielāgot reālai uzņēmuma darbības attīstībai. 

Izveidotās novitātes autore ir aprobējusi ar konkrēta biroju nomas uzņēmuma piemēru, 
pamatojoties uz pieejamajiem uzņēmuma darbības rādītājiem.  
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J.Smirnova, Z.Sundukova (zinātniskā vadītāja) 
 
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS  UZŅĒMUMU  KONKURĒTSPĒJAS 
NODROŠINĀŠANA  LATVIJĀ 
 

Ekonomiskās nestabilitātes laikā ikviens uzņēmums var sastapties ar problēmām, kas var 
būtiski skart tā darbību – klientu skaita un pārdoto preču vai pakalpojumu samazinājums, 
izmaksu pieaugums, peļņas samazinājums. Tomēr katra uzņēmuma vadība cenšas rīkoties tā, 
lai ne tikai izdzīvotu grūtajos laikos un gūtu peļņu, bet arī būtu pārāki par saviem 
konkurentiem un ieņemtu nozīmīgāku vietu nozares tirgū. 

Viens no Latvijas tautsaimniecības attīstības galvenajiem mērķiem ir līdzsvarotas un 
ilgtspējīgas valsts attīstības sekmēšana un Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas 
nodrošināšana citu valstu vidū, kā arī uzņēmumu konkurētspējas palielināšana un jaunu 
konkurētspējīgu uzņēmumu radīšana. Konkurence ir dzinējspēks uzņēmuma ekonomiskajai 
labklājībai, ko var sasniegt, veicinot efektīvu resursu sadali un tehnisko attīstību. Taču ikviens 
uzņēmums jebkurā nozarē izjūt ārējās vides ietekmi. Konkurence ir svarīgs attīstības faktors, 
kas ne tikai veicina uzņēmuma un visas nozares konkurētspējas palielināšanu, bet arī ietekmē 
valsts tautsaimniecības izaugsmi mūsdienu sīvās globālās konkurences apstākļos. 
Konkurētspējas nodrošināšanas nepieciešamība ir virzītājspēks, kas stimulē uzņēmumu radīt 
jaunus produktus vai uzlabot esošos, optimizēt izmaksas, pielietot jaunas tehnoloģijas un 
inovācijas, t.i.,  darboties efektīvāk un arī radošāk. 

Lai apmierinātu klientus un iegūtu viņu atsaucību, uzņēmumam jāsniedz saviem klientiem 
tieši tas, ko viņi vēlas, un tad, kad viņi to vēlas. Tāpēc uzņēmumam jādara viss iespējamais, 
lai noteiktu klienta vajadzības un tās apmierinātu. Ja uzņēmums spēj koordinēt savus resursus 
un efektīvi tos izmantot, uzņēmumā attīstās konkurētspējīgas priekšrocības, un tas ir unikāls 
spēks, kas ļauj uzņēmumam sasniegt augstu efektivitātes līmeni, kvalitāti, ieviest 
jauninājumus un iegūt klientu atsaucību. 

Pārtikas vairumtirdzniecības nozarē ir daudz uzņēmumu, kas piedāvā identiskas un arī 
aizvietotājpreces, tādēļ, lai saglabātu konkurētspēju šajā nozarē, vairumtirdzniecības 
uzņēmuma vadībai ir jānovērtē ne tikai esošā situācija tirgū un potenciālie konkurenti, bet arī 
jāanalizē uzņēmuma darbība un jānosaka tie faktori, kas nodrošinātu uzņēmuma 
konkurētspēju, kā arī palīdzētu noteikt faktorus, kas pasliktina uzņēmuma iespējas būt 
pārākam par citiem nozares dalībniekiem. 

Balstoties uz teoriju par konkurētspēju un dažādu autoru modeļiem, autore izstrādāja 
ekonomiskajiem apstākļiem un vairumtirdzniecības nozares uzņēmumu mērķiem atbilstošu 
konkurētspējas nodrošināšanas modeli. Modeļa pamatā ir trīs konkurētspēju ietekmējoši 
procesi, kas raksturīgi jebkuram uzņēmumam – finanšu vadība, klientu vadība un personāla 
vadība. Lai izprastu katru  šo procesu, autore sīkāk apraksta katru šā procesa rādītāju.  

Tā kā katrs no konkurētspējas nodrošināšanas modelī atspoguļotajiem procesa rādītājiem 
ir būtisks, bet uzņēmuma vadībai ne vienmēr ir iespēja nodrošināt visu rādītāju efektīvu 
īstenošanu, autore atlasīja konkurētspējas rādītāju novērtēšanas kritērijus, lai noteiktu 
būtiskākos, kas ļauj nodrošināt, kā arī paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju nozarē. 

Lai novērtētu konkurētspējas nodrošināšanas modeļa efektivitāti un nepieciešamību,  to ir 
jāievieš uzņēmumā, tādēļ autore izstrādāja konkurētspējas nodrošināšanas modeļa ieviešanas 
plānu, kurā ietverts uzņēmuma esošās konkurētspējas novērtējums un modeļa ieviešanas 
nepieciešamība, informācijas vākšana, apstrāde un analīze, darbības plānu izveide, sekošana 
plāniem, kontrole un rezultātu novērtēšana. 

Autores izstrādāts konkurētspējas nodrošināšanas modelis aprobēts, izmantojot pārtikas 
vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu pārskatu datus un saimnieciskās darbības rādītājus. 
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A.Urvanova, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
RESURSU PLĀNOŠANAS MODELIS PROJEKTU VADĪBĀ 
 

Uzņēmumā dažādu saimniecisku lēmumu pieņemšanas procesā nozīmīgu lomu ieņem 
plānošana. Tā palīdz noteikt  dažādu pasākumu secīgumu mērķa sasniegšanai. Plānošana ļauj 
jau šodien aizdomāties par nākotnes notikumiem un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz tiem. 
Tomēr daudzos uzņēmumos plānošanai netiek veltīta pienācīga uzmanība, kā rezultātā rodas 
dažādas grūtības mērķa sasniegšanā. 

Balstoties uz vairāku autoru izveidotām uzņēmumu klasifikācijām, pētījuma autore 
izveido nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikāciju pēc sešām pazīmēm: 

 lieluma (mazie, vidējie, lielie); 
 juridiskās formas (DzĪKS, DzĪB, SIA, AS); 
 īpašuma formas (pašvaldības, privātie); 
 darbības ilguma (jaunizveidotie, ar pieredzi); 
 apsaimniekojamo objektu veida (dzīvojamās telpas, nedzīvojamās telpas); 
 sniegto pakalpojumu skaita (veic tikai pārvaldes un apsaimniekošanas pakalpojumus, 

sniedz arī citus ar nekustamo īpašumu saistītus pakalpojumus). 
Nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikācija atspoguļo pastāvošos uzņēmumu 

veidus un to specifiku, kas palīdz dzīvokļu īpašniekam orientēties nekustamā īpašuma 
pārvaldes uzņēmumu daudzveidībā gadījumā, ja nepieciešams izvēlēties sava īpašuma 
pārvaldnieku.  

Izmantojot esošās projektu klasifikācijas, autore iesaka izveidot nekustamā īpašuma 
pārvaldes projektu klasifikāciju, iedalot tos sešās grupās: 

 pēc lieluma (mazie, vidējie, lielie); 
 pēc laika faktora (īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa); 
 pēc projekta izmaksu lieluma (mikro, vidējie, lielie); 
 pēc atbildības līmeņa (līgumslēdzēja atbildība, apakšuzņēmuma atbildība); 
 pēc sasniedzamā mērķa rakstura (investīciju projekti, ēku tehnisko stāvokli 

uzlabojošie projekti); 
 pēc projektā iesaistīto apsaimniekojamo objektu skaita (mazie, vidējie, lielie). 
Nekustamā īpašuma projektu klasifikācija ļauj spriest par konkrēta projekta parametriem 

un raksturojumu, kas palīdz noteikt projekta vadības specifiku.  
Autores izveidotā nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma pārvaldes projektu klasifikācija ir izmantojama nekustamā īpašuma pārvaldības jomā 
Latvijā un ārvalstīs.  

Balstoties uz izstrādātajām novitātēm, var veikt ar nekustamā īpašuma projektiem saistītu 
tirgus attīstības modelēšanu un projektēšanu, tādējādi nodrošinot resursu efektīvu 
izmantošanu. 
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U.Vorma, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
EFEKTĪVS KOMUNIKĀCIJAS MODELIS NODARBINĀTĪBU 
VEICINOŠOS PROJEKTOS 
 

Mūsdienās, kad informācija pieejama plašā apjomā un neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir 
tehnoloģijas, liela nozīme ir komunikācijai. Lai arī komunikācijas kanālu skaits pieaug un 
vienam otru ir vieglāk sasniegt, tomēr tam, kādā veidā un kāda informācija tiek nodota, 
sabiedrība pievērš mazāku uzmanību, jo liekas, ka tas ir pašsaprotams process, bet realitātē tā 
nav. Pamatojoties uz autores veiktās aptaujas rezultātiem, komunikācija arī ir viens no 
iemesliem, kas sagādā grūtības projektu vadītājiem, un viņi atzīst, ka tā ir viena no biežāk 
sastopamajām problēmām projektu ietvaros. 

Pētījumā tiek apskatīti nodarbinātību veicinoši projekti Latvijā un lielākā uzmanība 
pievērsta jauniešu nodarbinātību veicinošiem projektiem. Šī tēma tiek aplūkota tāpēc, ka 
Latvijā ir viens no augstākajiem jauniešu bezdarba līmeņiem Eiropas Savienībā. Šīs tēmas 
aktualitāti paspilgtina tas, ka Eiropas Parlamenta deputāti jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanu ir noteikuši kā 2012. gada prioritāti, aicinot dalībvalstīm izstrādāt visaptverošas 
stratēģijas jauniešiem. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt efektīvu komunikāciju modeli, lai samazinātu nodarbinātības 
veicinošu projektu izmaksas un informācija sasniegtu mērķauditoriju, kā arī būtu iespēja 
ietaupot resursus realizēt papildus projektus, tādā veidā samazinot jauniešu bezdarba līmeni 
Latvijā.  

Pamatojoties uz literatūras analīzi, personīgo pieredzi un aptaujas rezultātiem, kas tika 
iegūti pētījuma gaitā, autore piedāvā jaunu komunikācijas modeli, kas projektu darbu padarītu 
strukturētāku un samazinātu risku pieļaut kļūdas tieši šajā aspektā. Izstrādātais modelis 
(piramīdas formā) aptver svarīgākās pētījumā konstatētās problēmas. Modeļa pamatu veido 
trīs svarīgākie komunikācijas elementi - informācija, informācijas kanāls un cilvēks 
(informācijas sniedzējs un saņēmējs). Katram no šiem elementiem ir nozīmīga loma 
komunikācijā, turklāt svarīgi, kādas īpašības piemīt šiem elementiem. Tāpēc modelī ir iekļauti 
kritēriji, kas nozīmīgi katram elementam, lai komunikācija būtu efektīva. Piramīdas virsotnē 
atrodas rezultāts, uz kuru ikviens tiecas, un to ir iespējams sasniegt, ja katram elementam 
projekta ietvaros tiek pievērsta nepieciešamā uzmanība un tiek ievēroti svarīgākie kritēriji, 
kas jāievēro katrā no projekta posmiem. 

Lai novērtētu izstrādātā modeļa efektivitāti, tas tiek pārbaudīts  konkrētā projektā. 
Apskatītajam nodarbinātību veicinošajam projektam ir vairākas iesaistītās puses: apmeklētāji, 
organizatori, brīvprātīgie palīgi, sadarbības partneri, izstādes dalībnieki un ārpakalpojumu 
sniedzēji, kā arī tam ir vairāki posmi. Līdz ar to komunikācijas process ir sarežģīts, un to 
efektīvi veicot, ir iespējams uzlabot projekta kvalitāti un ietaupīt resursus. Modelis tika 
pielāgots projekta posmiem, tādā veidā nosakot faktorus, kuriem jāpievērš pastiprināta 
uzmanība katrā no posmiem jau projekta plānošanas procesā. 

Pielāgojot jaunizstrādāto modeli konkrētam projektam, ir pierādīts, ka ir iespējams 
komunikāciju procesu organizēt efektīvāk, ja jau plānošanā komunikāciju elementiem tiek 
pievērsta pastiprināta uzmanība un tiek noteikti kritēriji, kam katrā no projekta posmiem 
jāseko līdzi. Autore pētījuma gaitā ir formulējusi konkrētus priekšlikumus jaunā modeļa 
ieviešanai projekta ietvaros, kas projekta vadītājam sniedz iespēju efektīvāk izmantot 
pieejamos resursus. 
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S.Zaharāne, K.Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU NOVĒRTĒŠANA LATVIJAS MEŽSAIMNIECĪBAS 
UZŅĒMUMOS 

 
Latvijas meža politikā, kas nosaka meža nozares attīstības ilgtermiņa stratēģiskos un 

taktiskos mērķus un pamatprincipus, norādīts, ka meža īpašnieka uzdevums ir rūpēties par 
mežu, lai meža vērtība nesamazinātos. Valstij piederošajos mežos tiek nodrošināta 
mērķtiecīga meža apsaimniekošana un tās vērtības pieaugums, bet privātajos mežos to lielā 
skaita un nelielo platību dēļ ne vienmēr tiek veikta kvalitatīva meža apsaimniekošana. Bieži 
vien privātais meža īpašnieks nav ieinteresēts vai nevar atļauties ieguldīt līdzekļus savā mežā, 
lai nodrošinātu efektīvu meža apsaimniekošanas ciklu.  

Meža ilgtspējīgu attīstību nevar nodrošināt bez investīcijām. Investīcijas mežā nodrošina 
tā vērtības saglabāšanu šodien un nepārtrauktu pieeju kvalitatīviem meža resursiem nākotnē.  

Sabiedrībā joprojām ir nepietiekams zināšanu un izpratnes līmenis par meža vērtību, un 
tāpēc mežsaimniecībā ieguldīto līdzekļu apjoms nav pietiekams. Kā piemēru var minēt banku 
nepietiekamo sapratni par mežsaimniecības procesiem. Latvijas bankas aizdevumi varētu 
palīdzēt attīstīties un pilnveidoties daudziem meža nozares uzņēmumiem, kas saskārušies ar 
finanšu līdzekļu nepietiekamību. Aizdevumu nesasniedzamība kavē meža apsaimniekošanas 
kā uzņēmējdarbības formas attīstību.  

Darba autore uzskata, ka Latvijā būtu jāizstrādā standartu vai ieteicamo metodiku, kā 
pareizi novērtēt Latvijas mežsaimniecības uzņēmumu mežus, kādas metodes izmantot šādu 
aprēķinu veikšanai, kā arī šīm meža novērtēšanas metodēm būtu jāsasaucas ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz mežu (bioloģisko aktīvu) uzskaiti 
grāmatvedības bilancē. Problēmu risināšanai palīdzētu meža vērtēšanas un uzskaites metodes 
izmantošanas modelis, kas parāda, kā pareizi novērtēt mežus un kā veikt to uzskaiti 
grāmatvedības bilancē. 

Maģistra darba mērķis ir novērtēt investīcijas Latvijas mežsaimniecības uzņēmumos un 
izstrādāt meža vērtēšanas un uzskaites metodes izmantošanas modeli, kas palīdzēs privātajiem 
meža īpašniekiem noteikt pareizo meža īpašuma vērtību un veikt to uzskaiti grāmatvedībā. 

Darba mērķu sasniegšanai un uzdevumu risināšanai darba autore apskata un analizē 
investīciju būtību un to lomu meža ilgtspējīgā attīstībā, nosaka iespējamos investīciju veidus 
Latvijas mežsaimniecībā un veic to izvērtējumu. Apzina meža novērtēšanu un meža uzskaiti 
grāmatvedībā, aplūkojot gan Latvijas, gan ārzemju avotus. Darba autore izstrādā meža 
vērtēšanas un uzskaites standarta – metodiskā materiāla prasības un meža vērtēšanas un 
uzskaites metodes izmantošanas modeli, kas var palīdzēt meža īpašniekiem veikt pareizu 
meža vērtēšanu Latvijā un to precīzu uzskaiti grāmatvedības dokumentos. Autore praktiski 
pielieto izveidoto meža vērtēšanas un uzskaites metodes izmantošanas modeli, kā piemēru 
izmanto mežsaimniecības uzņēmuma meža zemes īpašumu, kuram pielieto jauno izstrādāto 
modeli un pierāda, ka, izmantojot izveidoto modeli, meža vērtība palielinās un tā pareiza 
uzskaite grāmatvedības bilancē palielina uzņēmuma bilances kopsummu un uzņēmuma 
darbības rādītājus.  

Meža zemes vērtības palielināšana un mežsaimniecības uzņēmuma rādītāju uzlabošana 
var uzņēmumiem palīdzēt piesaistīt ārzemju investīcijas un Latvijas banku aizdevumus 
nekustamo īpašumu iegādei un to ilgtspējīgai apsaimniekošanai. 
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L.Zembaha, A.Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
SOCIĀLĀS VIDES PILNVEIDOŠANAS PROJEKTĒŠANA LATVIJAS 
UZŅĒMUMOS  
 

Sociālā vide uzņēmumā ietver darba drošību un aizsardzību, uzņēmuma kultūru, darba 
apstākļus, savstarpējās attiecības, darba un atpūtas laika sabalansētību, apmācības, kolektīvos 
pasākumus, izaugsmes iespējas, personāla vadību. Sociālās vides pilnveidošana uzņēmumam 
ir nepieciešama, lai paaugstinātu darbinieku motivāciju strādāt, paaugstinātu darba 
produktivitāti un ražīgumu, radītu korporatīvi sociāli atbildīga uzņēmuma tēlu, tādējādi 
kļūstot par pievilcīgu uzņēmumu darba spējīgajiem cilvēkiem.  

Ir vairāki faktori, kuri ietekmē sociālās vides pilnveidošanu uzņēmumā: 
 darbinieku skaits, kuri iesaistās uzņēmuma rīkotajos pasākumos; 
 sociālais klimats uzņēmumā; 
 pasākumu, kuri nodrošina sociālās vides pilnveidošanu, kvalitāte; 
 darbinieku atalgojums; 
 noteikumi, kuri veicina darba kvalifikācijas pilnveidošanu un izglītību; 
 piešķirtie naudas līdzekļi sociālās vides pilnveidošanai. 
Sociālo vidi var pilnveidot, izmantojot dažādus paņēmienus, piemēram, nodrošinot 

darbiniekus ar veselības apdrošināšanas polisi, nodrošinot ar transportu, pasniedzot dāvanas 
darbiniekiem un viņu ģimenēm svētkos, organizējot kolektīvos pasākumus un apmācības, 
uzlabojot uzņēmuma kultūru, ierīkojot kafejnīcu uzņēmuma telpās, nodrošinot ar 
nepieciešamo aprīkojumu darba izpildei, izveidojot pensiju fondu uzņēmuma darbiniekiem un 
veicot daudz citu aktivitāšu. Visi sociālās vides pilnveidošanas paņēmieni ir arī darbinieku 
motivācijas līmeņa paaugstināšanas paņēmieni. Protams, pirms uzņēmums plāno ieviest kādu 
aktivitāti sociālās vides pilnveidošanai, ir jānoskaidro, vai konkrētajā pasākumā būs 
ieinteresēti uzņēmuma darbinieki.  

Šobrīd Latvijas uzņēmumi saskaras ar problēmām, kas skar ģimenes, kurās ir mazi bērni: 
jaunās māmiņas nevar atgriezties darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma jau pēc viena gada, 
māmiņas pamet darbu, jo bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības 
iestādē (2011.gadā uz vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs gaidīja 14 241 bērns), 
tiek kavēts darba laiks, jo vecāki aizkavējas, vedot savus bērnus uz bērnudārziem, darbinieki 
nevar pilnvērtīgi iesaistīties kādā steidzamā projektā pēc darba laika, problēmas veikt maiņu 
darbu, nepilnvērtīgs darba izpildījums, jo domas ir citur, proti, par bērnu, kurš atrodas bērnu 
dārzā. Problēmas risinājums ir uzņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana. Šādu 
projektu var īstenot tikai uzņēmumi, kuri darbojas nozarēs, kurās vērojama izaugsme, kā arī 
atsevišķi nozares uzņēmumi, kuriem ir peļņa un brīvi naudas līdzekļi. Uzņēmuma pirmsskolas 
izglītības iestādes projektam ir daudz pozitīvu seku: 

 tiek paaugstināts darba ražīgums un darba produktivitāte;  
 paaugstinās darbinieku motivācija strādāt konkrētajā uzņēmumā; 
 jauni darbinieki ir ieinteresēti strādāt uzņēmumā; 
 iespēja jaunajiem vecākiem ātrāk atgriezties darba vidē; 
 darbiniekam nav jāuztraucas par izglītības iestādes atrašanās vietu; 
 vecākiem nav jāsatraucas par bērnudārza darba laiku, jo tas tiek pielāgots uzņēmuma 

darba laikam; 
 darba un ģimenes dzīves daļēja apvienošana; 
 tiek risināta pirmsskolas izglītības iestāžu rindu problēma; 
 uzņēmums paaugstina korporatīvās sociālās atbildības līmeni attiecībā pret saviem 

darbiniekiem. 
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J.Ziemele, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 

APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU FINANŠU STABILITĀTES 
NODROŠINĀŠANA PROJEKTU VADĪŠANĀ 

 
Projektu principa izmantošana apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes 

nodrošināšanā, kas ir aktīvu un saistību optimāla kvalitatīvā un kvantitatīvā apjoma 
veidošana, lai nodrošinātu apdrošināšanas sabiedrībām savlaicīgi un pilnā apmērā nosegt 
savas finansiālās saistības ar esošajiem aktīviem, kas izpaužas apdrošinātāju ienākumu un 
izdevumu pastāvīgā līdzsvarošanā, lai ienākumi būtu vienādi ar izdevumiem vai lielāki par 
tiem, var dot ievērojamas iespējas. Projektu principa paņēmiena izmantošanu autori apskata 
projekta „Maksātspēja II” (Solvency II) piemērā, kas pašreiz ir ļoti aktuāls gan Eiropā, gan arī 
Latvijā. Atšķirībā no pašreizējas maksātspējas sistēmas, kas noteic fiksētu kapitāla 
pietiekamības procentu, „Maksātspēja II” detalizēti pēta apdrošināšanas, tirgus u.c. riskus, lai 
aprēķinātu, cik daudz kapitāla būs nepieciešams turēt apdrošināšanas sabiedrībām. Līdz ar to 
kapitāla apjomi dažādiem apdrošinātājiem var atšķirties atkarībā no riska uzņemšanās 
pakāpes. Apdrošinātājiem vajadzēs izmantot aktīvu tirgus vērtību, kā arī aprēķināt saistību 
„patieso vērtību”. Tas stingri maina pašreizējo pieeju daudzās Eiropas valstīs, kurās saistībām 
ir fiksēts raksturs un tās nav pielīdzināmas tirgus vērtībai. 

Lai īstenotu projekta „Maksātspēja II” ieviešanu apdrošināšanas sabiedrībās, 
nepieciešams ne tikai izstrādāt tā ieviešanas procesa posmus, bet arī identificēt visus 
iespējamos riskus un novērtēt tos. Risku novērtēšanas process (att.) palīdz salīdzināt riskus 
pēc to izcelsmes un negatīvo izpausmju pakāpes, noteikt prioritātes, t.i., kurš no riskiem var 
rasties ātrāk un kura iedarbība var radīt lielākas briesmas un zaudējumus, piemēram, projekta 
ieviešanas papildus izmaksas, projekta ieviešanas laika pagarinājums utt. Līdz ar to tas dod 
iespēju izstrādāt riska pakāpei atbilstošu riska vadības sistēmu. 

 
Att. Projekta „Maksātspēja II” risku novērtēšanas procedūras shēma (fragments). 

 
Pareiza projekta realizācija var nodrošināt jaunās maksātspējas sistēmas veiksmīgu 

ieviešanu apdrošināšanas sabiedrībās. Tas savukārt uzlabos apdrošināšanas sabiedrību finanšu 
stabilitāti un nozares attīstību kopumā.   
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS FINANŠU SEKCIJA 
 
J.Bistrova, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 

KVALITATĪVAS  KORPORATĪVĀS  PĀRVALDĪBAS IETEKME UZ  
UZŅĒMUMA FINANŠU REZULTĀTIEM 
 

Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta 2010. gada pētījuma rezultāti rāda, ka, ja valsts 
uzņēmumos korporatīvās pārvaldības kvalitāte tiktu uzlabota, tad valsts kā galvenā akcionāre 
varētu nopelnīt līdz pat 500 milj. Ls, jo paaugstinātos uzņēmumu vērtība un arī to darbības 
efektivitāte, līdz ar to uzlabotos arī finanšu rādītāji. Tiešām, laba korporatīvā pārvaldība 
novērš informācijas asimetriju, ļauj labāk kontrolēt un efektīvāk pārvaldīt uzņēmumu. 
Pozitīva korporatīvās pārvaldības ietekme uz uzņēmumu akcijas cenu ienesīgumu tika 
empīriski pierādīta gan daudzos reģionos, gan attīstītās, gan jaunattīstības valstīs, piemēram, 
Centrālajā un Austrumeiropā. 

Tomēr paliek jautājums, vai caurskatāms un labi izstrādāts korporatīvās pārvaldības 
modelis spēj paaugstināt finanšu rezultātu ziņā uzņēmuma pievilcīgumu ieinteresēto pušu 
acīs. Veiktie zinātniskie pētījumi norāda uz ļoti dažādiem rezultātiem, un zinātniekiem nav 
viennozīmīgas atbildes, vai labi pārvaldītie uzņēmumi demonstrē arī augstāku rentabilitāti. 
Tāpēc autore mēģina noskaidrot, cik svarīgi Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumiem ir 
investēt labā korporatīvās pārvaldības praksē, lai sasniegtu augstāku rentabilitāti, bilances 
stabilitāti, uzņēmuma efektivitāti. 

Pētījuma ietvaros tika skatīti 118 uzņēmumi no 10 valstīm (Horvātijas, Čehijas, Igaunijas, 
Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Polijas, Slovākijas un Slovēnijas) 4 gadu griezumā, 
kas ļauj veikt ilgtermiņa un īstermiņa analīzi. Par pamatu korporatīvās pārvaldības kvalitātes 
novērtēšanai tika pieņemts autores jau iepriekš izstrādātais modelis, kas kopumā ietver  
21 vērtēšanas kritēriju, kuri savukārt ir sadalīti 4 daļās: padome, vadības komanda, investoru 
attiecības un izklāstītās informācijas kvalitāte. Analīzes veikšanai un regresijas vienādojumu 
sastādīšanai autore izvēlējas 5 finanšu rādītājus:  pašu kapitāla rentabilitāti, operatīvās naudas 
plūsmas rentabilitāti, apgrozījuma rentabilitāti, pašu kapitāla īpatsvaru kopējos aktīvos, kā arī 
aktīvu aprites koeficientu. 

Pētījuma rezultāti demonstrēja tieši pretēju situāciju autores izvirzītajai hipotēzei, jo 
uzņēmumi – līderi – pēc korporatīvās pārvaldības kvalitātes uzrādīja viszemāko rentabilitāti, 
kas ir redzams gan pašu kapitāla, gan apgrozījuma rentabilitātes gadījumā. Tas varētu būt 
skaidrojams ar lielākām izmaksām par korporatīvo pārvaldību, kas samazina uzņēmuma 
rentabilitāti. Turklāt uzņēmumi, kas nevar „palielīties” ar augstas klases korporatīvo 
pārvaldību, varētu iesaistīties peļņas manipulācijā, tāpēc būtu vērts pārbaudīt šo uzņēmumu 
finanšu rezultātu ticamību. 

Pārbaudot uzņēmuma darbības efektivitāti (aktīvu aprites koeficientu), autore ieguva 
līdzīgus rezultātus kā rentabilitātes gadījumā – efektīvāki ir vāji pārvaldīti uzņēmumi. 
Pavisam citi rezultāti iegūti, ja tiek ņemta vērā bilances stabilitāte (pašu kapitāla īpatsvars 
kopējos aktīvos) – lielāks bilances risks ir vāji pārvaldītiem uzņēmumiem, jo pašu kapitāla 
īpatsvars nepārsniedz 35% no kopējās bilances. Regresijas rezultāti pilnībā apstiprināja faktu, 
ka vairākums uzņēmumu ar labo korporatīvās pārvaldības praksi izmanto konservatīvo 
bilances struktūru, kad pašu kapitāla īpatsvars pārsniedz 45%.  

Ņemot vērā pētījuma procesā iegūtos rezultātus, autorei ir radušās aizdomas par finanšu 
rezultātu ticamību uzņēmumos, kuros korporatīvas pārvaldības kvalitāte ir diezgan zemā 
līmenī, jo tie mēdz uzrādīt labākus finanšu rezultātus nekā ir vidēji tirgū, tomēr rezultāti nav 
apstiprināti ar uzņēmumu novērtējumu akciju tirgū un arī akciju ienesīgumu. 
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R.Burņina, K.Kozlovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU PORTFEĻU HEDŽĒŠANA AR IESPĒJAS LĪGUMIEM 
BALTIJAS VĒRTSPAPĪRU TIRGŪ 

 
Investīcijas finanšu instrumentos vienmēr ir aktuālas pasaules ekonomikā. Vērtspapīros 

tiek ieguldīti brīvie naudas līdzekļi, kā arī ar vērtspapīru palīdzību notiek finanšu resursu 
pārdale starp ekonomikas subjektiem. Finanšu tirgu, finanšu instrumentu un informācijas 
tehnoloģiju attīstība deva iespēju iesaistīt arī spekulatīvu darbību, kas, no vienas puses, 
paaugstina finanšu tirgu likviditāti un, no otras puses, var negatīvi ietekmēt tirgus konjuktūru 
finanšu „burbuļu” veidā. 2008. gada finanšu krīze un tās sekas aktualizēja problēmas, kas ir 
saistītas ar investīciju portfeļu vadīšanas risku minimizāciju. Risku daba ir diezgan 
daudzveidīga un no visiem riskiem nav iespējams izvairīties, kā parādīja obligāciju tirgus 
problēmas Eiropas Savienībā. Neskatoties uz valsts obligāciju drošumu, suverēnā defolta risks 
PIGS grupas valstīs pasvītro risku hedžēšanas nepieciešamību. Baltijas valstu vērtspapīru 
tirgus ir relatīvi mazs un tā kapitalizācija ir neliela salīdzinājumā ar citām attīstītajām fondu 
biržām pasaulē un pat Eiropas Savienības ietvaros. Baltijas valstu fondu tirgū kotējamo 
uzņēmumu apgrozījumi nav lieli salīdzinājumā ar kotējamiem uzņēmumiem starptautiskajās 
biržās, kā arī uzņēmumu konkurētspēja pasaules un pat Eiropas Savienības ietvaros ir 
apšaubāma.  

Insaideru īpatsvars uzņēmumos, fondu tirgus pasivitāte un vāja likviditāte rada 
priekšnosacījumus paaugstinātiem investīciju portfeļu vadīšanas riskiem. 

Viens no riska samazināšanas paņēmieniem saistīts ar hedžēšanu. Pasaules praksē pastāv 
diezgan daudz dažādu hedžēšanas rīku. Savā pētījumā autore izmantoja iespējas līgumus 
investīciju portfeļu hedžēšanai Baltijas valstu fondu tirgū.  

Pētījuma objekts ir investīciju portfeļu hedžēšana ar iespējas līgumu palīdzību. Pētījuma 
mērķis ir izveidot investīciju portfeļu hedžēšanas stratēģiju ar iespējas līgumu palīdzību.  

Pētījuma ietvaros tika analizētas katras atsevišķas Baltijas valsts vērtspapīru tirgus 
īpašības. Investīciju portfeļu hedžēšanai ar iespējas līgumiem Baltijas vērtspapīru tirgū bija 
izmantotas NASDAQ OMX Baltic biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā iekļautās akcijas, kuru 
sastāvā ir Rīgas, Viļņas un Tallinas biržās kotētās akcijas. 

Izstrādātās investīciju portfeļu hedžēšanas stratēģijas ar iespējas līgumiem empīriskās 
pārbaudes pamatā bija statistikas dati par akciju cenām pēdējos 10 gados. Stratēģijas 
izstrādāšanas gaitā bija atspoguļotas tās izmantošanas priekšrocības un trūkumi.  

Pētījuma veikšanas gaitā bija izstrādāti šādi zinātniskās novitātes elementi: 
 tika pilnveidota Markovica portfeļa veidošanas metodoloģija ar ARCH-līdzīgajiem 

modeļiem riska prognozes precizēšanai; 
 tika izmantota slīdošās korelācijas koncepcija savstarpējās korelatīvās sakarības 

prognozēšanai kovariācijas koeficientu matricas precizēšanas Markovica portfeļa 
veidošanas metodoloģijā; 

 ar Monte-Karlo metodi tika modelēti Āzijas iespējas līgumi; 
 tika izstrādāta investīciju portfeļu hedžēšanas stratēģija ar pārdošanas iespējas 

līgumiem. 
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A.Druzenko, K.Kozlovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
PENSIJU SISTĒMAS NODROŠINĀŠANAS ALTERNATĪVIE RISINĀJUMI 
 

Mainīgie demogrāfiskie un ekonomiskie procesi ir negatīvi ietekmējuši sociālās sistēmas 
finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Latvijā ir 2.2 milj. iedzīvotāju, ceturtā daļa jeb 570 tūkst. ir 
pensionāri, kuri saņem vecuma vai invaliditātes pensijas. Sociālo nodokli, kas uztur šos 
pensionārus, maksā apmēram 750 tūkst. strādājošo, kas ir trešā daļa no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Apmēram trešā daļa no šiem sociālā nodokļa maksātājiem saņem algu no valsts 
pamatbudžeta, jo strādā valsts pārvaldē, aizsardzībā, izglītības un veselības jomā. Tādēļ jaunu 
naudu sociālajā budžetā pēc būtības iemaksā apmēram 500 tūkst. privātajā biznesā 
nodarbināto. Analizējamie dati rāda, ka spiedienam uz sociālo budžetu ir tendence 
palielināties, to saasina arī zemie dzimstības rādītāji, vidējā mūža ilguma pieaugums, 
emigrācija, ēnu ekonomikas īpatsvara palielināšanās, bezdarba līmeņa pieaugums. Līdz ar to 
demogrāfiskās noslodzes rādītājs 2011.gadā bija 24.5%, savukārt Labklājības ministrijas 
prognozes rāda, ka 2060.gadā tas sasniegs 64.5%. Sociālā budžeta lielākais izdevumu 
īpatsvars ir valsts pensiju speciālajam budžetam, un sākot ar 2009.gadu budžeta ieņēmumi 
nesedza budžeta izdevumus un izmaksu segšanai sāka izmantot iepriekšējos gados uzkrāto 
finanšu rezervi. Sākot ar 2013.gadu, ir plānota finanšu līdzekļu aizņemšanās no valsts 
pamatbudžeta.  

Lai nākotnē nodrošinātu pietiekamas pensijas, strauji novecojošā sabiedrībā pensiju 
sistēmas finansējumam jābūt ilgtspējīgam, t.i., spējīgam finansēt, negraujot pārējo ilgtspējīgai 
sabiedrībai svarīgu aspektu finansēšanu. Latvijā izveidotā trīs līmeņu pensiju sistēma ir 
apdrošināšanas sistēma, kurā apvienota katra cilvēka personiskā ieinteresētība savu 
vecumdienu nodrošināšanā un paaudžu solidaritāte. Valsts pensijai tiek novirzīti 20% no 
bruto darba algas, no kurām 18% tiek novirzīti nefondētajā jeb uz iemaksām balstītajā 
paaudžu solidaritātes pensiju shēmā, nodrošinot pensiju izmaksas pašreizējiem pensionāriem, 
savukārt 2% tiek novirzīti fondētajā pensiju shēmā, kur iemaksātais kapitāls tiek ieguldīts 
finanšu tirgos. Ekonomisti pagalvo, ka Latvijā pastāvošā pensiju sistēma darbojas pēc 
klasiskās finanšu piramīdas principa, – tā spēj funkcionēt, ja ir tendence pieaugt sociālo 
maksātāju skaitam jeb valstī ir ekonomiskais uzplaukums. Pašlaik pasaules krīzes iespaidā 
netiek nodrošināts neviens no šiem diviem faktoriem, un pašreizējā demogrāfiskā un 
ekonomiskā situācija liecina, ka pensijas vecuma cilvēku skaits turpina pieaugt, savukārt 
sociālo nodokļu maksātāju skaits samazināties. Šī darba ietvaros tika izpētītas pasaules 
attīstīto valstu pensiju sistēmas un atklātas galvenās tendences pensiju nodrošinājumā. 
Veiktās analīzes rezultāti norāda uz to, ka, fondēto pensiju shēmu nozīme saistībā ar 
pietiekamām un ilgtspējīgām pensijām arvien pieaug un tās spēj nodrošināt lielākas garantijas 
nākotnes pensiju pietiekama līmeņa nodrošināšanai. Piemēram, no 34 apskatītajām valstīm  
15 valstīs bruto ienākumu aizvietojamības likme obligātajām valsts pensijām ir zemāka par 
40%, 8 valstīs obligāto fondēto pensiju shēmu īpatsvars pensiju ienākumos ir pārāks par 
obligātajām valsts pensiju shēmām, īpaši augsta bruto ienākumu aizvietojamības likme ir 
Īslandē – 81.9%, Nīderlandē – 53.5%, Dānijā – 51.9%. Ieguldīšanas iespējas brīvprātīgajās 
pensiju shēmās pastāv visās aplūkotajās valstīs, savukārt Apvienotajā Karalistē un Amerikas 
Savienotajās Valstīs šīs shēmas sastāda galveno pensiju kapitālu, jo obligātās valsts pensiju 
shēmas nodrošina minimālo pensijas apmēru. 12 no 34 apskatītajām valstīm obligātās pensiju 
shēmas nodrošina mazāk nekā 50% bruto ienākumu aizvietojamību pensionējoties, tas 
nozīmē, ka šajās valstīs labi attīstīta ir brīvprātīgo pensiju shēmu pieejamība un kontrole.  
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J.Eriņa, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
VIDES RISKU PĀRVALDĪBAS NOZĪME KOMERCBANKĀS  

 
Vides faktoru novērtēšanu, pētot bankas kreditēšanas darījumus, ir veikuši vairāki 

zinātnieki - Thompson un Cowton (2004), Deegan (2004), Solomon un Solomon (2006), 
Aintablian, McGraw un Roberts (2007), Mainelli, Stevenson un Thamotheram (2009). 
Zinātnieki uzsver, ka, izskatot jaunus kreditēšanas darījumus, būtiski ir vērtēt ne tikai 
uzņēmuma finansiālos rādītājus, bet nepieciešams iesniegt arī detalizētu vides faktoru analīzi, 
tā parādot, ka bankām ir nepieciešama vides risku pārskata izveidošana un uzraudzība. 

Salīdzinot Eiropas bankas ar Amerikas bankām, sākotnēji Eiropa vairāk koncentrējās uz 
finanšu pakalpojumu attīstību un jaunu produktu ieviešanu, turpretī Amerikas bankas jau sāka 
veltīt uzmanību vides faktoru novērtēšanai, veicot kreditēšanas darījumu procedūras. Tikai 
90. gadu vidū Eiropā tika izstrādāta politika, lai sāktu risināt vides jautājumus. 

Lai bankas spētu pārvaldīt vides riskus, tām ir nepieciešams integrēt šo risku pārvaldības 
sistēmu. Vides risku pārvaldība uzlabo bankas portfeļa kvalitāti, kā arī samazina ar 
apdrošināšanas risku saistīto kompensāciju izmaksas.  

Savukārt, īstenojot inovatīvus finanšu risinājumus un produktus, ir iespēja gūt papildu 
peļņu, piesaistot jaunus klientus jaunos tirgos, kas kopumā palīdz uzlabot bankas zīmola 
vērtību. 

Labas prakses piemēri ir finanšu pakalpojumu nozarēs, tādās kā bankas, kuras ir veikušas 
virkni pasākumu, lai spētu veikt vides ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicinātu produktu un 
pakalpojumu attīstību Eiropas Savienības un pārējās pasaules valstīs. To veiksmes atslēgu 
raksturo trīs komponenti: 

1. Tiek īstenota vides vadības sistēma. 
2. Jaunu un inovatīvu produktu ieviešana, tādējādi paplašinot biznesa jomas, kas tiešā 

veidā saistītas ar vides ilgtspējīgu attīstību. 
3. Tiek atspoguļota vides jautājumu pozitīvā ietekme uz bankas biznesa attīstību. 
Savukārt, lai vides risku vadības sistēma kļūtu daudz efektīvāka, tai ir jākļūst par daļu no 

bankas vispārējās vadības sistēmas, kas arī ir attiecināma uz organizācijas struktūru, 
plānošanu, darbību, atbildību, praksi, procedūrām, procesiem un resursiem. Šādas sistēmas 
ieviešana bankām ļaus skaidri definēt to mērķus, politiku, rīcības plānus, piešķirtos resursus, 
kā arī apmācītu un zinošu personālu.  

Latvijas komercbankās veiktajā pētījumā autores atklāja, ka: 1) tiek ignorēti vides faktori, 
izskatot un pieņemot korporatīvās kreditēšanas lēmumus, kā arī netiek piemērotas atšķirīgas 
procentu likmes videi draudzīgiem un videi nedraudzīgiem kredītiem; 2) uzņēmuma ikgadējos 
pārskatos liela nozīme ir tieši kvantitatīvajiem datiem, neaizmirstot kvalitatīvo informāciju, 
kas kopā veido uzņēmuma tēlu, ņemot vērā arī no vides faktoru. 

Autore uzskata, ka vides faktoru novērtēšanai kreditēšanas lēmumu pieņemšanas procesā 
tiks piešķirta aizvien lielāka nozīme, jo ES un pasaulē izstrādātās procedūras mērķtiecīgi tiek 
virzītas uz videi draudzīgu finansējumu un atjaunojamo resursu izmantošanu.  
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L.Garkakle, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMERCBANKU DARBĪBAS REZULTĀTU PĀRVALDĪŠANAS 
PROBLĒMAS LATVIJĀ 

 
Aplūkojot un vērtējot Latvijas komercbanku darbību, tika secināts, ka viens no 

aktuālākajiem jautājumiem ir kredītrisks un tā pārvaldība. Komercbankas, veidojot 
uzkrājumus nedrošiem parādiem, turpina strādāt ar zaudējumiem. Šī problēma tieši ietekmē 
kapitālu – banku finanšu stabilitātes indikatoru, kam ir jāsedz riski, kas izveidojušies 
komercbanku darbības rezultātā. Pēdējo gadu ekonomiskie satricinājumi parādīja, ka ir 
spēcīga mijiedarbība starp likviditātes risku un kredītrisku, tāpēc pašlaik īpaša uzmanība tiek 
veltīta likviditātes riska pārvaldības problēmām.  

Pētījuma ietvaros tiks novērtēta Latvijas komercbanku darbības rādītāju, t.i., ienākumus 
nenesošo kredītu, kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāja ietekme uz komercbanku 
pelnītspēju. 

Izpētot pašreizējo Latvijas komercbanku darbību un attīstības tendences, tika secināts, ka 
viens no galvenajiem uzdevumiem ir kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšana un 
komercbanku pelnītspējas paaugstināšana. Kā jau tika minēts, neefektīvā kredītrisku vadība 
tieši ietekmē banku kapitālu. Savukārt banku kapitāls saskaņā ar vairākiem pētījumiem 
ietekmē pelnītspēju.  

Lai pārbaudītu, kā kredītrisku un 
likviditātes risku pārvaldība ietekmē 
komercbanku pelnītspēju, tika noteikti 
riska faktori, kas turpmāk tiks 
izmantoti daudzfaktoru regresijas 
modelī. Kā kredītrisku faktori tika 
izvēlēti ienākumu nenesošo kredītu 
rādītājs un kapitāla pietiekamības 
rādītājs, kā likviditātes riska faktors 
tika izvēlēts likviditātes rādītājs. ROE 
rādītājs tika noteikts kā pelnītspējas 
indikators. Regresijas modelī tika 
izmantoti 14 lielāko Latvijas komercbanku apkopotie dati. 

Daudzfaktoru regresija modeļa rezultāti parādīja, ka kredītrisku pārvaldība ietekmē 
komercbanku pelnītspēju – iegūtais modelis izskaidro 35,5% no kopējās ROE dispersijas. 
Iegūtā regresijas modeļa ROE rezultāti atkārto vēsturisko ROE datu tendenci. 

Tādējādi izvēlētā kredītriska pārvaldīšanas stratēģija lielā mērā ietekmē komercbanku 
pelnītspēju. Ienākumu nenesošo kredītu rādītājs tika novērtēts kā nozīmīgākais kredītriska 
indikators. Likviditātes rādītāja ietekme uz ROE tika novērtēta kā pozitīva un statistiski 
nenozīmīga.  
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R. Jakubāns, N.Koleda (zinātniskā vadītāja) 
 
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA FINANŠU STABILITĀTES PĀRVALDĪŠANA 
EKONOMIKAS LEJUPSLĪDES APSTĀKĻOS 
 

Līdz ar globālas krīzes iestāšanos uzņēmumi visā pasaulē apzinās finanšu stabilitātes 
nodrošināšanas problēmas aktualitāti. Kā liecina darba izstrādes gaitā veiktie pētījumi, 
apstrādes rūpniecības nozarei ir liela nozīme Latvijas IKP nodrošināšanā (18%), tomēr krīzes 
dēļ šīs nozares likvidēto uzņēmumu skaits palielinājās, investīciju apjoms samazinājās, 
finanšu rādītājiem 2006. – 2009. gadā bija negatīva tendence. Neskatoties uz rādītāju 
uzlabošanos pēdējos gados, tās tempi ir ļoti lēni.  

Daudzi autori ir pētījuši uzņēmumu finanšu stabilitāti un tās analīzes metodes. Pēdējos 
gados zinātniskajā literatūrā sāka atspoguļot arī pieejas uzņēmumu finansiālās stabilitātes 
pārvaldībai, tomēr tajās netiek ņemta vērā uzņēmuma darbības specifika un izejas datu 
ticamības pakāpe, līdz ar to šādu pieeju pielietošana ražošanas uzņēmumiem ir ļoti ierobežota 
un dažreiz maz pamatota.  

Pētījuma autors piedāvā ražošanas uzņēmumiem pielāgot N.Koledas 2011. gadā 
izstrādāto uzņēmumu finanšu stabilitātes pārvaldības mehānismu, pārskatot piedāvātos 
finansiālās stabilitātes rādītājus, paaugstinot analīzes rezultātu objektivitāti, pārveidojot 
finanšu atskaišu datus, atvieglojot finanšu stabilitātes pārvaldības algoritmu.   

Finanšu stabilitātes novērtēšanas un pārvaldīšanas mehānisma pielāgošanas principi  ir  
atspoguļoti tabulā.  

Ievērojot to, ka sākumā šis mehānisms izstrādāts  pakalpojumu nozares uzņēmumiem, 
autors piedāvā finanšu  stabilitātes rādītāju kopā iekļaut krājumu aprites koeficientu, kas ir ļoti 
būtisks ražošanas uzņēmumiem, par ko liecina konfidences rādītāju vērtības šajā nozarē. 
Autors izstrādāja krājumu aprites koeficienta apakšējo robežvērtību aprēķināšanas pieeju un 
faktoru modeli. Lai paaugstinātu finanšu stabilitātes analīzes rezultātu objektivitāti, tika 
piedāvāti bilances koriģēšanas priekšlikumi, kuri balstās uz īpašuma kadastrālo vērtību, 
pamatlīdzekļu reālo nolietojumu, krājumu derīguma termiņu noteikšanu un citiem 
nosacījumiem.   

Situācija pasaules un Latvijas tautsaimniecībā nosaka nepieciešamību nodrošināt 
uzņēmumu finanšu stabilitāti tādā līmenī, lai sekmīgi veiktu savu komercdarbību. It īpaši tas 
attiecas uz ražošanas uzņēmumiem, kuru potenciāls krīzes laikā krietni samazinājies. Līdz ar 
to ir svarīgi analizēt un pārvaldīt finanšu stabilitāti, balstoties uz tādiem raksturojošiem 
rādītājiem, kuri pilnā mērā atspoguļo uzņēmuma darbības specifiku.  
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J. Jastremska, G.Ciemleja (zinātniskā vadītāja) 
 
KREDĪTPOLITIKAS IZVEIDE LATVIJAS PĀRTIKAS RAŽOŠANAS 
UZŅĒMUMOS  

 
Uzņēmuma kredītpolitikas izstrāde ir atkarīga no daudziem faktoriem. Kredītpolitikas 

izstrādē par pamatu tiek ņemti tādi rādītāji kā lietišķā reputācija, kapitāla pietiekamības 
līmenis, finanšu sviras rādītājs un rentabilitātes rādītāja svārstības. Uzņēmuma izstrādātā 
kredītpolitika visbiežāk balstās uz aizvadītā perioda datu un faktoru izvērtējumu. 

Liela daļa no zaudējumiem saistībā ar debitoru parādiem rodas, jo netiek veikts klientu 
maksātnespējas novērtējums pirms pēcapmaksas termiņa un pārdoto preču summas limita 
noteikšanas. Netiek veikta finanšu risku novērtēšana saistībā ar sadarbības partneriem. 
Uzņēmumos nav izveidota kredītmenedžmenta sistēma, kas nosaka procedūras debitoru 
parādu atgūšanai. Uzņēmuma resursi parādu atgūšanai no klientiem parasti ir ierobežoti, 
tomēr netiek izmantoti beztiesas piedziņas uzņēmumu pakalpojumi, kuri sniedz iespēju atgūt 
uzņēmuma līdzekļus no klientiem, neieguldot lielas naudas summas. 

Kredītpolitikas mērķi ir samazināt kavēto un neapmaksāto rēķinu skaitu un summas, 
minimizēt izdevumus, kas saistīti ar klientu kreditēšanu un kavēto maksājumu iekasēšanu, 
uzlabot likviditāti un naudas plūsmu padarīt prognozējamu. Pareizi izstrādāta kredītpolitika 
vienkāršo un padara efektīvāku uzņēmumā arī pārdošanas, rēķinu administrēšanas un 
iekasēšanas procesu, tajā pašā laikā, veicinot preču vai pakalpojumu noietu. Kredītpolitiku 
veido trīs galvenās sastāvdaļas: kreditēšanas nosacījumi, kredītu aizsardzības pasākumi un 
parādu iekasēšanas kārtība. 

Izanalizējot kredītspējas novērtēšanas kompleksās analīzes modeļus – „Sešu C” metodi, 
CAMPARI, PARSER, finanšu rādītāju analīzi un klasifikācijas modeļus – reitinga un 
prognožu, tika izstrādāts sadarbības partneru kredītspējas novērtēšanas modelis, kas ietvers 
prognožu modeli – maksātspējas jeb bankrota prognozi, kā arī komplekso novērtēšanas 
analīzi, kas ietver finanšu rādītāju analīzi. Modelis sastāv no trim blokiem: 

1. Uzņēmuma vispārējs novērtējums, bilances, kā arī citas uzskaites dokumentācijas 
analīze. Pēc pirmā bloka novērtējuma izstrādes tiek iegūts priekšstats par uzņēmuma 
vispārējo stāvokli, vietu tirgū un attīstības perspektīvām. Tāpat tiek gūts priekšstats 
par iespējamiem riskiem, ar ko nākotnē varētu saskarties uzņēmums. 

2. Tālāk notiek klienta kredītspējas novērtējums pēc metodikas, kad iekļauj šādas aktīva 
bilances pozīcijas: aktīvi, apgrozāmie līdzekļi, naudas līdzekļi. Savukārt bilance 
pasīvs iekļauj: patstāvīgie resursi, kredītsaistības, naudas līdzekļus (vekseļus u.tml.). 
Pamatojoties uz šiem datiem un noteiktām aprēķina metodēm, tiek aprēķināti vairāki 
rādītāji. 

3. Modeļa trešā bloka ietvaros tiek veidots novērtējums, kas pamatojas uz vēsturisko 
pieredzi sadarbībā ar klientu (jauniem klientiem šī pozīcija netiek pielietota). 

Līdz ar to, izmantojot apzinātos paņēmienus klientu izvērtēšanā, ir iespējams praktiski 
aprobēt modeli, lai novērtētu klienta kredītspēju pēc attiecīgās klases un pieņemtu lēmumu 
par sadarbību. 

Esošajā ekonomiskajā situācijā ir jāmeklē risinājumi uzņēmuma ilgtspējīgumam un 
efektīvai darbībai ilgtermiņā. Šajā kontekstā darbs ar debitoriem un uzņēmuma kredītpolitikas 
ieviešanas pasākumi ir viens no risinājumiem. Darbs ar debitoriem ļauj samazināt naudas 
plūsmas kavēšanas negatīvo ietekmi, savukārt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām izstrādāta 
kredītpolitika samazina risku sadarbībai ar potenciāli maksātnespējīgiem klientiem. 
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N.Ježova, N.Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
LOJALITĀTES PROGRAMMU IETEKME UZ MAKSĀJUMU KARŠU 
APGROZĪJUMU UN KOMERCBANKAS FINANŠU RĀDĪTĀJIEM 
 

Pirmās maksājumu kartes pasaulē parādījās pagājušā gadsimta vidū. Latvijā šis 
maksāšanas līdzeklis sāka izplatīties 20. gadsimta 90. gados. Maksājumu kartes piedāvā 
klientam ne tikai iespēju norēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem, bet paplašina klienta 
iespējas, piedāvājot kredītlimitu un citus labumus. Taču vēl joprojām lielākā daļa norēķinu 
notiek skaidrā naudā – maksājumu karšu pirkumu apgrozījums sastāda tikai 38% no visiem 
darījumiem. Skaidras naudas aizstāšana ar maksājumu kartēm ir viens no finanšu nozares 
dalībnieku mērķiem. No karšu izdevēju skatupunkta galvenais veids, kā popularizēt 
maksājumu karšu izmantošanu, ir ieviest lojalitātes programmu.  

Maksājumu karšu lojalitātes programmas parādījās, lai veicinātu klientu pirkumus, 
palielinot kontu apgrozījumu un komisijas maksājumu ieņēmumus un samazinot slēgto karšu 
skaitu. Sākotnēji lojalitātes programmas bija balstītas uz punktu krāšanu – par noteiktu 
pirkuma summu tika uzkrāti punkti, kurus vēlāk varēja apmainīt pret bezmaksas ceļojumiem. 
Laika gaitā lojalitātes programmu piedāvājumi tika papildināti arī ar citiem labumiem, 
piemēram, naudas atmaksu jeb cash-back, kad par katru pirkumu klients saņem noteiktu 
summu atpakaļ, atlaidēm veikalos vai dāvanu kartēm. Taču pārsvarā visu lojalitātes 
programmu pamatā ir krāšanas un apmaiņas princips, kad „krāšana” nozīmē savu līdzekļu 
tērēšanu un „apmaiņa”  nozīmē to, ko klients var iegūt par iztērēto summu. 

Kaut arī lojalitātes programmas tiek aktīvi popularizētas, ir maz zināms par to efektivitāti 
maksājumu karšu lietošanas veicināšanā. Zinātnisko pētījumu rezultāti parāda, ka lojalitātes 
programmu ieviešana palielina maksājumu karšu apgrozījumu, aizstājot skaidras naudas 
lietošanu. Pētnieki atklāja, ka vidējais klients ar vidējiem raksturojumiem kredītkarti izmantos 
biežāk par 23%, ja piedalīsies lojalitātes programmā, un attiecīgi skaidras naudas darījumi 
samazināsies par 14%.  Taču maksājumu karšu lietošanas veicināšana ir atkarīga no vairākiem 
faktoriem – tirgotāja, pirkuma summas, klienta ienākumu līmeņa, lojalitātes programmas 
atlīdzības veida vai paša maksājumu karšu produkta.  

Izanalizējot zinātnisko pētījumu rezultātus, tika secināts, ka visefektīvākie lojalitātes 
programmas atlīdzību veidi, kas veicina klientu maksājumu karšu izmantošanu, ir naudas 
atmaksa – tā palielina pirkumu apgrozījumu vidēji par 7% – un atlaides pie tirgotājiem – tās 
palielina pirkumu apgrozījumu vidēji par 6%. Taču tirgotāju atlaides, ko saņem klients un kas 
palielina pārdošanas apjomus tikai preces cenas dēļ, nerada klientu patiesu lojalitāti, tāpēc ka 
klients viegli var dot priekšroku konkurentam, kas piedāvās izdevīgākus karšu lietošanas 
nosacījumus. Tāpēc veiksmīga lojalitātes programma nevar ietvert tikai kādu vienu labumu, 
tai ir jābūt strukturētai un jāatbalsta maksājumu karšu produkta vērtība, jo lojalitātes 
programma pati par sevi nav produkts.  

Ņemot vērā pētījumu rezultātus, tika secināts, ka veiksmīgas lojalitātes programmas 
modelim ir jāiekļauj šādi elementi: papildu labums, kas ir tieši saistīts ar produkta būtību 
(piemēram, bezprocentu periods – kredītkaršu lojalitātes programmā vai samazinātas 
komisijas maksas – debetkaršu lojalitātes programmā), naudas atmaksa par veiktajiem 
pirkumiem, atlaides pie tirgotājiem un īpaša klientu apkalpošana.  
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E.Klaucāne, L.Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS REPUBLIKAS PAŠVALDĪBU BUDŽETU IEŅĒMUMU UN 
IZDEVUMU STRUKTŪRAS ANALĪZE 
 

Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā 
saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei, balstoties uz pašvaldības 
prioritātēm. 

Nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos resursus un iespējas, budžeta process 
nozīmē izvēli un lēmuma pieņemšanu. 

Pašvaldības budžets saimnieciskajā gadā kalpo vairākiem mērķiem: izsaka politiskus 
lēmumus un prioritātes pašvaldības darbībai; ir vadlīnija politikas, pašvaldības prioritāšu, 
pakalpojumu īstenošanai un izpildei; nodrošina pašvaldības finanšu kontroli un salīdzināšanas 
iespējas ar iepriekšējiem gadiem vai citām pašvaldībām. 

Tabulā salīdzinātas budžeta bilances līdzekļu izmaiņas Jēkabpils, Jūrmalas, Madonas un 
Ventspils pašvaldībās 2011. un 2012. gadā (plānotās). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pēc publicētajiem šo pašvaldību budžetu ieņēmumu un izdevumu datiem, salīdzinot  
2012. gada plānoto budžetu ar 2011. gada budžetu, redzam, ka Jēkabpils pašvaldības 
izdevumi samazinājušies par 37 680 Ls, taču pārējo pašvaldību izdevumi vidēji ir pieauguši 
par 90%. Jūrmalas un Madonas pašvaldībās vērojams budžeta deficīts, bet Ventspils un 
Jēkabpils pašvaldībās – budžeta pārpalikums. 

Pašvaldību budžetu izdevumu veidošanā proporcionāli lielākais finansējums tiek 
piesķirts, ņemot vērā pašvaldības attīstības programmu. Galvenās prioritātes šajās 
programmās saistītas ar:  

 mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšanu un attīstību;  
 kultūras un kultūrvides infrastruktūras attīstību;  
 sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu;  
 sabiedrības veselības uzlabošanu un sporta attīstību. 
Tā kā valsts un pašvaldību budžetu veido ieņēmumi, kas gūti no nodokļu un nodevu 

maksājumiem, ko veicis ikviens valsts iedzīvotājs, tad sabiedrības līdzdalība ir vēlama 
budžeta veidošanā. Tieši darbaspēka nodokļi, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklis šobrīd 
veido lielāko pašvaldību budžeta ieņēmumu daļu. 

Pašvaldības var samazināt budžeta deficītu: aizņemoties finansējumu budžeta deficīta 
mazināšanai no ārējiem aizdevējiem; izvērtējot un samazinot pašvaldību budžeta izdevumus, 
kas savukārt nozīmē finansējuma samazinājumu tādām prioritātēm kā izglītība, veselība un 
sabiedrība; uzraugot nodokļu un nodevu nomaksu. 



 

64 
 

J.Sļepcova, K.Kozlovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU PORTFEĻA VADĪŠANA BALTIJAS FONDU TIRGŪ 
 

Investīcijas dažādos fondu tirgos dod investoriem iespēju gūt peļņu. Investējot naudas 
līdzekļus Baltijas fondu tirgū, kurš pieder pie attīstības tirgiem, investors sastopas ar dažāda 
veida problēmām, no kurām var minēt zemu tirgus kapitalizāciju un likviditāti. 

Pasaulē ir izstrādāti dažādi tradicionāli investīciju portfeļa vadīšanas modeļi, un pārsvarā 
tos pielieto attīstītajos fondu tirgos. Taču šādu tradicionālo investīciju vadīšanas metožu 
pielietojums attīstības tirgos var būt neefektīvs. Šī pētījuma ietvaros autore izstrādāja efektīvu 
investīciju portfeļa vadīšanas modeli, ņemot vērā Baltijas fondu tirgus kotējamo uzņēmumu 
īpašības. 

Pētījumā tika izanalizēta Baltijas fondu tirgus korelatīvā sakarība ar citiem pasaules 
vadošajiem fondu tirgiem ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Tokijā un Krievijā, balstoties 
uz šo tirgu indeksiem. Veiktā analīze parādīja, ka Baltijas fondu tirgus ir cieši atkarīgs no 
pasaules notikumiem. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka Baltijas fondu tirgu ietekmē gan 
pasaules notikumi, gan vesela virkne makroekonomisko rādītāju (IKP, bezdarbs, inflācija un 
investīcijas), kā arī uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojošie rādītāji (ROA, ROE, EPS 
un PE). Autore arī izstrādāja sistēmu, ar kuras palīdzību tiek atlasīti uzņēmumi, kuru akcijas 
tiek izvēlētas ieguldījumiem.  

Pētījuma pamatā ir empīriskie dati par Baltijas fondu tirgū kotējamajiem uzņēmumiem no 
2005. gada līdz 2008. gadam ceturkšņu formātā. Izmantojot statistikas analīzes 
programmatūru SPSS 19, tika novērtēta beta koeficientu vērtība saskaņā ar arbitrāžas cenu 
veidošanas teoriju, kas ir šī pētījuma pamatā. Beta koeficientu izmantošana daudzfaktoru 
regresijas modeļu veidošanā deva iespēju prognozēt analizējamo uzņēmumu cenas 2009., 
2010. un 2011. gadā. Izstrādātie daudzfaktoru regresijas modeļi tika izmantoti kā cenu 
kustības indikatori, kuru vērtības tika ievērotas lēmumu pieņemšanā par investīciju veikšanas 
lietderīgumu.  

Investīciju vadīšanas pamatā ir autores izstrādātā lēmumu pieņemšanas sistēma: 
1. Ja prognozējamā cena dažādu faktoru dēļ ir mazāka par nulli, tad šis gadījums tiek 

ignorēts un ieguldījumi uzņēmuma akcijās nav veiktas.  
2. Ja prognoze rāda cenas kritumu, tad agrāk atvērtā pozīcija tiek aizvērta, ja zaudējumi 

pārsniedz uzstādītu zaudējumu ierobežojumu (angļu stoploss).  
3. Ja tiek prognozēts, ka akcijas cena izaugs, tad notiek garās pozīcijas atvēršana.  
Savā pētījumā autore arī parādīja iespējas līgumu izmantošanas lietderīgumu, hedžējot 

atvērtās garās pozīcijas no cenu krituma.  
Izstrādātās investīciju vadīšanas stratēģijas empīriskā testēšana Baltijas fondu tirgū 

parādīja pozitīvus rezultātus: Latvijas fondu tirgus ienesīgums par trim gadiem sasniedza 
aptuveni 697%, Lietuvas fondu tirgus ienesīgums bija ap 543%, Igaunijas fondu tirgus deva 
ap 100%. Laba ienesīguma pamatā ir Baltijas fondu tirgus īpašības. Pasivitāte, kā arī 
volatilitāte deva iespēju cenām būtiski mainīties ceturkšņa diapazonā, kas parasti nenotiek 
attīstītajos fondu tirgos, kur cena paliek relatīvi vienā līmenī, radot vidējo ienesīgumu ap 1%–
3% gadā. 
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E.Veiss, N.Fiļipoviča (zinātniskā vadītāja) 
 

UZ AKTIVITĀTĒM  BALSTĪTA  BUDŽETA  VEIDOŠANA  LOĢISTIKAS 
UZŅĒMUMĀ 

 
Maģistra darba ietvaros, veicot loģistikas nozares un tajā strādājošo uzņēmumu 

saimnieciskās darbības rezultātu analīzi, tika secināts, ka loģistikas nozarei raksturīga ļoti 
šaura robeža starp izdevumiem un ieņēmumiem, tāpēc peļņas nodrošināšanai tos ir 
nepieciešamas precīzi un rūpīgi analizēt, plānot un kontrolēt. Tas nozīmē, ka loģistikas 
uzņēmumiem ir jāuztur mehānisms, kas šo funkciju spēj pildīt, un tā ir budžetēšanas sistēma. 

 Ņemot vērā minēto, maģistra darba autors izvirza mērķi – izveidot optimālu budžeta 
plānošanas, kontroles mehānismu un uz tā balstītu pašizmaksas analīzi loģistikas 
uzņēmumiem. 

Mērķa sasniegšanai autors apkopoja informāciju par budžeta veidošanas sistēmām 
pasaulē un analizēja to piemērošanas iespējas loģistikas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.  

Izvēloties loģistikas uzņēmumam piemērotākus budžetēšanas modeļus, pētījuma ietvaros 
autors apzinās būtiskākās loģistikas uzņēmumu ieņēmumu un izmaksas plānošanas 
problēmas, kuras izriet no nestabilas makroekonomiskās situācijas valstī. Loģistikas nozares 
uzņēmumu galvenā īpatnība ir izteikta apgrozījuma elastība pret ekonomiskās aktivitātes 
līmeņa izmaiņām valstī, līdz ar to uzņēmuma apgrozījums var ātri samazināties krīzes laikā un 
ātri palielināties ekonomikas augšanas fāzē. Strauji augoša apgrozījuma fāzē loģistikas 
uzņēmumam ir strauji jāpalielina savi aktīvi, šajā situācijā ievērojama daļa loģistikas 
uzņēmumu nespēj izsekot saviem izdevumiem, un (tā kā plaisa starp loģistikas uzņēmuma 
ieņēmumiem un izdevumiem nav liela) tie pārsniedz ieņēmumus, līdz ar to augošs loģistikas 
uzņēmums kļūst nerentabls.  

Autors secina, ka loģistikas uzņēmumam jāveido sava budžetēšanas sistēma tādā veidā, 
lai tā spētu operatīvi un precīzi kontrolēt un vadīt uzņēmuma ieņēmumu un izmaksu plūsmu 
pie mainīga apgrozījuma nosacījumiem. Ņemot vērā minēto, darba autors piedāvā: 

 loģistikas uzņēmumam piemērot uz aktivitātēm balstītu budžeta veidošanas metodi; 
 loģistikas uzņēmumam uz aktivitātēm balstīto budžeta veidošanas mehānismu 

pielietot, būtiski nemainot grāmatvedības vai izdevumu struktūru, bet gan 
iepazīstoties ar šo metodi un pielietojot tādu domāšanas veidu, sadalīt datus, lai tie 
funkcionētu, kā tas ir vajadzīgs metodei, tādējādi izvairoties no lielām un liekām 
izmaksām; 

 metodes piemērošanas laikā noteikt būtiskākos darbību raksturojošos rādītājus; 
 apvienojot piemērotu budžeta metodi un darbību raksturojošos parametrus, no tiem 

izsakot būtiskākās pašizmaksas rādītājus pēc darba autora izveidotas metodes; 
 ar budžeta metodes ieviešanu uzlabot gan savstarpējo uzņēmuma departamentu 

komunikāciju, gan vispārējo uzņēmuma vidi, tai skaitā darbinieku motivāciju, veidot 
skaidru stratēģijas izpratni, uzlabot plānošanas prasmi, koordinācijas māku, izveidot 
pilnīgu kontroles un izpildījuma novērtēšanas struktūru, un pats galvenais - uzlabot 
loģistikas uzņēmuma ilgtermiņa pelnītspēju. 

Darba autora izstrādātā budžetēšanas sistēma tika veiksmīgi aprobēta loģistikas 
uzņēmumā, kurš darbojas Latvijā,  tika novērtēts sistēmas ieviešanas ekonomiskais efekts. 
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E.Vītoliņa, L.Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMU TIRGUS AKTUALITĀTES LATVIJĀ 
 

Straujā tehnoloģiju attīstība pēdējos gados nesusi būtiskas pārmaiņas uzņēmumu darbībā, 
un grāmatvedības programma ir nepieciešama jebkuram darboties gribošam uzņēmumam. 
Finanšu uzskaites sistēmām jākļūst par nozīmīgu palīgu uzņēmumu ekonomiskās situācijas 
analīzē, kontrolē, lēmumu pieņemšanā, tādējādi nodrošinot uzņēmumu konkurētspēju tirgū. 
Taču bieži vien ir grūti izlemt, kuru no Latvijā pieejamajām datorprogrammām izvēlēties. 

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums „FMS group” (Financial Management Systems) 
ieguvis stabilas pozīcijas Latvijas tirgū. Mātes uzņēmums „Fortech” tika izveidots 1990.gadā, 
bet 2000.gadā „Fortech” nopirka IT koncerns „Microlink”. Redzot programmas Apvārsnis 
straujo attīstību, tika izveidots meitasuzņēmums FMS, kuru vadītāji vēlāk izpirka un būtībā 
tagad ir sākotnējie Apvāršņa radītāji un attīstītāji. 

Uzsākot savu darbību, „Fortech” piedāvāja uzņēmumiem 3 grāmatvedības programmas:  
1) UVIS (Uzņēmuma vadības informatīvo sistēmu), tagad pārsaukts par Horizon Start, kuras 
mērķis ir piedāvāt optimālu vadības un finanšu uzskaites risinājumu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ar vienu līdz trim programmas lietotājiem; 2) Apvārsnis, kurš 2008.gadā tika 
pārsaukts par resursu vadības sistēmu Horizon; 3) SAP (Sakaru pasaule), kas paredzēts 
lielajiem uzņēmumiem 

RVS Horizon nodrošina pilnu resursu vadības un plānošanas jeb tā dēvēto ERP 
(Enterprise Resource Planning) funkcionalitāti vidēja un liela izmēra uzņēmumiem, valsts un 
pašvaldību iestādēm. Horizon funkcionalitāte garantē pilnīgu uzņēmuma vai iestādes finanšu 
un citu organizācijas resursu vadību. Horizon izmantošana uzņēmumam nodrošina 
grāmatvedības sakārtošanu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un iesaistītajām 
institūcijām ir noslēgusi vienošanos par sadarbību ar vairākiem grāmatvedības 
datorprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies nodrošināt mikrouzņēmumu 
nodokļu maksātāju ar bezmaksas grāmatvedību programmu. Vienošanās ir noslēgta ar 
uzņēmumiem SIA „Hansa World Latvia”; SIA „Andi M”, kas nodrošina datorprogrammu  
„1C:Mikrouzņēmums8”; SIA „TILDE” programmu Tildes Jumis Mini, SIA „VGP”, 
programmu mājas lapas formātā www.vadipats.lv. Lai izmantotu bezmaksas 
datorprogrammas, uzņēmuma apgrozījums kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 70 000 Ls, 
darbinieka ieņēmumi no mikrouzņēmuma nepārsniedz 500 Ls, darbinieka ienākumu aprēķins 
nepārsniedz maksimāli pieļaujamo 5 darbinieku skaitu, ir viens lietotājs un viena firma. 

Grāmatvedības datorprogrammu piedāvātās iespējas pašlaik ir ļoti plašas, tā vairs nav 
tikai skaitliska informācija, bet arī iespēja analizēt un modelēt uzņēmumā notiekošos finanšu 
procesus. IT speciālisti noraida iebildes, ka līdz ar grāmatvedības sistēmu ieviešanu 
uzņēmumā zūd nepieciešamība algot grāmatvedi. Uzņēmuma vadītājiem jāsaprot, ka vienīgi 
palielināsies iespēja iegūt operatīvākus datus, mazināsies kļūdu risks, kā arī paplašināsies 
skats uz uzņēmuma grāmatvedību kopumā, kas padarīs uzņēmuma darbu vieglāku un 
harmoniskāku. 

Uzņēmumu vadītāji un grāmatveži ir atzinuši, ka konkrētas programmas izvēli 
galvenokārt ietekmē divi kritēriji – funkcionalitāte un cena, ne mazāk svarīga ir piedāvātā 
apkalpošana un serviss, programmas atbilstība likumdošanai, kā arī ražotāju atpazīstamība. 
Vairākums respondentu (62% no 813 „Latvijas faktu” aptaujas dalībniekiem) atzina, ka 
grāmatvedības programmas izvēlē noteicošais bijis ieteikums, kas ir nozīmīgs faktors 
grāmatvedības programmu ražotājiem. 
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G.Zvirgzdiņa, L.Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS BUDŽETĀ IEKASĒTO NODOKĻU 
IZLIETOJUMA RAKSTUROJUMS 

 
Pētījuma mērķis ir novērtēt un izpētīt valsts finansiālo atbalstu nozīmīgākajiem budžeta 

izdevumiem – sociālajai aizsardzībai, veselībai, izglītībai un infrastruktūras attīstībai. 
 Neskatoties uz to, ka Latvijā pēdējos gados pieaug trūcīgo iedzīvotāju skaits, 2010.g. 

izdevumi valsts pabalstiem, salīdzinot ar 2009. gadu, ir samazinājušies par 23,2% jeb  
108,4 milj.Ls. Izdevumi pensijām pieauguši par 15,3 % jeb 164,0 milj.Ls. Patlaban Latvijā ir 
vērojams viens no zemākajiem sociālās aizsardzības līmeņiem, salīdzinot ar ES valstīm,  
piemēram, Dāniju, Vāciju, Franciju, Austriju, Zviedriju, Somiju u.c.     

Izdevumi veselības aprūpes nodrošināšanai 2010.g. bija 251,2 milj.Ls, salīdzinot ar 
2009.g., finansējums ir samazinājies par 24,3 milj.Ls jeb 8,8% no gada finansējuma. 
Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai izdevumi, salīdzinot ar 2009.g., 
palielinājušies par 2,1 milj.Ls. Patlaban valsts finansē tikai 56% no veselības aprūpes 
izmaksām – pārējo pacienti maksā paši. 

2010.g. vispārējās izglītības mācību literatūras iegādei tika izlietoti 157,2 tūkst.Ls, 
salīdzinot ar 2009.g., finansējums samazinājies par 113,3 tūkst. Ls. Profesionālās izglītības 
finansējums 2010.g. samazinājies par 5,7 milj. Ls, sastādot 42,0 milj.Ls. Finansējums 
augstākajai izglītībai, salīdzinot ar 2009.g., ir samazinājies par 14,2 milj.Ls un bija  
39,6 milj.Ls. Studējošo un studiju kreditēšanai tika izlietoti  3,2 milj.Ls. Tika finansētas 
30 138 budžeta vietas augstākās izglītības iestādēs.  

Sporta nozarei 2010.g. tika atvēlēti 14,6 milj.Ls, salīdzinot ar 2009.g., finansējums sarucis 
par  3,2 milj.Ls. Finansējums balvām par izciliem sasniegumiem sportā bija 300 tūks.Ls, 
sporta pasākumu īstenošanai – 1,5 milj.Ls, augstas klases sasniegumu sportam tika atvēlēti  
3,9 milj.Ls. 

Autoceļu tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās. Vairāk nekā trešdaļa grants 
seguma un puse asfaltētā seguma ceļu vērtējami kā sabrukuši. 39 tiltiem noteikti dažādi 
satiksmes un kravas ierobežojumi. Iemesls tam ir nepietiekams valsts finansējums autoceļiem. 
2010.g. no valsts pamatbudžeta finansējums bija 73,2 milj.Ls, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
tas ir samazinājies par 20,2 milj.Ls, salīdzinot ar 2008.g., - par 91,7 milj.Ls.  

Neskatoties uz to, ka trūkst valsts finansējuma sociālajai aizsardzībai, veselībai, izglītībai 
un ceļu infrastruktūras uzlabošanai, pēdējos gados tika realizēti un apstiprināti projekti, kuru 
izmaksas vērtējamas kā neadekvāti augstas, ņemot vērā šābrīža valsts finansiālo nestabilitāti. 
Rodas jautājums, vai mūsu maksātie nodokļi ir izlietoti efektīvi, vai arī iedzīvotāju maksātie 
līdzekļi tiek nepārdomāti izšķērdēti.  

Dienvidu tilta projekta pirmās un otrās kārtas izmaksas sākumā tika paredzētas ap  
108 milj.Ls, bet rezultātā sasniedza 573 milj. Ls. Tika konstatēts, ka 27 milj.Ls Rīgas dome ir 
izšķērdējusi, bet 264 milj.Ls sastādīja tikai kredīta procenti. Dienvidu tilta projekta 
realizācijas pieeja izrādījusies nepārdomāts valsts lēmums un neefektīvi īstenots naudas 
līdzekļu ieguldījums. Nacionālās Bibliotēkas projekta realizēšanai tiek paredzēti 
135,3 milj.Ls. 2011.g. Nacionālās Bibliotēkas celtniecībā no valsts budžeta līdzekļiem tika 
ieguldīti 48,6 milj.Ls.  

Nākotnē tiek plānota Rīgas Akustiskās koncertzāles celtniecība, kas varētu izmaksāt 
63 milj.Ls un infrastruktūras objekta Rīgas Ziemeļu koridora izbūve, kura pirmā posma 
izmaksas varētu sastādīt 87,5 milj.Ls. 
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L.Žvingule, L.Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEDĪBU REGLAMENTĒJOŠO 
NORMATĪVO AKTU IZMAIŅU TENDENCES 
 

Pirmo reizi neatkarīgās Latvijas laikā grāmatvedības likums tika pieņemts 1938. gada 
18. janvārī. Tajā laikā pastāvēja divbultās grāmatvedības princips, taču nebija vienota kontu 
plāna. 

1940. gadā, sākoties padomju laikiem, tirgus ekonomiku nomainīja sociālisma plānveida 
ekonomika, kas izraisīja būtiskas izmaiņas Latvijas grāmatvedības uzskaitē. Vācu okupācijas 
periodā – no 1941. līdz 1945. gadam – arvien darbojās vēl padomju laika normatīvie akti, kā 
arī spēkā bija pirmās Latvijas brīvvalsts normatīvo aktu prasības. 

Padomju laikā uzskaites sistēma sašaurinājās, līdz ar to galvenais tās mērķis bija kontrolēt 
sociālistiskā īpašuma saglabāšanu, plānu izpildi un produkcijas pašizmaksas uzskaiti. 
1959. gadā ar PSRS Finanšu ministrijas un PSRS CSP kopīgu vienošanos Latvijā tika 
apstiprināts vienotais konta plāns. 

Kopš 1990. gada ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu sākās atpakaļceļš uz 
tirgus ekonomiku. Nozīmīgs solis uz priekšu tika sperts 1992. gada 14. oktobrī, kad Latvijas 
Republikas Augstākā Padome pieņēma pirmos grāmatvedības likumus „Par grāmatvedību” un 
„Par uzņēmumu gada pārskatiem”. Par pamatu šo likumu izstrādei tika ņemti Dānijas 
grāmatvedības likumi. Līdz ar šiem grozījumiem radās nepieciešamība radīt profesiju – 
zvērināts revidents.  

Laika posmā no likuma „Par grāmatvedību” pieņemšanas (no 1992. gada līdz 
1996. gadam), grāmatvedība pakāpeniski tika pakārtota tieši nodokļu uzskaites vajadzībām 
atbilstoši tirgus ekonomikas prasībām.   

Kopš 1995. gada pamazām sāka veidoties nacionālā grāmatvedības sistēma. Likums „Par 
grāmatvedību” noteica, ka grāmatvedības standartizācijas jautājumus reglamentē 
Standartizācijas likums. Taču 2000. gadā Eiropas Komisija atzina ļoti gausos grāmatvedības 
standartu izstrādāšanas tempus Latvijā. Šā iemesla dēļ Latvijas Finanšu grāmatvedības 
standartizācijas tehniskā komiteja 2000. gadā laida klajā uzreiz piecus Latvijas Nacionālos 
grāmatvedības standartus. 2002. gadā tika izveidota Latvijas Grāmatvedības padome (LGP), 
kas veica Latvijas grāmatvedības standartu izstrādi. 

Veikto reformu un pārmaiņu rezultātā Latvijas grāmatvedības uzskaites sistēma ir 
izveidota tā, ka ir pakļauta četru līmeņu normatīvajiem aktiem:  

1. līmenis – LR normatīvie akti, MK noteikumi; 
2. līmenis – nacionālie grāmatvedības standarti (LGS); 
3. līmenis – FM metodiskie noteikumi, VID norādījumi; 
4. līmenis – uzņēmumu iekšienē izstrādātas instrukcijas, uzskaites politika u.c. 
2003. gada grozījumi LR likumā „Par grāmatvedību” paredzēja, ka Padomes 

apstiprinātajiem Latvijas grāmatvedības standartiem jābūt saskaņotiem ar ES Direktīvu 
vispārīgajām prasībām un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.  

Līdz 2011.gada 30.jūnijam likumā „Par grāmatvedību” bija noteikts, ka MK nosaka 
obligāti piemērojamos grāmatvedības standartus. Kopš 1. jūlija ir izstrādāti citi MK 
noteikumi, kuri vienkārši skaidro grāmatvedības pamatlikuma normu piemērošanu. Kārtojot 
grāmatvedību, vairs nav obligāta Latvijas grāmatvedības standartu piemērošana.  

Šobrīd gada pārskatu sastādīšanu reglamentē likumi „Par grāmatvedību” un „Gada 
pārskatu likums”, kā arī MK noteikumi Nr. 488 un Nr.481.  

Latvijā paveikts daudz, bet vēl daudz kas ir darāms, lai ar izveidojušos ekonomisko 
situāciju līdzdarbotos ES un starptautiskajā apritē. 
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VADĪBZINĀTNES SEKCIJA 
 

I.Aizkalna-Teriņa, J.Zvanītājs (zinātniskais vadītājs) 
 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANA MAZOS UN VIDĒJOS 
PAKALPOJUMU UZŅĒMUMOS LATVIJĀ 
 

Uzsākot uzņēmējdarbību, lielākā daļa uzņēmēju vēlas, lai viņu ieguldītais darbs nestu 
augļus. Lai tas notiktu, uzņēmumam ir jābūt ilgtspējīgam. Tāpēc uzņēmumu vadītājiem  
jāpievērš uzmanība savu uzņēmumu attīstībai un spējai izdzīvot mūsdienu mainīgajos 
apstākļos. Vēl nesen Latviju pāršalca krīzes vilnis, kad daudzi uzņēmumi bija spiesti 
reorganizēties vai likvidēties pavisam. Tie uzņēmumi, kuri savu darbību bija spiesti apturēt, 
nebija izveidoti tā, lai spētu darboties ilgtermiņā. Tas liecina, ka daudzi vadītāji neprot 
saskatīt lietas ilgtermiņā, bet pieņem lēmumus, kas derīgi tikai īstermiņā. Respektīvi, 
nodarbojas ar lietām, kas šodien nes peļņu, nedomājot par to, kā varētu būt pēc 10 vai  
20 gadiem.  

Viens no instrumentiem ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā ir korporatīvā sociālā 
atbildība, kas pēdējos gados kļuvusi populārāka arī Latvijas uzņēmumos. Ārpus Latvijas ir 
ļoti attīstīta korporatīvā sociālā atbildība. Daudzu uzņēmumu mājas lapās ir ievietoti 
korporatīvās sociālās atbildības pārskati par paveikto. Latvijā daudzi vēl nemaz nezina, ko šī 
korporatīvā sociālā atbildība nozīmē un kādus labumus tā dod. Latvijā līdz šim trūkst pilnīgas 
informācijas par tiem uzņēmumiem, kas ir sociāli atbildīgi un kādus pasākumus tie veic, lai 
tādi būtu. Tikai pēdējos trijos gados ir sākusi parādīties šāda informācija. 

Darbaspēks ir viena no galvenajām komponentēm uzņēmuma attīstībā. Bez tā uzņēmums 
nevar eksistēt, jo uzņēmuma darbaspēkam ir liela loma peļņas gūšanā un efektivitātes 
nodrošināšanā. Tāpēc ir jābūt sociāli atbildīgiem ne tikai pret uzņēmuma ārējiem apstākļiem, 
bet galvenokārt pret saviem uzņēmuma darbiniekiem. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem 70% no visām Latvijas tautsaimniecības nozarēm pēc nodarbināto skaita veido 
pakalpojumu un tirdzniecības sektors. Viszemākās neto algas līdz 250 Ls mēnesī ir 
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Visaugstākās neto algas vidēji virs 600 Ls 
novērojamas finanšu un apdrošināšanas sektorā. Taču, neskatoties uz lielākajām neto algām 
finanšu sektorā, to visvairāk ietekmējušas krīzes radītās sekas. 

Nereti Latvijā darbaspēks tiek uztverts vairāk kā izmaksas, kuras cenšas pēc iespējas 
vairāk samazināt. Īstermiņā šāda rīcība varbūt dos rezultātu, taču ilgtermiņā tas var 
nedarboties. Ir uzņēmēji, kuriem trūkst izpratnes par darbinieku nozīmi pakalpojuma 
uzņēmumā, par pievienoto vērtību, ko tie spēj dod, kas savukārt var palielināt uzņēmuma 
konkurētspēju. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, nodrošinot tiem labvēlīgus darba 
apstākļus, taisnīgu atalgojumu un ievērojot ētikas principus, var uzlabot ne tikai darbinieka 
emocionālo un finansiālo stāvokli, bet arī veicināt visas valsts labklājības līmeņa celšanos, kā 
arī Latvijas izaugsmi kopumā. 

Lai uzlabotu līdzšinējo situāciju pakalpojumu uzņēmumos, kā arī mainītu darbinieku 
uztveri pret ikdienas darbu un uzņēmumu kopumā, darba devējiem būtu nepieciešams 
izanalizēt iekšējos darba procesus. Novērtēt, kas darbiniekiem nepieciešams, lai uzlabotu viņu 
darba kvalitāti un spētu strādāt ar pilnu atdevi, bet tajā pašā laikā neizmantotu savu brīvo 
laiku, ko varētu veltīt sev un savai ģimenei.  

Priekšlikums uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības veicināšanas nodrošināšanai ir veikt 
pētījumu par korporatīvo sociālo atbildību pret darbiniekiem, kādu ekonomisko ieguvumu tā 
dod. Noskaidrot darbinieku viedokli par esošajiem uzņēmuma apstākļiem un kā to var 
uzlabot. Iegūtos rezultātus var atspoguļot masu informācijas līdzekļos, piemēram, publikācijās 
vai maģistra darbā. 
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R.Beļkeviča, G.Kozaka (zinātniskā vadītāja) 
 
KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
UZŅĒMUMĀ 
 

Latvijā nekustamo īpašumu tirgus darbojas no 90. gadu sākuma. Lai gan pasaules 
ekonomikas attīstība pēc 2000. gada bija palēninājusies, Latvijā turpinājās strauja ekonomiskā 
izaugsme. Laika posmā no 2002. līdz 2006. gadam nekustamā īpašuma tirgus piedzīvojis 
strauju attīstību. Pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvājumu, līdz ar to veicināja nekustamā 
īpašuma cenu pieaugumu, kas lielākoties bija nepamatotas un neadekvātas, tam kā galvenais 
iemesls tiek minēta kredītu pieejamība.  

2007. gadā situācija nekustamā īpašuma tirgū tika raksturota kā pauze pēc ilgstošas un 
straujas tirgus attīstības.  

Sākoties 2009. gadam, vispārējās ekonomiskās situācijas ietekmē arī nekustamā īpašumu 
nozare sāka straujāk izjust „krīzes periodu”, vēlāk atsevišķos segmentos sasniedzot cenu 
kritumu pat par 50-60%. 

2011. gadā situāciju nekustamo īpašumu tirgū eksperti vērtē kā „atveseļošanos”. 
Pateicoties vispārējo ekonomisko rādījumu pozitīvajām tendencēm, vairākos tirgus segmentos 
vērojams aktivitātes pieaugums – palielinājies pieprasījums, un attiecīgi pieaugušas 
nekustamā īpašuma cenas.  

Nekustamo īpašumu tirgū darbojas daudzas kompānijas, kas piedāvā starpniecības 
pakalpojumus un kas darbojas jau ilgāku laiku. Katrai ir sava sfēra, uz ko tā vairāk liek 
uzsvaru. Tomēr daudzi uzņēmumi nespēj mainīties līdzi tirgus situācijai, uzskatot, ka to 
sākotnējā panākumu formula darbosies vienmēr. Tie neizprot notiekošās ārējās vides 
pārmaiņas līdz brīdim, kad cits uzņēmums kļūst spējīgs un labāk apmierina pircēju prasības. 
Šā iemesla dēļ šādi uzņēmumi bieži zaudē savas konkurētspējīgās priekšrocības un ir spiesti 
atstāt tirgu, tādējādi „krīzes periodā” tirgu ir atstājuši arī vairāki lielie tirgus spēlētāji. 

Latvijā šobrīd nav likumu, kas ierobežotu nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojuma 
sniedzēja darbību. Par nekustamā īpašuma aģentu var būt jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kura veic komercdarbību, uzņemoties starpniecību darījumos nekustamā īpašuma 
tirgū. Arī nekustamā īpašuma aģenta sertificēšana nav obligāta. 

Vieglie nosacījumu, kas ļauj jaunam pakalpojumu sniedzējam ienākt tirgū, kā arī faktors, 
ka, lai uzsāktu starpniecības pakalpojumu, nav nepieciešami lieli sākuma ieguldījumi, ir 
radījis situāciju, ka tiek dibināti daudzi jauni uzņēmumi. Tāpēc nekustamā īpašuma tirgus ir 
nozare, kur konkurence ir īpaši nežēlīga.  

Straujā tirgus dalībnieku mainība ir radījusi neuzticību klientu vidū. Vieglie nosacījumi 
ļauj ienākt tirgū uzņēmumiem, kuru mērķis bieži vien ir ātra naudas gūšana, nedomājot par 
profesionālu klientu apkalpošanu, kas rada negatīvu tēlu arī par pārējiem pakalpojuma 
sniedzējiem un ietekmē to darbību. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, uzņēmumam būtu nepieciešams pārskatīt savas 
konkurētspējīgās priekšrocības. Uzņēmumam būtu jāpārskata klientu attiecību pārvaldība, kā 
apkalpot savus klientus pēc iespējas ātrāk un profesionālāk un pēc iespējas lielāku klientu 
skaitu, lai gūtu uzticamību un radītu pozitīvas atsauksmes gan par savu uzņēmumu, gan 
nozares profesionāļiem kopumā. 

Priekšlikums būtu pārskatīt arī likumus un prasības, kas ierobežotu nekustamā īpašuma 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju ienākšanu tirgū. 
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A.Gorovaja, J.Zvanītājs (zinātniskais vadītājs) 
 
LATVIJAS MAZO UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS ATTĪSTĪBA 
 

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai 
zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja tie atbilst visiem 
turpmāk minētajiem kritērijiem:  

a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;  
b) apgrozījums kalendārajā gadā nepārsniedz 70 000 Ls;  
c) darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par 5; 
d) sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki. 
Aptuveni 90% no visiem Eiropas uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi, un tie nodrošina 53% 

no visām darba vietām. Latvijā situācija ir līdzīga. Aptuveni 92% no visiem Latvijas 
uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi. 

Ņemot vērā milzīgo mikrouzņēmumu ietekmi uz tautsaimniecību, Eiropā mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstības veicināšana izvirzīta par vienu no prioritātēm. Kopš 2008. gada Eiropas 
Komisija un ES dalībvalstis Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta ietvaros īstenoja 
pasākumus, lai mazinātu administratīvo slogu, atvieglotu piekļuvi finansējumam un atbalstītu 
uzņēmumu ienākšanu jaunos tirgos. Arī Latvijā pēdējos gados nākuši klāt vairāki jaunumi un 
uzlabojumi šajā jomā, gan samazinot uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksas, gan veicinot 
mirkokredītu izsniegšanu, gan ieviešot patentmaksu, gan atvieglojot grāmatvedības kārtošanu 
un nodrošinot mikrouzņēmumus ar bezmaksas grāmatvedības programmu, gan izveidojot 
jauno mikrouzņēmumu nodokli. 

Mikrouzņēmumu nodoklis ietver:  
a) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un 

uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;  
b) uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma 

nodokļa maksātāja pazīmēm;  
c) mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma 

saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu. 
Mikrouzņēmuma nodokļa likme ļauj maziem uzņēmējiem būt konkurētspējīgiem. 

Nodoklis ir izdevīgs uzņēmējiem, kuriem ir zema produkcijas vai pakalpojuma ražošanas 
pašizmaksa. 

Mikrouzņēmuma nodokļa iespējas izmanto arī negodprātīgiem mērķiem, optimizējot 
nodokļu izmaksas. Esošie uzņēmumi optimizē savu struktūru, lai atbilstu mikrouzņēmumu 
statusam, tādējādi samazinot nodokļu maksājumus. Piemēram, tiek atlaista daļa darbinieku, 
bet pārējie tiek nodarbināti nelegāli, esošais uzņēmums sadalīts divos vai vairākos 
mikrouzņēmumos, darbiniekus reģistrē kā mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
(SIA) - mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju un slēdz uzņēmuma līgumus. Tādējādi parādās 
tādi negatīvi aspekti kā negodprātīga konkurence un tirgus tiek deformēts līdzīgi kā pelēkās 
ekonomikas gadījumā. 

Lai novērstu nodokļu optimizāciju tādā veidā, ir jāveic grozījumi mikrouzņēmuma 
nodokļa likumā un jānovērš likuma nepilnības. 
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S.Guroviča, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMUNIKĀCIJAS PROCESA PILNVEIDOŠANA ORGANIZĀCIJĀ 
 

Vesela cilvēka smadzenes izveidotas tā, ka tajās jau no pašas bērnības nemitīgi notiek 
domāšanas process, tādēļ rodas nepieciešamība savas domas kādam izteikt. Savukārt izteiktās 
domas, kuras cilvēks nosūta kādam citam, ir komunikācija. Cilvēces un katras atsevišķas 
personas attīstība notiek, daloties ar savām domām. 

Cilvēki nemaz neaizdomājas par to, ka nepārtraukti savā ikdienā izmanto dažādus saziņas 
veidus (neverbālos - žestus, mīmiku, asaras u.c., kā arī verbālos – runu un rakstību), tādējādi 
komunicējot ar sava laika cilvēkiem, kā arī atstājot savas paaudzes kultūras mantojumu 
nākamajām paaudzēm.   

Mūsdienās, kad strauji attīstās tehnoloģijas, ir svarīgi izvēlēties pareizos saziņas līdzekļus, 
pa kuriem konkrēta informācija tiks nodota, citādi informācija var nenonākt līdz saņēmējam 
un šādai komunikācijai nebūs nekādas nozīmes.     

Sākumā zinātnieki, pētot komunikācijas būtību, domāja, ka komunikācijas process ir 
viena šī procesa dalībnieka ziņojuma nodošana otram, taču vēlāk nāca pie secinājuma, ka ļoti 
būtiska ir dialoga veidošana starp dalībniekiem, tādēļ parādījies tāds termins kā atgriezeniskā 
saite, kurā ziņojuma saņēmējs nosūta savu ziņojumu sākotnējam komunikācijas dalībniekam. 

Jebkurā organizācijā notiek informācijas apmaiņa, jo bez cilvēkresursiem tā nevar 
pastāvēt, gan organizācijas iekšējā vidē (piemēram, uzņēmumā starp nodaļas darbiniekiem), 
gan organizācijas ārējā vidē (piemēram, ar piegādātājiem vai klientiem). Tikai izvēloties 
pareizus ziņojuma nodošanas kanālus un veidojot dialogu ar iekšējo un ārējo vidi, 
organizācija var veiksmīgi strādāt, jo tikai tādā organizācijā darbs ritēs ātri un kvalitatīvi. 

Ja komunikācijas sistēmā ir nepilnības, organizācijai rodas papildus izmaksas, jo tādā 
gadījumā var rasties situācijas, kad, piemēram, palielinās brāķēto detaļu skaits vai rodas laika 
zudumi.  

ASV pētnieki apgalvo, ka nedrīkst ekonomēt uz komunikācijas līdzekļiem, jo tie 
nodrošina dialogu starp klientu un organizāciju, veicina precīzāku izpratni par klienta vai 
apmeklētāja vajadzību.  

Komunikācijas veidošana ir svarīga ne tikai uzņēmumiem, bet arī valsts un pašpārvaldes 
iestādēm. Tieši šīm organizācijām ir laickus jāpaziņo informācija par izmaiņām un jaunumiem 
(likumu grozījumiem, jauniem likumiem un noteikumiem, jauniem projektiem utt.).  

Savukārt, veicot pētījumu par valdības komunikācijas praksi, eksperti nonākuši pie 
secinājuma, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijas komunikācijas prakse 
neatbilst mūsdienīgas pārvaldes principiem, jo pārsvarā tiek realizēta tikai informēšanas 
funkcija. 

No otras puses, nozīmīgu izmaksu daļu organizācijās veido darbinieku sarunas pa tālruni, 
īsziņu nosūtīšana, organizācijas mājas lapas veidošana un uzturēšana, pasākumu tiešraide 
internetā vai televīzijā, dokumentu kopēšana u.c. Salīdzinājumā - mājsaimniecības izdevumu 
struktūrā „sakariem” tiek novirzīti vidēji 6% no kopēja mājsaimniecības budžeta. Tādējādi, 
tērējot pārmērīgi daudz līdzekļu komunikācijai, organizācijai var būt neizdevīgi strādāt vispār. 

Tieši tādēļ komunikācijas veidošana ir ļoti nopietns jautājums jebkuras organizācijas 
darbībā, un katrai organizācijai ir ļoti svarīgi optimizēt savus komunikācijas procesus. 
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J.Ivanovska, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
DARBINIEKU MOTIVĀCIJAS MODEĻI TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ 
 

Mūsdienās, kad Latvija atrodas sarežģītos ekonomiskajos apstākļos, lai uzņēmuma 
attīstība noritētu sekmīgi, ir nepieciešami kvalificēti un motivēti darbinieki, kuri ir spējīgi 
strādāt mainīgos darba apstākļos. 

Motivācijas tēma ir ļoti aktuālā. Ir radītas daudzas teorijas, kas skaidro motivācijas 
mehānismus. Lai gan šīs teorijas dažkārt ir ļoti atšķirīgas, kopīgs tām ir tas, ka motivācija 
parādīta kā komplicēts daudzfaktoru fenomens. 

Sarežģītos ekonomiskajos apstākļos uzņēmumu darbinieki izjūt spriedzi, nomāktību un 
nedrošību. Gan vadītāji, gan darbinieki turpina strādāt un cer, ka uzņēmums izdzīvos. Pastāv 
risks, ka vajadzēs uzņēmumā samazināt štatus vai darbinieku atalgojumu. Šāda situācija 
demotivē, cilvēki jūtas nomākti un uztraukti, tādējādi arī viņu darbs ir mazāk produktīvs. 
Uzņēmuma vadībai ir jādomā, kā motivēt darbiniekus šādos apstākļos, kad notiek darba vietu 
samazināšana, izvirzītie gada plāni nepildās. Darbiniekiem jādomā, kā izdzīvot samazināta 
atalgojuma un paaugstinātas inflācijas apstākļos, tai pašā laikā saglabājot lojalitāti 
uzņēmumam.   

Pētot motivāciju, var noskaidrot, kā motivācija ietekmē darba rezultātus. Tas palīdz rast 
atbildi uz jautājumu – kā stimulēt un iedvesmot darbiniekus izmantot savu potenciālu, lai 
sasniegtu uzņēmuma mērķus. Darbinieks ir motivēts, ja viņš zina, ka viņa noteiktā uzvedība 
dos konkrētu viņam vēlamu rezultātu. Darbinieki ir motivēti, kad skaidri zina, ko vēlas, zina, 
kā to iegūt, un sagaida, ka viņu centieni novedīs līdz pozitīvam iznākumam. Bet bieži vien 
darbvietā darbinieki nejūtas tik pašmotivēti un viņiem vajadzīga motivācija no ārpuses.  

Pēdējos gados galvenais motivācijas instruments bija atalgojums, un to diktēja ātrais 
ekonomikas attīstības temps, jo vadītājiem pietrūka laika motivēt darbiniekus citādi. Šobrīd 
situācija ir mainījusies un vadītājiem kā sava darba prioritāte ir jāizvirza darbinieku 
motivācija, to lojalitātes veicināšana. Risinājumi var būt dažādi atkarībā no katras 
organizācijas iespējām. Jaunākie novērojumi un pasaules labāko uzņēmumu prakse parāda, ka 
darbinieku motivāciju veido četri galvenie aspekti. 

1. Atalgojuma sistēma, strikti atdalīti labi darba izpildītāji no vidējiem un vājiem 
izpildītājiem. Skaidra darba izpildes kvalitātes sasaiste ar atalgojumu. Atalgojums 
līdzvērtīgs un nedaudz labāks, salīdzinot ar konkurentu uzņēmumu. 

2. Organizācijas kultūra, savstarpējā sadarbība, cieņa un draudzība kolēģu vidū. 
Novērtēta sadarbība un komandas darbs. Labākās pieredzes pārņemšana, iespēja 
pilnveidoties. 

3. Vadības sistēma, augsta visu procesu skaidrība, atklātība. Reāli sasniedzami mērķi. 
Uzticība, taisnīgums un atklātība atlīdzības piešķiršanā, iecelšanai amatā un citos 
atzinības veidos. 

4. Darba saturs, darba pienākumi, kam ir skaidra un svarīga loma organizācijā. Darba 
pienākumi, lai tie būtu jēgpilni un veicinātu ieguldījuma sajūtu organizācijā. 

 Darbinieku motivācijas pētījumi rāda, ka uzņēmums, kura darbinieku motivācijas rādītājs 
atrodas uz mediānas (t.i., 50% citu uzņēmumu ir augstāki rezultāti un otriem 50% uzņēmumu 
ir zemāki rezultāti), uzlabojot kaut vienu no iepriekšminētajiem darbinieku motivācijas 
aspektiem, spēj būtiski uzlabot savu darbinieku motivāciju. 
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Z.Kaire, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNA PAKALPOJUMA IZSTRĀDĀŠANAS METODIKA 
APDROŠINĀŠANAS NOZARĒ 
 

Apdrošināšanai ir būtiska nozīme valsts ekonomikā gan kā atsevišķai tautsaimniecības 
nozarei, gan kā uzņēmējdarbības attīstības elementam. Apdrošināšana ir svarīgs risku vadības 
elements ne vien uzņēmējdarbībā, bet arī ikvienā mājsaimniecībā, lai pasargātu savas 
materiālās vērtības un nodrošinātu finansiālo stabilitāti. Stabila, uz attīstītu vērsta 
uzņēmējdarbības vide un mājsaimniecības, kuras ir pasargātas pret iespējamiem lieliem 
finansiāliem zaudējumiem nākotnē, ir pamats stabilai un ilgtspējīgai Latvijas ekonomikai. 

Tāpat kā daudzas citas Latvijas tautsaimniecības nozares, arī apdrošināšanas nozare 
pēdējos gados ir piedzīvojusi strauju lejupslīdi. Samazinājās klientu skaits, ko veicināja gan 
pieaugošais emigrantu skaits, gan kreditēšanas apmēru samazinājums, gan klientu 
maksātspējas kritums, gan uzņēmumu darbības pārtraukšana, gan citi faktori, veicinot 
apdrošināšanas pakalpojumu cenu samazinājumu. Lai arī 2011.gadā pieauga parakstīto 
prēmiju apmērs, izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs arvien saglabā augstu līmeni.  

Neskatoties uz nozarē piedzīvoto kritumu, kopš 2005. gada ir palielinājies gan 
apdrošināšanas sabiedrību skaits, gan arī starpnieku – apdrošināšanas brokeru (juridiskās 
personas) skaits. Apdrošināšanas brokeru tirgū ir daudz dalībnieku un nav ļoti izteiktu tirgus 
līderu, nozare ir ļoti sadrumstalota. Apdrošināšanas brokeru tirgus daļa arvien pieaug, un 
brokeri ieņem arvien būtiskāku lomu nozarē. Turklāt ekonomiskās lejupslīdes laikā brokeri 
piedzīvoja mazāku parakstīto prēmiju kritumu nekā apdrošināšanas nozare kopumā. Viss 
minētais norāda uz to, ka apdrošināšanas brokeru nozares attīstībai ir izaugsmes potenciāls un 
viņu nozīme apdrošināšanā tikai pieaugs.  

Lielākā daļa sabiedrības un uzņēmēju apdrošināšanu arvien uzskata par piespiedu 
nepieciešamību, jo apdrošināšanas līgumu nepieciešamību nosaka kredītlīgumi. Tādēļ 
apdrošinājuma ņēmēji nereti izvērtē tikai piedāvājuma cenu, nevērtējot piedāvātos produktus. 
Rezultātā tiek saņemts niecīgs risku segums un, notiekot negadījumam, nereti netiek saņemta 
apdrošināšanas atlīdzība. Tas rada negatīvu sabiedrības attieksmi pret nozari. Tomēr vērojama 
tendence, ka apdrošinājuma ņēmēji sāk izvērtēt arī piedāvātos segumus un arvien vairāk 
personu izvēlas apdrošināties brīvprātīgi. 

Minētie apstākļi rada nepieciešamību pakalpojumu sniedzējiem apdrošināšanas nozarē 
meklēt risinājumus, kā piesaistīt ne vien konkurentu klientus, bet arvien jaunus klientus, kas 
vēl neapdrošinās. Viens no veidiem, kā to panākt – radīt jaunus pakalpojumus (produktus). 
Īpaši aktuāli tas ir apdrošināšanas brokeriem, kuru pamatdarbība ir jau esošu, apdrošinātāju 
izveidotu produktu pārdošana. Tādēļ brokeriem ir nepieciešams pilnveidot savu darbību, radot 
savus, nozarē jaunus pakalpojumus. Uzlabojot un paplašinot brokeru darbību, ieguvējas būtu 
visas iesaistītās puses, jo tiktu nodrošināta augstāka apkalpošanas kvalitāte, preventīvi 
novērstas domstarpības starp apdrošinājuma ņēmējiem un apdrošināšanas sabiedrībām, kā 
rezultātā sabiedrībai būtu lielāka uzticība apdrošinātājiem, un klientu skaits pieaugtu.  

Attīstoties apdrošināšanai nozarei, uzlabotos valsts ekonomiskā situācija, kā arī tiktu 
pasargātas tās personas, kam nav būtisku uzkrājumu, lai tiktu galā ar situācijām, kad tām 
rodas lieli finanšu zaudējumi saistībā ar ugunsgrēku, vētru, trešo personu prettiesisku rīcību 
u.c. gadījumiem. 
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I.Krese, E.Gaile–Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS VEICINĀŠANA 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ LATVIJĀ 
 

Ekonomiskā lejupslīde un tās sociālās sekas negatīvi ietekmējušas patērētāju uzticību 
uzņēmējdarbībai, uzņēmējiem netieši norādot problēmas, kas ir jārisina, lai saglabātu savas 
pozīcijas tirgū. Patērētāju un sabiedrības uzmanības pievēršana sociālām un ētiskām 
uzņēmuma darbībām, ko ietver korporatīvā sociālā atbildība, kas saistāma ar iniciatīvu īstenot 
aktivitātes, kas pārsniedz likumdošanā noteikto, var kalpot par instrumentu, kas palīdz celt 
uzņēmuma reputāciju un sekmēt sabiedrības locekļu uzticēšanos. Diemžēl virkne šķēršļu kavē 
uzņēmējdarbības īstenošanu saskaņā ar korporatīvi sociālas atbildīgas politikas 
pamatnostādnēm. Uzņēmējdarbību, kas īstenota saskaņā ar sociālās atbildības principiem, 
raksturo sarežģīta koncepcija, kas saistāma ar plašu nozīmes skaidrojumu, kavējot sociāli 
atbildīgas uzņēmējdarbības principu integrēšanu uzņēmumu darbībā. Arī sabiedrības locekļu 
izpratnes trūkums par uzņēmumu sociālo atbildību bremzē šīs idejas attīstību, tādējādi liedzot 
gūt tās pozitīvo blakusefektu rezultātus un kavē atbalsta sniegšanu sociāli atbildīgas 
uzņēmējdarbības īstenotājiem valstī, neveicinot uz sadarbību balstītu aktivitāšu modeļa 
izveidi starp valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmējiem. Iesaistītajām 
pusēm izprotot šo jēdzienu dažādi, kavēta arī iespējamo priekšrocību gūšana. Apzinoties 
potenciālos ieguvumus no sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības, Eiropas Komisija tiecas radīt 
labvēlīgus apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei, kas veicinātu korporatīvās sociālās atbildības 
idejas attīstību.  

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem Latvijā sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību īsteno 2-5% no 
visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas skaidrojams ar Latvijas uzņēmumiem 
raksturīgo pasivitāti, ko apliecina vairāk nekā 50% uzņēmumu samierināšanās ar pašreizējo 
situāciju, izpildot likumā noteiktās prasības. Aptuveni 35-40% uzņēmumu raksturīga aktīva 
un mērķtiecīga darbība, ko apliecina to skaidri formulētie mērķi, stratēģija un vīzija. Pārējiem 
uzņēmumiem raksturīga agresīva darbība, īstenojot īstermiņa aktivitātes. 

Vērtējot korporatīvās sociālās atbildības atbalsta instrumentus Latvijā, nozīmīgu lomu 
pilda Ilgtspējas indeksa iniciatīva, kuras ietvaros 2010. un 2011. gadā indeksēto uzņēmumu 
skaits sasniedzis 120. Rezultāti 2010.gadā jeb pirmajā indeksa piemērojamajā gadā parāda, ka 
20 uzņēmumi jeb 28% sasnieguši trešo augstāko līmeni, kas atspoguļo mērķtiecīgu 
uzņēmuma darbību, īstenojot efektīvu ieinteresēto grupu iesaisti un ieviešot procesus, ar 
kuriem noteikt un vadīt riskus un iespējas. 25 uzņēmumi jeb 36% ierindoti ceturtajā - 
augstākajā - kategorijā, kas kalpo par apliecinājumu uzņēmumu pirmajiem mēģinājumiem 
publiski ziņot par savu praksi, akcentējot tā ietekmi uz vidi, darba vidi un kopējo tirgu. 
Ieguvumi, uzņēmumiem piedaloties šajā iniciatīvā, saistāmi ar pašnovērtējumu un 
atgriezenisko saiti, paredzot iespējas uzlabot sniegumu nākotnē. Dalība Ilgtspējas indeksā 
kalpo par palīgu uzņēmumiem iekšējā vidē attīstīt un novērtēt atbildīgu uzņēmējdarbības 
praksi, integrējot korporatīvās atbildības principus uzņēmējdarbības stratēģijā.  

Veiksmīgākais piemērs, kā veicināt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību, ir labo 
piemēru atspoguļošana un to virzības sekmēšana. Pētījuma ietvaros noskaidrots, ka 
uzņēmumu skaits, kuri vērtējami kā publiski atpazīstami un sociāli atbildīgi, ir neliels, tādēļ 
aktualizēta nepieciešamība veicināt uzņēmumu izpratni par korporatīvās sociālās atbildības 
aktivitātēm un to integrēšanu uzņēmējdarbībā, veicinot uzņēmumus formulēt mērķus, misiju 
un vīziju, definēt tās vērtības, kas atspoguļo uzņēmuma darbību, un noteikt stratēģiju 
uzņēmuma darbības īstenošanai. 
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E.Ostrovskis, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
DEBITORU VADĪŠANAS POLITIKAS IZSTRĀDE PAKALPOJUMU 
NOZARĒ 
 

Latvijā maksātnespējīgo uzņēmumu skaits 2010. gadā pieauga par 25% salīdzinājumā ar 
2009. gadu. Jomas eksperti prognozē maksātnespējas aktualitāti arī nākotnē. Viens no 
galvenajiem maksātnespējas iemesliem ir debitoru parādu pieaugums apgrozāmajos līdzekļos, 
jo līdzekļi, kas tiek iesaldēti debitoru parādos, nevar tikt izmantoti saimnieciskajā darbībā. 

Lai uzņēmums mūsdienu apstākļos spētu saglabāt maksātspēju, svarīgākais ir ne tikai 
lielu daļu uzmanības veltīt inovācijām un modernizācijai, bet arī efektīvam darbam ar 
klientiem, lai radītu tādu norēķināšanās sistēmu, kas mazinātu debitoru parādu īpatsvaru 
apgrozāmajos līdzekļos. 

Problēma ir aktuāla arī citās Eiropas valstīs. Uzņēmēji Eiropas Savienībā katru dienu 
zaudē aptuveni 850 miljonus eiro, ko nav saņēmuši kā samaksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem un piegādātajām precēm. Laika posmā no 2008. gada līdz 2011. gadam 
Latvijā uzņēmumu zaudējumiem ir tendence pieaugt.  
 

 
Att. Latvijas uzņēmumu maksājumu zaudējumu pieaugums no kopējā apgrozījuma (%). 

 
Efektīvi izstrādāta debitoru vadības politika uzņēmumā ir instruments, ar kura palīdzību ir 

iespējams efektīvi pārvaldīt, kontrolēt un samazināt debitoru īpatsvaru apgrozāmajos 
līdzekļos, kas attiecīgi ir pozitīvs signāls uzņēmuma maksātspējai. Debitoru pārvaldes 
galvenie elementi ir debitoru parādu analīze, debitoru parādu reālās vērtības analīze un 
kredītpolitikas izstrādāšana un tās efektivitātes novērtējums. 

Izstrādājot debitoru vadības politiku, uzņēmumiem ir jāveido noteikta kritēriju sistēma, 
kas ļauj novērtēt esošos un potenciālos klientus un atbilstoši tiem diferencēt līguma 
nosacījumus. 

Balstoties uz attiecīgās problēmas pētījumiem, Latvijā lielākās problēmas ar norēķinu 
termiņiem ir tieši pakalpojumu nozarē, tādēļ maģistra darbā ir analizēts šīs nozares uzņēmums 
un tajā esošā debitoru vadības politika. 

Balstoties uz veikto analīzi, tiek secināts, ka uzņēmums ir starp tiem, kuru izvēlētā 
debitoru vadības politika nav efektīva, jo debitoru parādu īpatsvars laika posmā no 2008. līdz 
2011. gadam turpina pieaugt.  

Piedāvātie pasākumi, kas pakalpojumu nozares uzņēmumiem būtu jāiekļauj debitoru 
vadības politikā, ir detalizētas informācijas apkopošana par potenciālā sadarbības partnera 
maksātspēju un kredītvēsturi, un, balstoties uz apkopoto informāciju, debitoru vadības 
politikas izstrāde, kas ietver nosacījumus par klienta kreditēšanu, maksājuma termiņiem, 
atlaižu un soda naudas piemērošanas nosacījumiem, priekšapmaksas nosacījumiem un bartera 
darījumiem. 
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A.Pētersone, J.Zvanītājs (zinātniskais vadītājs) 
 

MOTIVĒŠANAS SISTĒMAS IZVEIDOŠANA UZŅĒMUMĀ 
 

Uzņēmumu konkurētspējas un veiksmīgas attīstības nodrošināšanā liela nozīme ir 
cilvēkresursiem. Uzņēmuma darbinieki ar savām prasmēm, zināšanām un kvalifikāciju, 
pastāvot saistībā ar pārējiem resursiem, nodrošina uzņēmuma veiksmīgu darbību. 
Konkurētspējīga uzņēmuma izveidošana un saglabāšana ir iespējama ar efektīvi strādājošiem, 
kompetentiem un uzņēmīgiem darbiniekiem, kuri spēj pielāgoties un sekot mūsdienu 
straujajām pārmaiņām. Ekonomiskā lejupslīde pēdējo gadu laikā Latvijā nesusi līdzi 
pārmaiņas un pārveides procesus dažādās uzņēmējdarbības jomās un uzņēmumu funkcionālos 
līmeņos. Personālvadības joma ir viena no uzņēmuma vadības funkcijām, kurā notikušas, 
iespējams, vislielākās pārmaiņas. Uzņēmuma galvenajai vērtībai ir jābūt tā darbiniekiem, bet 
pēdējo gadu laikā tā zaudējusi savu aktualitāti, un par galveno vērtību uzņēmums izvirzījis 
izdevumu samazināšanu, darbiniekus atstājot otrā plānā un cenšoties ietaupīt uz darbinieku  
rēķina. Samazinoties uzņēmuma apgrozījumam, uzņēmuma vadītājiem bija jārīkojas un 
jāpieņem darbiniekiem tādi nepatīkami lēmumi kā darba algas, piemaksu un prēmiju 
samazinājumi, darbinieku skaita samazināšana, kā arī kopējās motivēšanas sistēmas 
pārskatīšana un motivējošo labumu atcelšana. Tā ir ļoti nepareiza uzņēmumu vadības rīcība, 
jo darbiniekiem neefektīvi strādājot un pat aizejot no uzņēmuma, tas nesīs tikai lielākus 
izdevumus, nekā tad, ja tiktu saglabāta esošā komanda.  

Sakarā ar šīm negaidītajām un daudziem tik sāpīgajām izmaiņām jāmainās bija arī 
esošajai personālvadības sistēmai, bet galvenokārt vienai no svarīgākajām sadaļām -
motivēšanai, jo, samazinoties uzņēmuma budžetam, tiek meklētas iespējas samazināt 
izdevumus. Bieži uz šo izdevumu samazināšanas rēķina cieš tieši darbinieku motivēšanai 
paredzēto naudas līdzekļu apjoms. Bet, samazinot iztērētos naudas līdzekļus darbinieku 
motivēšanai, nākas pielikt izdomu un ieviest jaunas metodes un veidus, kā motivēt 
darbiniekus ar minimāliem naudas līdzekļiem. Darbinieku motivācijas sistēma sastāv ne tikai 
no materiāliem, bet arī nemateriāliem motivācijas elementiem, kas reizēm darbiniekiem ir pat 
svarīgāki, lai darba vietā varētu justies labi un būtu iespēja strādāt ar lielāku atdevi.  

Autors uzskata, ka pozitīva darbinieku motivēšana labvēlīgi iedarbojas gan uz 
darbiniekiem, gan uzņēmumu. Darbinieki, apmierinot savas vajadzības, jūtas gandarīti par 
savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Tādā gadījumā uzņēmums iegūst lojāli noskaņotus, 
efektīvi strādājošus un kompetentus darbiniekus; labvēlīgu gaisotni kolektīvā; apmācot un 
deleģējot pilnvaras darbiniekiem, uzņēmums ietaupa līdzekļus, jo nav nepieciešamības 
palielināt darbinieku skaitu uzņēmumā. 

Motivēšana ir sarežģīts un no vairākiem faktoriem atkarīgs process. Sarežģīti ir noteikt, 
kādi ir virzošie motīvi cilvēku motivēšanas procesā. Vieni un tie paši motīvi cilvēkus var 
ietekmēt dažādi. Svarīgi, cik lielā mērā vieni motīvi ir atkarīgi no citiem motīviem un kādā 
mērā tie dominē pār pārējiem. Var rūpīgi pētīt cilvēka motivēšanas struktūru un rīcības 
motīvus, attiecīgi izstrādāt motivēšanas modeli, bet cilvēka uzvedībā uz noteiktu motivēšanas 
procesu var rasties neparedzētas reakcijas un izmaiņas. 

Darba autors veidos motivēšanas sistēmu, kas būs piemērota autora izvēlētajam 
uzņēmumam, jo arī šo uzņēmumu, līdzīgi kā daudzus citus, ir skārušas iepriekšaprakstītās 
ekonomiskās problēmas. Darba autors veiks sīkāku uzņēmuma analīzi un pētījumu, lai 
noteiktu piemērotāko motivēšanas faktoru kombināciju, iekļaujoties uzņēmuma resursu 
iespēju robežās. Izveidoto motivācijas sistēmu būs iespējams izmantot arī citos 
mazumtirdzniecības uzņēmumos. 
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O.Stariņeca, J.Bartušauskis (zinātniskais vadītājs)  
 
ĒDINĀŠANAS VIETU UN PUSDIENU PĀRTRAUKUMU IETEKME UZ 
OFISU DARBINIEKU DARBA SPĒJĀM  
 

Uzņēmēji un visu līmeņu uzņēmumu vadītāji (darba devēji) vēlas, lai viņu darbinieki 
maksimāli efektīvi izmantotu savu darba laiku un radītu pilnvērtīgāku sava darba rezultātu 
darba dienas gaitā. Turklāt nepieciešams, lai uzņēmums būtu sociāli atbildīgs. Šim nolūkam 
uzņēmēji cenšas ne tikai maksimāli pareizi  un racionāli organizēt padoto darba laiku, bet arī 
no darba brīvo (pārtraukumu) laiku, uzlabojot darba vidi un pilnveidojot darba saturu. Lai 
noskaidrotu, vai tiešām tas tiek ievērots Rīgas uzņēmumos, kur galvenokārt strādā ofisa 
darbinieki, tika veikts socioloģisks un zinātnisks pētījums, kura mērķis bija ēdināšanas vietu 
un pusdienu pārtraukumu ietekmes analīze uz ofisu darbinieku darbspēju. 

Pētījuma mērķis bija definēt darbinieku darbspējas aspektus, kuri ir svarīgi gan 
uzņēmuma statusa labvēlīgai paaugstināšanai, gan uzņēmuma iekšējās vides uzlabošanai un 
kā rezultāts - uzņēmuma darbspējas paaugstināšanai (peļņas un rentabilitātes rādītāju 
pozitīvas tendences nodrošināšana). Pētījuma priekšmets ir vairāk aktuāls pakalpojumu 
uzņēmumiem, tomēr ir noderīgs arī ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem.  

Domājot, kā palīdzēt vadītājiem (darba devējiem) izplānot savu padoto darba un atpūtas 
laiku, jāsāk analizēt pašus darbiniekus. Viens no svarīgiem aspektiem darbinieku labvēlīgākas 
pašsajūtas uzturēšanai ir darba pārtraukumi, ko darbinieki izmanto fizioloģisko vajadzību 
apmierināšanai, kur viena no svarīgākajām ir izsalkuma remdēšana un enerģijas atgūšana. Lai 
atspoguļotu Rīgas ofisa darbinieku darba līmeņa atkarību no ēdināšanas vietas esamības un 
izvietojuma, 2011. gada augustā tika veikta Rīgas ofisu darbinieku elektroniska  socioloģiskā 
aptauja, kuras rezultāti deva priekšstatu par vidēji statistisko Rīgas ofisu darbinieku 
ieradumiem, strādājot un atpūšoties no darba, veltot laiku savam uzturam darba dienas 
garumā, darbspējas ietekmējošiem faktoriem ēdināšanas jomā.  

Mūsdienu ofisa darbiniekam Rīgā darbadienas laikā ir jāpaveic tik daudz, ka izsalkumu 
viņš ir spiests apmierināt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, turklāt, lai tas būtu arī ērti, tāpēc 
74% no respondentiem gribētu, lai ēdināšanas vieta, kuru viņi izmantotu pusdienas 
pārtraukumā, būtu ēkā, kurā atrodas viņu ofiss (darbavieta). Tomēr galvenais atbildīgais par 
savu veselību arī darbvietā paliek pats darbinieks. Tomēr ir arī darbaholiķi, kuri arī pusdienas  
pārtraukumu izmanto, lai strādātu, atsakoties no pusdienām vai uzkodām vispār. Tā 14% no 
aptaujas respondentiem atzīst, ka pusdienas pārtraukumā turpina strādāt, un 71% no viņiem ir 
gados jauni darbinieki vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 54% izmanto pusdienu pārtraukumu, lai 
ieturētos no mājās sagatavotās pārtikas. Iemesls tam ir darbinieka vēlēšanās nezaudēt 
darbvietu un vairāk nopelnīt, ja ir tāda iespēja, vai darba vadītāja (darba devēja) noteiktā 
darba samaksas sistēma.  

Ir daudz dažādu variantu, kā var noteikt darba laiku, pārtraukumu un atalgojuma veidu, 
izmantojot dažādas metodes un likuma prasības; plānojot ofisa telpu izvietojumu, var 
paļauties uz arhitektiem, kuri plāno speciālas ofisa/biroju ēkas. Vēl viena iespēja, kā 
nodrošināt darbiniekus ar pilnvērtīgu pusdienas pārtraukumu, ir atrast ofisa telpas, kuru 
tuvākajā apkārtnē atrastos kafejnīcas, ēdnīcas, restorāni utt. vai darba vietā būtu telpa ēdiena 
sagatavošanai, jo šiem faktoriem ir būtiska nozīme uzņēmuma efektīvai darbībai un pozitīvā 
tēla radīšanai.  

Darba devējiem jāatceras, ka darba efektivitāti var būtiski palielināt, nodrošinot 
darbiniekiem pienācīgus darba apstākļus un atbilstošas atpūtas iespējas darba pārtraukumos. 
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O.Stariņeca, I.Lapiņa (zinātniskā vadītāja)  
 
KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN KOPĪGAS VĒRTĪBAS 
RADĪŠANA: LATVIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES NOVĒRTĒJUMS  
 

Pēc „Foundation Strategy Group” (FSG) dibinātāja Hārvarda Biznesa augstskolas 
Stratēģijas un konkurētspējas institūta vadītāja prof. M.E. Portera un FSG dibinātāja un 
izpilddirektora M.R. Kramera uzskata, korporatīvās sociālās atbildības vietā uzņēmējdarbības 
sfērā ir parādījies jauns virziens, kas, iespējams, spētu mainīt visu uzņēmuma darbības 
filozofiju un uzņēmējdarbību kā sistēmu. Šī jaunā koncepta pamatā ir ideja, ka uzņēmums un 
uzņēmējdarbība ir kā saikne ar visām ieinteresētajām pusēm, radot kopīgu vērtību (no angļu 
val. Creating shared value – CSV). Tomēr šajā jautājumā ir arī citi viedokļi un uzskats, ka 
kopīgās vērtības radīšana ir tikai modes parādība un ir apšaubāms, ka kopīgās vērtības 
radīšana varētu pozitīvi ietekmēt biznesa vidi. Jo uzņēmēji koncentrējas galvenokārt uz 
uzņēmuma darbības lietderīgumu un efektivitāti, tāpēc, ka tā veidojas uzņēmuma darbības 
ekonomiskais ienesīgums.   

Pētījuma mērķis – novērtēt, kā Latvijas vietējos un ārvalstu uzņēmumos darbojas 
korporatīvā sociālā atbildība un kopīgās vērtības radīšana, definējot to atšķirības.  

Pretstatā korporatīvajai sociālajai atbildībai, kopīgās vērtības radīšana ciešāk apvieno 
patērētāju un uzņēmēju. Uzņēmuma stratēģiskās vadīšanas pamatā, kā misijas un mērķa daļa 
parādās jauna kopīga vērtība, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā. Filantropijas un 
humānisma vietā arī sociālās uzņēmējdarbības ietvaros parādās altruistiskais egoisms. 
Uzņēmumu darbība ir orientēta nevis uz produktu (kuru ražo pēc iespējas videi un sabiedrībai 
nekaitīgā veidā), bet uz patērētāju. Sabiedrība joprojām ir uzņēmēju uzmanības centrā, tomēr 
radot kopīgo vērtību, uzņēmums neuzstāda par pašmērķi vienīgi sabiedrības interešu 
apmierināšanu vai uzņēmuma rentabilitātes un kapitāla vērtības palielināšanu jeb saglabāšanu. 
Uzņēmums rada sev, patērētājam un sabiedrībai kopīgu pievienoto vērtību.  

Piemēram, uzņēmums UAB Nestlé Baltics realizē savu sociālo korporatīvo atbildību, 
radot kopīgās vērtības tādās jomās kā uzturs, ūdens un lauku reģionu attīstība, lai arī tā nav 
uzņēmuma pamatdarbība. Pats uzņēmums uzskata vērtību radīšanu minētās jomās par galveno 
virzienu uzņēmējdarbības stratēģijā, kas ir lietderīga cilvēkiem arī Latvijā. Tomēr Nestlé 
gadījumā kopīgās vērtības radīšanas budžets, visticamāk, nelīdzinās visas kompānijas 
budžetam, bet balstās uz atsevišķu budžetu. Šāda pieeja ir vairāk raksturīga korporatīvās 
sociālās atbildības stratēģijas īstenošanai, kas apstiprina, ka Nestlé kopīgās vērtības radīšana ir 
tikai instruments korporatīvās sociālās atbildības realizēšanai.  

Ekonomiskajā sistēmā pats uzņēmums nevar radīt sev pieprasījumu, to var sasniegt, tikai 
darbojoties harmoniski kopā ar saviem klientiem un patērētājiem, veidojot kopienu. Patērētāju 
lojalitāti var sasniegt, radot kopīgu (līdzīgu) vērtību. Kopīgā vērtība apvieno sistēmas 
elementus, lai palīdzētu viņiem izveidot simbiozi. Tas radīs kādu citu papildus pievienoto 
vērtību gan kāda noteikta segmenta ietvaros, gan sabiedrībai kopumā, tādējādi realizējot savu 
sociālo atbildību. Autore secina, ka nevis korporatīvā sociālā atbildība ir kopīgās vērtības 
radīšanas pamats, bet gluži otrādi, un kopīgās vērtības radīšana nav tikai tukša skaņa. Lai gan 
radot kopīgo vērtību ne vienmēr ir iespējams atrisināt visus sociālos izaicinājumus, tomēr tas 
ir iedarbīgs instruments visu ieinteresēto pušu vēlmju apmierināšanai un mērķu sasniegšanai.  
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CILVĒKU RESURSU VADĪŠANAS SEKCIJA 
 

S.Baldone, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA PERSONĀLA ATLASES UN APMĀCĪBAS PROCESA 
PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

Uzņēmumam ir jāatbalsta personāls, tā talanti, centieni un cerības. Personālam ir jājūt, ka 
viņš ir piederīgs tam uzņēmumam, kurā strādā, un to, ka viņu viedoklis uzņēmumā ir svarīgs.  

Personāla atlase, kurā ir ieguldīts laiks, cītīgs darbs un mērķtiecība, dos vislabākos 
rezultātus. Taču šim posmam pastiprinātu uzmanība Latvijas uzņēmēji ir pievērsuši tikai 
samērā nesen un pašreiz ir vērojama tendence, ka pašiem darbiniekiem jāapgūst atlases 
pamatlikumi vai arī jāizmanto kādu no mācību firmām, kura pēc izvirzītajām prasībām atrod 
piemērotākos kandidātus.  

Personāla apmācība atkarībā no organizācijas specifikas var būt organizēta dažādi. 
Izanalizējot trūkumus darba procesā un plānojot veikt darbinieku apmācības,  jānosaka 
mācību mērķis, tad jāplāno kursi un jāizlemj, kāda būtu efektīvākā apmācību norise, lai 
darbinieks papildinātu savas zināšanas un varētu tās izmantot, veicot savus tiešos darba 
pienākumus. Jāatzīmē, ka svarīgi ir šos mācību rezultātus novērtēt un jāveic analīze, lai 
zinātu, ko mainīt, papildināt vai kas būtu nepieciešams. Apmācāmajam būtiski ir mācību 
materiāli, kurus var viegli saprast un kas palīdz apgūt noteiktu tēmu.  

AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu. 
Uzņēmums ir dibināts 2001. gada 2.novembrī. PV tika dibināts saskaņā ar valsts AS „Latvijas 
dzelzceļš” restrukturizācijas programmu. No 2008.gada oktobra PV ir patstāvīgs valsts 
īpašumā esošs uzņēmums. 2012. gada 30.janvārī tur bija 958 darbinieki. 

Runājot ar uzņēmuma darbiniekiem, nonācām pie secinājuma, ka kadru mainība  varētu 
būt tāpēc, ka nav izveidoti atlases intervijas jautājumi, kas apgrūtina atrast piemērotus 
darbiniekus, jo atlasi veic arī darbinieki un struktūrvienību vadītāji, kas nav specializējušies  
personāla vadībā. 

Tika konstatēts, ka daudzi jaunie un esošie darbinieki pieļauj kļūdas savā darbā, kā arī  
nevar nokārtot eksāmenus, jo nav nekādu uzskates materiālu. Ja eksāmeni un kvalifikācijas 
pārbaudes nav nokārtotas  pirmajā vai otrajā reizē, darbinieks tiek atstādināts no darba. 

Konstatētās problēmas: 
1. jautājumu plānu neesamība diviem uzņēmuma svarīgākajiem amatiem, kuros ir 

vērojama izteikta mainība – konduktors-kontrolieris un biļešu kases kasieris; 
2. palīgmateriālu neesamība jaunajiem konduktoriem-kontrolieriem; 
Problēmu risinājumi: 
1. izveidot jautājumu plānu konduktoriem-kontrolieriem un atrast piemērotākos testus 

atlases procesam; 
2. izveidot jautājumu plānu biļešu kases kasieriem un atrast piemērotākos testus atlases 

procesam; 
3. izveidot mācību materiālu konduktoriem-kontrolieriem. 
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E.Bašķere, G.Maurāne (zinātniskā vadītāja) 
 

PERSONĀLA VADĪBAS PROCESU PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS  
SIA „VITA MĀRKETS” 
 

Jebkura uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir tam pieejamo resursu pilnīga 
izmantošana. Par visvērtīgāko uzņēmuma resursu uzskata cilvēku resursus, taču tos ir jāprot 
izmantot prasmīgi, tāpēc ir ļoti būtiski novērtēt to, ar kādām metodēm var stimulēt 
darbiniekus sasniegt labus darba rezultātus un vēlmi strādāt konkrētajā uzņēmumā, turklāt tā, 
lai labumu gūtu gan uzņēmums, gan darbinieki. Motivējot darbiniekus, jāņem vērā tas, ka šī 
motivēšana nevar būt vienreizējs pasākums, jo pretējā gadījumā darbiniekiem var zust 
motivācija censties gūt labus rezultātus un līdz ar to sāktu zust arī darbinieku apmierinātības 
līmenis, kā rezultātā var strauji pasliktināties darba rezultātu kvalitāte. 

SIA”VITA mārkets” ir viens no SIA „Pārtikas tirdzniecības apvienība” partneriem, kurš 
ir dibināts 1997.gada 17.jūnijā un galvenokārt nodarbojas ar pārtikas un rūpniecības preču 
mazumtirdzniecību SIA piederošajos 18 veikalos „ELVI”.  

Vērtējot personāla sastāvu pētāmajā periodā, konstatēts, ka tā sastāvs ir sarucis, jo pētāmā 
perioda sākumā - 2009. gada sākumā - strādājošo bija 727, 2010. gada sākumā - 599, bet 
2011. gada sākumā SIA „VITA mārkets” bija nodarbināti 560 darbinieki. 2012. gada sākumā 
SIA „VITA mārkets” savu darbību turpināja ar 517 nodarbinātajiem. SIA „VITA mārkets” 
sastāvu veido darbinieki, kuru vidējais vecums ir ap 40 gadiem.  

Ar personāla vadību saistītos jautājumus SIA „VITA mārkets” risina izveidotā Personāla 
daļa, kurā darbojas personāla daļas vadītāja, personāla daļas lietvede un algu grāmatvede. 
Personāla daļas vadītāja ar personāla vadības procesiem nodarbojas vispārīgi - uzņēmuma 
līmenī, taču katrā struktūrvienībā, piemēram, katrā veikalā personāla vadības procesus realizēt 
ir pilnvarota veikala vadītāja. Struktūrvienības vadītāja risina šos jautājumus, sadarbojoties ar 
personāla daļas vadītāju, taču galavārds ir personāla daļas vadītājai, kura dod arī norādījumus 
veikalu vadītājiem attiecībā uz personāla vadīšanu veikalos. Kas attiecas uz darba tiesisko 
attiecību noslēgšanu un uzturēšanu, tad visu dokumentāciju sagatavot un parakstīt tiesīga ir 
tikai personāla daļas vadītāja.  

SIA”VITA mārkets” norit visi personāla vadības procesi, taču darba autore uzskata, ka 
daži no šiem pasākumiem notiek reti, piemēram, darbinieku novērtēšana, darbinieku 
motivēšana, kas ietekmē arī kolektīva saliedētību un darbinieku apmierinātību ar darbu, jo pēc 
autores veiktā pētījuma noskaidrojās, ka 91% respondentu darba kolektīva motivācijas līmeni 
vērtē kā vidēju, jo pēc darbinieku domām, tie netiek atbilstoši novērtēti. Noskaidrojās, ka 
30% respondentu uzskata, ka kolektīvs nav saliedēts, jo nav komandas darba un reti tiek rīkoti 
kopīgi pasākumi. Turklāt garo darba stundu, vienveidīgo darba pozu un darba apstākļu 
rezultātā 45% respondentu ir radušās veselības problēmas. Tāpēc autore vēlas risināt šo 
situāciju, piedāvājot uzlabot kolektīva darbinieku un darba izpildījuma novērtēšanu, ieviešot 
nomināciju „Mēneša labākais darbinieks”, kas liktu darbiniekiem censties gūt labus darba 
rezultātus un tikt novērtētiem. Otrs risinājums būtu piedāvāt darbiniekiem „pasākumu plānu”, 
kas būtu daļēji apmaksāts, lai uzlabotu kolektīva saliedētību. Pasākumu plānā tiktu piedāvāti 
varianti un aptuvenās izmaksas, kā darbinieki kopīgi varētu atpūsties. Kā trešo risinājumu 
autore piedāvā daļēji apmaksātus un veselību uzlabojošus pasākumus, lai mazinātu darbinieku 
nogurumu un veicinātu apmierinātību ar darbu. 
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S.Bitaine, G.Maurāne (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA “BALTIC RESTAURANTS LATVIA” PERSONĀLA 
MAINĪBAS SAMAZINĀŠANAS PROJEKTS 
 

Personāls ir viens no būtiskākajiem uzņēmuma resursiem un tā prasmīga vai neprasmīga 
pārvaldīšana ietekmē uzņēmuma darbības rezultātus. Tādēļ uzņēmuma stabilitāte un personāla 
mainība ir savstarpēji cieši saistīti jēdzieni - zema personāla mainība kalpo kā zināms 
uzņēmuma stabilitātes garants, savukārt stabils uzņēmums ir spēcīgs pamats ilgstpējīgu un 
lojālu attiecību veidošanā ar darbiniekiem. 

Mūsdienās sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi kā darba devēji sastopas ar aktuālu 
problēmu – augstu personāla mainību. Tiek ieguldīti finanšu līdzekļi un laiks darbinieku 
atlasē un apmācībā, bet tā vietā, lai darbinieks ilgtermiņā strādātu uzņēmumā un nestu tam 
labumu, darbs tiek uzteikts un darbinieks dodas jaunas vietas meklējumos. 

Pirms pāris gadiem, ekonomiskās lejupslīdes laikā, daudzos uzņēmumos, tai skaitā arī 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam „Baltic Restaurants Latvia”, nācās samazināt darbinieku 
skaitu, lai samazinātu uzņēmuma izmaksas un varētu turpināt veiksmīgu uzņēmuma darbu. 
Tieši tas arī bija par iemeslu augstajai personāla mainībai ekonomiskās lejupslīdes laikā. Bet 
ne tikai ekonomiskie procesi ietekmē personāla mainību, to lielā mērā ietekmē arī uzņēmuma 
darbības principi, vadības stils, katra darbinieka vajadzības un vērtību sistēma. 

Līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums „Baltic 
Restaurants Latvia” nolēmis palielināt uzņēmuma apgrozījumu, atvēra vairākas jaunas 
sabiedriskās ēdināšanas vietas, sniedza darbavietas vairākiem desmitiem jaunu darbinieku. 
Tomēr situācija neuzlabojās un uzņēmumā „Baltic Restaurants Latvia joprojām” ir vērojama 
augsta personāla mainība. 

Tādēļ gan ekonomisko, gan uzņēmumā notiekošo procesu ietekmē uzņēmumā „Baltic 
Restaurants Latvia” aktuāls ir jautājums par personāla mainību, tās apjomiem, galvenajiem 
iemesliem, samazināšanas iespējām un ietekmi uz uzņēmuma darbību, stabilitāti un attīstību.  

Uzņēmums „Baltic Restaurants Latvia” ir viens no vadošajiem sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kura pamatdarbība ir restorānu, kafejnīcu un ēdnīcu vadība 
birojos, rūpnīcās, tirdzniecības centros, skolās, bērnudārzos, universitātēs un sociālās aprūpes 
centros. Uzņēmums „Baltic Restaurants Latvia” arī pēc pasūtījuma nodrošina ēdiena piegādes 
un ēdināšanas pakalpojumus lielos un nozīmīgos pasākumos, banketos un svinībās. Latvijā 
uzņēmums ēdināšanas pakalpojumus sniedz vairāk kā 40 vietās, nodarbina vairāk kā  
280 darbiniekus un vidēji ik dienu apkalpo 12 tūkstošus apmeklētāju.   

Analizējot uzņēmuma „Baltic Restaurants Latvia” personāla kustību, tika noskaidrots, ka 
personāla rotācijas koeficients ar katru gadu pieaug. 2009.gadā tas ir 1,47, bet 2011.gadā jau 
1,75. Galvenais amats ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā ir pavārs un, analizējot 
personāla kustību šajā amatā, tā ir robežās no 0,63 līdz 3, tad bakalaura darba autore izstrādās 
pavāra amata personāla mainības samazināšanas projektu. 

Lai samazinātu pavāru mainību uzņēmumā „Baltic Restaurants Latvia”, autore izstrādā ik 
ceturkšņa un ik gada prēmijas projektu, pavāru darba slodzes samazināšanas projektu un 
pavāru apmācības pilnveidošanas projektu. 
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I.Bražinska, D.Ščeulovs (zinātniskais vadītājs) 
 
PAKALPOJUMA UZŅĒMUMA SIA „WORKINGDAY LATVIA” 
PERSONĀLA MAINĪBAS SAMAZINĀŠANAS PROJEKTS  
 

Uzņēmuma personāls ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma resursiem – it īpaši tas 
attiecas uz uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus. Jo tieši darbinieki ir tie, kas sniedz 
pakalpojumus un nosaka to kvalitāti. Liela personāla rotācija, kas rodas neprofesionālas 
vadības dēļ, uzņēmumu var padarīt konkurētnespējīgu vai pat novest līdz bankrotam. 

Lai uzņēmums izdzīvotu konkurences apstākļos, tam ir nepieciešams labs personāls. 
Pateicoties personālam, uzņēmums var attīstīties, kļūt par līderi un gūt lielu peļņu, tāpēc ir 
svarīgi, lai uzņēmuma darbinieki būtu profesionāļi. Uzņēmumi ir gatavi apmācīt darbiniekus, 
sniedzot izaugsmes iespējas, apmācību. Ieguldot darbiniekos laiku un līdzekļus, uzņēmums 
vēlas ilgtermiņā sagaidīt no darbiniekiem labus darba rezultātus un lielu atdevi. Tāpēc ir 
svarīgi, lai personāla mainības rādītāji būtu minimāli. 

Autors uzskata, ka, samazinot personāla mainību uzņēmumos, samazināsies arī bezdarba 
līmenis valstī, kas ir ļoti būtiski, jo tad palielinātos valstī iekasētie nodokļi, no kuriem tiek 
finansētas budžeta vietas augstskolās, uzlabotos medicīnas aprūpe, tiktu uzlabota ceļu 
kvalitāte un daudz kas cits. 

Ļoti svarīgi ir samazināt personāla mainību, jo tā rada liekus  izdevumus uzņēmumam. Šī 
problēma ir aktuāla, jo tiek tērēti ne tikai finanšu līdzekļi, bet arī cilvēka laiks, kam atkal 
jāmeklē jauns darbinieks. Tas iespaido arī uzņēmumā strādājošos darbiniekus, viņu 
noslogotība palielinās, jo bez saviem tiešajiem darba pienākumiem ir jāpilda arī aizgājušā 
biedra pienākumi.   

SIA “WorkingDay Latvia” tika dibināts  1998.gada 2. novembrī un ir viena no lielākajām 
un atpazīstamākajām personāla atlases firmām. Šis uzņēmums ir nozīmīgs ne tikai Latvijas 
jauniešiem, kas vēlas sākt savas pirmās darba attiecības, bet arī cilvēkiem, kas vēlas savā 
dzīvē kaut ko mainīt. SIA „WorkingDay Latvia” piedāvā cilvēkiem karjeras izaugsmes 
konsultācijas. Tas nodrošina ne tikai potenciālos kandidātus, bet arī dod iespēju cilvēkam 
saprast, ko viņš vēlas dzīvē darīt. Uzņēmums ir īpašs ar to, ka 1999.gadā bija vienīgais, kurš 
personāla atlasi piedāvāja ar interneta starpniecību. Lai cik nedroši tas likās, mūsdienās 
gandrīz katrs uzņēmums, meklējot sev jaunus darbiniekus, izmanto personāla atlases 
kompānijas sniegtos pakalpojumus. 

Pašlaik SIA „WorkingDay Latvia” ir kļuvis populārs ar katru gadu veikto pētījumu 
„Iekārotākais darba devējs”, kur darba ņēmējiem ir iespēja izteikt viedokli, kurā tad 
uzņēmumā viņi vēlētos strādāt. 

Uzņēmuma galvenā problēma ir lielā personāla mainība, tāpēc tiks izstrādāti un piedāvāti 
vairāki risinājumi. Viens no tiem būs personāla mainības motīvu konstatēšanas sistēmas 
izstrāde, kurā tiks izveidota anketa, ar kuras palīdzību varēs noteikt personāla mainības 
motīvus. Tiks aptaujāti SIA „WorkingDay Latvia” bijušie darbinieki, lai noskaidrotu darba 
maiņas motīvus. Otrs būs adaptācijas programmas izveide personāla atlases speciālistiem, jo 
tieši šajā amatā ir vērojama vislielākā personāla mainība. Adaptācijas programma tiks 
izstrādāta, sākot no sagatavošanās uzņemt jauno darbinieku līdz pārrunām pēc pusgada. Tiks 
izstrādāti pārrunu jautājumi, jauno darbinieku adaptācijas aptauja, kā arī dažādas tabulas, ar 
kuru palīdzību atvieglos jaunā darbinieka uzņemšanu. Trešais būs esošās motivācijas sistēmas 
pārveide. No uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem tiks noskaidrots, kādus „labumus” viņi 
vēlētos sagaidīt no SIA „WorkingDay Latvia” vadītāja. Tiks pārveidota motivācijas sistēma 
atbilstoši uzņēmuma iespējām un darbinieku vēlmēm. 
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I.Drinka, I.Ozoliņa-Ozola (zinātniskā vadītāja) 
 
PERSONĀLA VADĪBAS PROCESU PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

AS “Baltijas Tranzīta serviss” ir viens no lielākajiem privātajiem dzelzceļa operatoriem 
Latvijā. Šis uzņēmums tika dibināts 2001.gadā, taču dzelzceļa kravu pārvadājumu 
pakalpojumus sāka sniegt 2003.gadā. 2008.gadā uzņēmums sāka sniegt arī manevru darbu 
pakalpojumus Rīgas Tirdzniecības ostas teritorijā. Galvenais lokomotīvju depo atrodas Rīgā, 
Krustpils ielā 24, otrs ir manevru lokomotīvju depo Rīgas Tirdzniecības ostas teritorijā, 
Eksporta ielā 15. Uzņēmuma filiāles atrodas Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē un Ventspilī.  

2012.gada sākumā AS  “Baltijas Tranzīta serviss” strādāja 151 darbinieks, no kuriem 24 
ir lokomotīvju mašīnisti un 26 ir lokomotīvju mašīnista palīgi. Ņemot vērā uzņēmuma 
darbības specifiku, tajā strādā krietni vairāk vīriešu nekā sieviešu. Visvairāk darbinieki tika 
pieņemti darbā 2010.gadā, pateicoties lokomotīvju iegādei un jaunu klientu piesaistei. 
Uzņēmumā strādā dažāda vecuma cilvēki. Lielāko daļu strādājošo ir darbinieki vecumā no 20 
līdz 29 gadiem. Visvairāk darbinieku ir Tehniskajā departamentā, jo tajā strādā gan 
lokomotīvju mašīnisti, gan lokomotīvju mašīnista palīgi, kā arī dzelzceļa depo dežuranti u.c. 
Vismazāk darbinieku ir Administratīvajā departamentā. 

Autore uzņēmumā veica personāla vadības procesu analīzi, kuras rezultātā tika atklātas 
personāla lietvedības, darba samaksas organizācijas un personāla apmācības pilnveidošanas 
iespējas.  

Personāla vadības uzskaitei tiek izmantota programma Microsoft Dynamics AX. 
Uzņēmumā ir izstrādāts vienotas formas darba līgums, taču ir dažādu formu amata apraksti. 
Lai darbinieki spētu labāk izprast savus pienākumus un veiktu tos kvalitatīvi, amatu aprakstus 
vajadzētu pārveidot vienā, viegli uztveramā formā. Katram darbiniekam tiek veidota sava 
personas lieta, kurā uzkrāj informāciju par darbinieka amatiem, pārvietošanu, atalgojuma 
izmaiņām, pārkāpumiem, atvaļinājumiem.  

Uzņēmumā būtu jāuzlabo informācijas plūsmas ātrums starp tehnisko un administratīvo 
personālu. Tā kā uzņēmums strauji attīstās, pieaug apstrādājamās informācijas daudzums. Lai 
to apstrādātu laicīgi un precīzi, par tās apstrādes ilguma uzlabošanu būtu jādomā jau šobrīd. 
Ņemot vērā informācijas plūsmas ātrumu, uzņēmumam būtu jāizvērtē elektronizētas 
lietvedības ieviešana. 

Darba samaksas organizāciju regulē iekšējās darba kārtības nolikums un darba samaksas 
nolikums. Darba izpildījuma vērtēšana ir lokomotīvju brigādēm un kravu pieņēmējiem – 
nosūtītājiem. Tā nosaka gan pamatprēmijas izmaksāšanu par kvalitatīviem darba rezultātiem, 
gan ieturējumus pārkāpumu gadījumos. Piemēram, pamatprēmijas samazināšana vai 
noņemšana atkarīga no mēneša laikā izdarītajiem pārkāpumiem – degvielas normas pārtēriņš, 
tehnisko ekspluatācijas noteikumu neievērošana u.tml. Ir izstrādāta papildu prēmiju un 
bonusu sistēma, piemēram, darbiniekiem izmaksā prēmijas Dzelzceļnieku dienā un 
Ziemassvētkos, pasniedz dāvanu jubilejās. Papildus prēmijas darbiniekiem tiek arī izmaksātas 
par dažādu lokomotīvju tehnisko bojājumu novēršanu. Darbiniekiem papildus atalgojumam 
tiek piedāvāta veselības apdrošināšana, kā arī vadītāju un speciālistu līmenim atbilstošas 
apmaksātas mobilā telefona sarunas. 

2011. gada novembrī stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 873 “Noteikumi 
par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību 
iegūšanu”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, uzņēmumam būtu jāizvērtē un jāpilnveido 
lokomotīvju mašīnistu apmācības programma. 
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G.Neimane, S.Reinfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA A/S „RĪGAS DZIRNAVNIEKS” PERSONĀLA PĒCTECĪBAS 
UN MOTIVĀCIJAS NODROŠINĀŠANAS PROJEKTS 
 

Personāla vadība mūsdienās ir kļuvusi par ļoti būtisku pilnvērtīgas uzņēmuma vadības 
sastāvdaļu. Pateicoties personāla vadīšanai, uzņēmumi var savlaicīgi novērst problēmas, kas 
uzņēmumu var skart nākotnē. Tāpat arī vienā no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem 
Latvijā  AS „Rīgas Dzirnavnieks” vadība veic pētījumus un intensīvi seko līdzi aktualitātēm, 
lai nodrošinātu uzņēmumu ar konkurētspējīgiem darbiniekiem, līdz ar to nostabilizējot savas  
pozīcijas pret konkurentiem.    

Pētnieciskā darba laikā autore veica personāla skaita, sastāva un mainības analīzi un 
secināja, ka pastāvīgo darbinieku skaits uzņēmumā laikā no 2009. līdz 2011. gadam ir bijis 
praktiski nemainīgs. Kā pozitīvu tendenci autore vēlas uzsvērt to, ka uzņēmuma darbinieki ir 
ļoti lojāli un uzņēmumā ir nostrādājuši daudzus gadus, tomēr profesionālais personāls noveco. 
Uzņēmuma pamatdarbību nodrošinošo speciālistu vidējais vecums ir gandrīz piecdesmit gadu, 
tas nozīmē, ka to darbaspējas kādā brīdī var samazināties. Veicot izpēti, autore secināja, ka 
uzņēmumam nepieciešamos speciālistus nesagatavo neviena Latvijas izglītības iestāde. 
Tuvākās mācību iestādes ar līdzīgu profilu ir Zviedrijā vai Krievijā. Līdz ar to ir apdraudēta 
uzņēmuma darbība un attīstības iespējas, jo var pienākt brīdis, kad trūks uzņēmuma pamata 
darbību nodrošinošo speciālistu un ražošanas jaudas būs jāsamazina. Arī pašlaik uzņēmums 
nevar veidot sadarbību ar jauniem lieliem klientiem - ar esošo darbinieku sastāvu nav 
iespējams palielināt ražošanas jaudas, jo nepietiek darbinieku, kuri iekārtas varētu apkalpot 
trešajā maiņā. Lauksaimniecības nozare Latvijas jauniešu vidū strauji zaudē popularitāti, līdz 
ar to interesi apgūt tik specifiskas zināšanas izrāda tikai retais. To var izskaidrot ar Latvijas 
sabiedrības tendenci urbanizēties un strauju laukos dzīvojošo iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Tāpēc autore savā pētnieciskajā darbā veica arī uzņēmuma motivācijas 
sistēmas analīzi, lai noskaidrotu, ko vajadzētu pilnveidot un kā nodrošināt maksimāli lielu 
jauno speciālistu motivāciju strādāt un lojalitāti uzņēmumam. Pētījuma rezultāti norādīja uz 
nepilnībām uzņēmuma iekšējās komunikācijas organizēšanā un informācijas apritē. Bez tam  
autore atklāja darbinieku vēlmi tikt vairāk uzklausītiem un saņemt nevis standarta papildu 
labumus, bet lietas vai pakalpojumus, kas tiem būtu vairāk noderīgi. Autore uzskata, ka 
uzņēmuma darbinieku skaits nav tik liels, lai nebūtu iespējams ieviest izmaiņas, kas paredzētu 
katra darbinieku individuālo vēlmju uzklausīšanu. 

Lai uzvairītos no nopietna personāla trūkuma nākotnē, uzņēmumam jau tagad ir jādomā 
par personāla plānošanu un pēctecības nodrošināšanu.  

Pamatojoties uz pētnieciskajā darbā iegūtajiem rezultātiem, autore nolēmusi sava 
diplomdarba projektēšanas daļā veidot projektu uzņēmuma iekšējās apmācības centram, kur 
tiks nodarbināti strādājošie un jau pensijā aizgājušie uzņēmuma speciālisti. Savukārt 
apmācāmie, balstoties uz talantu vadības procesiem, tiks izmeklēti starp jau esošajiem 
uzņēmuma darbiniekiem, autore uzskata, ka tādā veidā tiktu palielināta apmācīto darbinieku 
motivācija, kā arī uzņēmums varētu būt vairāk drošs par apmācāmo personu lojalitāti 
organizācijai. Turklāt tiks veidots sadarbības projekts ar talantīgākajiem LLU studentiem. 
Papildus tam autore izstrādās arī uzņēmuma motivēšanas sistēmas jauninājumus un centīsies 
to padarīt vairāk personalizētu un uz individuālām vēlmēm balstītu. Tomēr autore vēlas 
uzsvērt, ka esošā motivācijas sistēma ir visnotaļ pilnīga un ietver elementus, kurus darbinieki 
augstu novērtē, piemēram, apdrošināšanas polises. Motivācijas nodrošināšana uzņēmumā ir 
ļoti būtiska, lai apmācītās personas uzņēmumā paliktu strādāt maksimāli ilgi, un līdzekļi, kas 
ieguldīti apmācībās, attaisnotos un dotu cerētos rezultātus. 
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B.Ozola, I.Ozoliņa-Ozola (zinātniskā vadītāja) 
 
PERSONĀLA VADĪBAS PROCESA PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

SIA „Plus Punkts” ir tirdzniecības uzņēmums, kurš savu darbību sācis 1996. gadā kā 
Latvijas un Igaunijas kopīpašums, taču jau pēc diviem gadiem tas kļūst par AS „Diena” 
īpašumu ar 100% Latvijas kapitālu. SIA „Plus Punkts” piedāvā ne tikai visplašāko preses 
izdevumu klāstu, bet arī dažādas telekomunikācijas zvanu kartes, impulsa un pirmās 
nepieciešamības preces, higiēnas līdzekļus un citas preces. Tirdzniecības vietas atrodas 
gandrīz visās Latvijas pilsētās. Ir gan atvērta tipa veikali, gan kioski. Šie abi tirdzniecības 
vietu veidi atšķiras ar izmēru un preču klāstu. 

2012. gada sākumā uzņēmumā SIA „Plus Punkts” strādāja vairāk nekā 405 darbinieki, no 
kuriem 350 - pārdevēji un vecākie pārdevēji. Neraugoties uz to, ka 39% pārdevēju un vecāko 
pārdevēju uzņēmumā strādā vairāk nekā piecus gadus, no kuriem 15 darbinieki ir 
uzņēmumam lojāli pārdevēji jau vairāk kā vienpadsmit gadus, personāla rotācijas koeficients 
2011. gadā bija 1,12, personāla aiziešanas koeficients - 0,60 un personāla atjaunošanās 
koeficients - 0,52. Tas nozīmē, ka 2011. gadā uzņēmumā vairāk bija no darba atbrīvoto 
darbinieku, nekā darbā pieņemto. Personāla mainības līmenis 2011.gadā bija 59,75%, kas 
norāda uz to, ka nomainījās vairāk nekā puse uzņēmuma personāla. Mazumtirdzniecības 
nozares uzņēmumiem raksturīgs, ka tajos vienmēr ir lielāka personāla mainība nekā vidēji 
tautsaimniecībā, taču 59.75% ir pārāk augsts rādītājs. Augsts personāla mainības līmenis 
traucē veiksmīgai uzņēmuma darbībai, jo nemitīgi kāda tirdzniecības vieta ir slēgta, tādēļ ka 
trūkst pārdevēju. Liela daļa darbinieku izvēlas pamest SIA „Plus Punkts” komandu jau pēc 
mēneša vai divu mēnešu nostrādāšanas uzņēmumā, tādēļ autore meklēja iemeslus, kuru 
mudināti viņi tik ātri aiziet. Atklājās, ka daļa darbinieku nejūtas novērtēti. 

Tā kā uzņēmumā ir salīdzinoši liela darbinieku rotācija, autore šo problēmu vēlas risināt, 
uzlabojot jauno darbinieku darbā ievadīšanas sistēmu, lai jaunpieņemtajiem darbiniekiem 
būtu vieglāk iejusties jaunajā kolektīvā, iepazīties ar darbavietu, apstākļiem un kolēģiem, 
tādējādi veicinot ātrāku iestrādāšanos. Nākamais risinājums būtu pilnveidot esošo monetārās 
motivēšanas sistēmu, izveidojot sistematizētu prēmēšanu tiem darbiniekiem, kuri uzņēmumā 
strādā vairāk nekā gadu, ar gadiem palielinot prēmijas apmēru. Tas veicinās darbinieku vēlmi 
turpināt darbu tieši šajā uzņēmumā, jo viņi zinās, ka darba samaksa augs līdz ar 
nostrādātajiem gadiem. Arī ieviešot nemonetāro motivēšanu - apsveikumu kartiņas svētkos - 
tiks veicināta darbinieku gandarījuma un prieka sajūta, veicot darba uzdevumus, kā arī 
konkursus ar mēneša tituliem, tādējādi liekot saprast, ka viņu darbs ir novērtēts. 
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I.Rutka, S.Reinfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
DARBA IZPILDĪJUMA NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAS 
PROJEKTS 
 

Darba izpildījuma novērtēšana ir viena no personāla vadības nozīmīgākajām funkcijām. 
Ar darba izpildījuma novērtēšanas palīdzību ir iespējams noteikt darbinieka vietu uzņēmumā, 
tā izaugsmes iespējas, kā arī plānot karjeras kāpnes. Šis process būtiski ietekmē  
komunikāciju starp vadītāju un darbiniekiem, turklāt darbiniekam ir iespēja justies 
novērtētam, kas ietekmē padotā motivāciju darbu veikt pēc iespējas produktīvāk un 
kvalitatīvāk. Lai izveidotu veiksmīgu un objektīvu apmaksas un prēmiju sistēmu, ir svarīgi 
novērtēt katra darbinieka veikumu atsevišķi pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 
Darbiniekiem regulāri ir jāuzlabo jau esošās zināšanas un jāapgūst ko jaunu, tāpēc pēc darba 
izpildījuma novērtēšanas iespējams noteikt tās kompetences, kuras darbiniekiem trūkst un 
kuras ir nepieciešams papildināt. Ikvienai  organizācijai ir svarīgi apzināties objektīvu sava 
personāla sagatavotības un kvalifikācijas līmeni, atbilstību darbam, kā arī gatavību veikt 
organizācijas nospraustos mērķus. Īpaši nozīmīga darba izpildījuma novērtēšana ir 
apdrošināšanas sektorā. 

Uzņēmums „ERGO Latvija” ir vācu apdrošinātāju koncerna meitas uzņēmums. ERGO 
apdrošināšanas sabiedrības Baltijā ietilpst ERGO Apdrošinātāju Grupā, kas ir viena no 
Eiropas lielākajām grupām ar kopējo gada parakstīto prēmiju skaitu virs 20 miljardiem eiro. 

Uzņēmums „ERGO Latvija” ir trešā lielākā apdrošināšanas grupa Latvijā, kas darbojas 
dzīvības, nedzīvības, veselības un pensiju apdrošināšanas segmentos Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā. ERGO ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs, apvienojot 135 apdrošināšanas sabiedrības 
un apkalpojot vairāk nekā 40 miljonus klientu. „ERGO Latvija” klienti ir privātpersonas un 
mazie un vidējie uzņēmumi. 

Uzņēmumā tiek veikta darba izpildījuma novērtēšana, jo savādāk nav iespējams noteikt 
katra darbinieka algas apmēru. Tomēr apdrošināšanas speciālistu darba izpildījuma 
novērtēšana uzņēmumā „ERGO Latvija” vidū ir nepilnīga. Par to liecina aptaujas anketas 
rezultāti un autores personiskie novērojumi.  

Galvenā problēma, kas raksturo darba izpildījuma novērtēšanas procesu apdrošināšanas 
speciālistu vidū,  ir vienotas un objektīvas sistēmas trūkums. Darba autores mērķis ir izveidot 
skaidri definētu un reāli darbojošos darba izpildījuma novērtēšanas sistēmu, kuru  varētu 
ieviest Rīgas un arī pārējās reģionālajās filiālēs.  

Lai sasniegtu mērķi, autore izvirza vairākus priekšlikumus. Primārais – jāizveido vienotus 
un objektīvus darba izpildījuma novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz amata aprakstu un 
kompetencēm. Uzņēmuma vadībai būtu jāapzinās darba izpildījuma novērtēšanas 
nozīmīgumu, jo tieši darbinieku motivācija uzlabo kompānijas mērķu izpildi. Tāpēc vismaz 
reizi gadā būtu jāveic nopietnu darba izpildījuma novērtēšanu ar speciālu novērtēšanas 
anketu. Veicot darba izpildījuma novērtēšanu, būtu ieteicams izmantot tādas metodes kā 
darbinieku novērošana, rezultātu analīze, 360 grādu metode,  kā arī ikgadējās pārrunas ar 
darbinieku. Ja visi šie nosacījumi tiktu veiksmīgi realizēti, tad uzņēmums varētu lepoties ar 
kompetentiem darbiniekiem un spējīgiem vadītājiem,  tā rezultātā augtu kopējie uzņēmuma 
mērķi. 
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K.Strazdiņa, D.Ščeulovs (zinātniskais vadītājs) 
 
UZŅĒMUMA PERSONĀLA VADĪBAS ORGANIZĀCIJAS 
PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

Augstais bezdarba līmenis, ienākumu samazināšanās un kopējais noskaņojums sabiedrībā 
(socioloģisko pētījumu rezultāti liecina, ka 75% iedzīvotāju nav apmierināti ar situāciju valstī) 
ir galvenie iemesli vienai no būtiskākajām valsts mēroga problēmām Latvijā, tas ir, 
iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

Līdz ar kopējo iedzīvotāju skaitu, protams, samazinās arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
skaits, tādēļ uzņēmējiem rodas arvien lielākas problēmas nodrošināt uzņēmumu ar atbilstošu 
kvalificētu personālu. Tāda situācija arvien lielāku uzmanību liek pievērst personāla vadībai 
uzņēmumā, tāpēc personāla vadītāju un speciālistu loma uzņēmumos palielinās. 

Īpaši aktuāla personāla vadība ir pakalpojumu uzņēmumos, jo tajos tieši cilvēks ir 
galvenais uzņēmuma resurss un uzņēmuma darbība ir vislielākajā mērā atkarīga no personāla, 
kura svarīgā loma uzņēmuma darbība arī nosaka personāla vadības nozīmīgumu un 
aktualitāti, jo, tikai veidojot pareizu personāla vadības sistēmu, uzņēmums var nodrošināt 
produktīvu darbu un mazināt daudzus riskus. 

Diplomprojekta izstrādāšanas bāze ir uzņēmums SIA „Latgalija”, kas ir licencēta 
celtniecības firma, kas atrodas Rēzeknē, Komunālā ielā 2. 

SIA „Latgalija” ir reģistrēta 1991.gada oktobrī kā celtniecības un celtniecības materiālus 
ražojoša firma, saviem klientiem uzņēmums piedāvā apkures, ūdensvada, kanalizācijas u.c. 
sistēmu un vispārējā celtniecības darbus, kā arī ražo sertificētus izstrādājumus no betona, 
izgatavo plastikāta logus un durvis. 

Projektēšanas prakses laikā autore uzņēmumā identificēja būtiskas nepilnības personāla 
vadības posmos, tas ir zemais datorizācijas līmenis un nepilnīga personu lietu komplektācija 
personāla uzskaites sistēmā, nepilnīgi un vispārināti profesiju apraksti, kas nav izveidoti 
visiem amatiem, vienotas procedūras trūkums personāla meklēšanā un atlasē, kā arī 
uzņēmumā nav ieviesta materiālās motivēšanas sistēma un darba izpildījuma novērtēšana. 

Uzņēmumā nav izveidota atsevišķa struktūrvienība, kas nodarbojas ar personāla vadību, 
un šīs funkcijas tiek sadalītas starp darba aizsardzības speciālisti un biroja administratori. 

Analizējot personāla vadībā esošo nepilnību rašanās cēloņus, autore secināja, ka galvenais 
iemesls ir neatbilstoša personāla vadības organizācija, jo atbildīgām darbiniecēm personāla 
vadība ir kā papildpienākums un tā pildīšanai nav iespējams veltīt nepieciešamo laiku, jo tas 
tiek izmantots tiešo amata pienākumu veikšanai. 

Kaut arī pašlaik esošā personāla vadības organizācija ir nepilnīga, tā spēj veikt savu 
galveno funkciju, tas ir, uzņēmuma nodrošināšanu ar atbilstošas kvalifikācijas personālu, 
tomēr, mazinoties bezdarbam reģionā, šī situācija visticamāk mainīsies. 

Lai nepieļautu situāciju, ka uzņēmums netiek nodrošināts ar nepieciešamo personālu, un 
novērstu nepilnības problemātiskajos personāla vadības posmos, autore iesaka šādus 
priekšlikumus personāla vadības organizācijas pilnveidošanai: 

 ieviest uzņēmumā personāla vadītāja amatu; 
 piesaistīt personāla vadības pakalpojumu no ārējiem resursiem; 
 personāla vadības organizācijas pilnveidošanu ar pienākumu pārdali starp esošajiem 

darbiniekiem. 
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L.Zeltiņa, G.Maurāne (zinātniskā vadītāja) 
 
DARBA IZPILDĪJUMA NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMAS IZVEIDOŠANAS 
PROJEKTS 
 

Ekonomiskās lejupslīdes laikā arvien vairāk uzņēmumu sāk interesēties par darbinieku 
darba izpildes novērtēšanas nepieciešamību, jo tieši darbinieku darba efektivitātes rādītāji ir 
viens no visbūtiskākajiem instrumentiem produktivitātes un darbības rādītāju celšanai. 

Uzņēmuma vajadzībām un mērķiem pareizi piemērota darba izpildes vērtēšanas 
sistēma ceļ ne tikai produktivitāti, bet arī atrisina vairākus citus uzņēmumam būtiskus 
jautājumus, kā, piemēram, darbiniekam piemērotu mācību nepieciešamību, efektīvu 
informācijas apmaiņu uzņēmuma iekšienē, racionālu, uz faktiem balstītu, lēmumu 
pieņemšanu u.c. Darba izpildījuma novērtēšanas sistēma uzņēmuma vadītājam palīdz: vadīt 
darbiniekus, saskatīt ikdienas darba procesa vājās vietas un iespējas, būtiski ieekonomēt darba 
un laika resursus, kas pēc tam atspoguļojas peļņas rādītājos. Bet darbinieks var uzzināt par 
sava individuālā snieguma novērtējumu, pilnveidot sevi, kā arī izprast savu lomu uzņēmuma 
mērķu sasniegšanā. 

SIA „Rīgas Tirdzniecības osta” ir nozīmīgākais ostas aktīvu un transporta pakalpojumu 
uzņēmumu investors, attīstītājs un operators Latvijā.  

 „Rīgas Tirdzniecības ostā” ietilpst četras uzņēmējdarbības vienības:  
1) stividordarbība (kuģu iekraušana un izkraušana),  
2) termināļu darbība,  
3) dzelzceļa kravu pārvadājumi un ekspedēšana,  
4) infrastruktūras un inženierkomunikāciju vadība Rīgas ostas teritorijā.  
Uzņēmumā formāla darba izpildījuma novērtēšana pagaidām ir veikta tikai vienu reizi, 

kas beidzās nesekmīgi, jo novērtēšanai tika izvēlēts neatbilstošs novērtējamo darbinieku loks, 
personāls netika pietiekami informēts par darba izpildījuma nepieciešamību, mērķiem, 
procesu, kā arī netika noorganizētas apmācības vadītājiem, kas veiktu pārrunas ar 
novērtējamajiem darbiniekiem.  

Pašlaik uzņēmumā katru gadu tiek realizēta ikgadējā atestācija fiziskā darba darītājiem, 
bet speciālistu darba izpildījums novērtēts netiek, tas nozīmē, ka nav izstrādāta vienota darba 
izpildījuma vērtēšanas sistēma, kas noteiktu vērtēšanas kritērijus un metodes, pēc kurām 
vērtēt darba rezultātus. Līdz ar to uzņēmuma vadība nevar speciālistiem noteikt precīzas 
apmācību un attīstības vajadzības, nodrošināt efektīvu atgriezenisko saiti darba izpildei, kā arī 
darbinieks, nezinot savus individuālos snieguma rezultātus, nevar pilnveidot sevi un uzlabot 
darbības rezultātus.  

Problēmas risināšanai darba autore piedāvā uzņēmumā ieviest speciālistu darba 
izpildījuma novērtēšanas sistēmu, izstrādājot: 

 speciālistu darba izpildījuma novērtēšanas anketu (iepriekš nosakot atbilstošus 
vērtēšanas kritērijus un metodes);  

 alternatīvas apmācību organizēšanai vadītājiem, kas veiks pārrunas ar darbiniekiem; 
 nolikumu Speciālistu darba izpildījuma novērtēšanas kārtība Rīgas Tirdzniecības 

ostā. 
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INOVĀCIJU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKCIJA 
 
M.Briežkalne, U.Cimdiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
KLIENTU ATTIECĪBU VADĪBA LOĢISTIKAS KOMPĀNIJĀ 
 

Pateicoties savam ģeogrāfiskajam izvietojumam, Latvija ieņem nozīmīgu vietu transporta 
un loģistikas biznesā Eiropas–Krievijas transporta koridorā. Tā kā Latvijas tirgus ir neliels un 
klientu skaita palielināšana ir ierobežota, transporta un ekspedīcijas kompānijas aktīvi izvērš 
savu darbību Krievijā, piesaistot tās uzņēmumus. Latvijas ekspeditoru priekšrocība ir augsta 
apkalpošanas kvalitāte un pieredze darbā ar Eiropas valstu uzņēmumiem. Pašreizējā 
ekonomiskā situācija Krievijā ļauj attīstīt transporta un ekspedīcijas biznesu un piesaistīt 
arvien jaunus klientus. Strauji palielinoties klientu apjomam un attīstot filiāļu tīklu, 
uzņēmumam rodas nepieciešamība pēc vienotas klientu datu bāzes, kas ne tikai uzkrāj 
informāciju par klientiem, bet sniedz iespēju to analizēt dažādos griezumos. Darba ar 
klientiem kvalitātes uzlabošanai svarīgi ir analizēt aktivitātes, kuras veic uzņēmuma 
darbinieki (ekspeditori), klientu pretenzijas un to cēloņus, kā arī vadīt dažādas kampaņas, kas 
vērstas uz klientu piesaistīšanu un noturēšanu. 

Jebkuras kompānijas, kas orientēta uz liela klientu skaita apkalpošanu, attīstībai ir jābūt 
dinamiskai. Tās mērķim jābūt pakalpojumu sniegšanai tādā apjomā un kvalitātē, kas atbilstu 
klienta vēlmēm, to izzināšanai un apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, tāpēc ir jāizmanto 
dažādi instrumenti. Viens no klientu attiecību vadības paņēmieniem ir CRM (Customer 
relationship managament) sistēmas ieviešana un izmantošana uzņēmumā.  

Pašlaik ir pieejams plašs dažādu CRM sistēmu piedāvājums, kā viena no veiksmīgākajām 
pēdējos gados ir atzīta Microsoft Dynamics CRM, kuras ieviešana ir iespējama, nepārtraucot 
ikdienas darbu, un tā ir labi savietojama ar citām darījumu uzskaites sistēmām. Taču šīs 
sistēmas ieviešana ir laikietilpīga un salīdzinoši dārga. Strādājot Krievijas tirgū, lietderīgi ir 
izmantot sistēmas, kas ir populāras un atzītas tur. Šobrīd viena no biežāk lietotajām ir 
1C:CRM, kas izstrādāta uz 1C grāmatvedības uzskaites bāzes, kuru izmanto grāmatveži gan 
Latvijā, gan Krievijā, gan citās NVS valstīs. Šī sistēma piedāvā plašu funkcionalitāti klientu 
datu uzkrāšanā un attiecību vadībā, tajā ir plašas aktivitāšu analizēšanas iespējas. 

Analizējot „Transporta un loģistikas kompānijas” klientu aptaujas rezultātus, darba autore 
secināja, ka kopumā klienti ir apmierināti ar pašreizējo apkalpošanu un būtisku iebildumu 
nav. Līdz ar to klientu attiecību vadības pilnveidošana un CRM sistēmas ieviešana ir drīzāk 
uzņēmuma vadības iniciatīva, kas radusies, analizējot līdzšinējo darbu ar klientiem un 
atsevišķu neveiksmju cēloņus. Pašreizējā uzņēmuma darbībā trūkst procesa pieejas, nav 
noteikti katra procesa atbildīgie, visi atbild par visu, kā rezultātā, neviens neuzņemas 
atbildību. Maģistra darbā ir izstrādāta attiecību ar klientiem procesa plūsma, kurā ir noteikti 
atbildīgie katrā posmā. 

Ieviešot CRM sistēmu, tiks atrisināta uzņēmumā pastāvošā problēma ar klientu nodošanu 
no vienas filiāles otrai, vai darbinieku starpā, jo visa informācija būs pieejama vienotā datu 
bāzē. Uzņēmuma pārdošanas daļai būs iespēja segmentēt klientus, līdz ar to radīsies iespējā 
precīzāk piedāvāt pakalpojumus. CRM sistēmas ieviešana ļaus analizēt pārdošanas daļas 
darbinieku un ekspeditoru aktivitātes darbā ar klientiem, tādējādi varēs savlaicīgi reaģēt uz 
rezultātu pasliktināšanos. Ieviešot CRM sistēmu, tiks atvieglots ikdienas darbs, jo tiks 
izmantota atgādinājumu un uzdevumu funkcionalitāte, kā arī automātiska e-pastu izsūtīšana 
un aktivitāšu organizēšana. Uzlabojot darbinieku darba efektivitāti, būs iespējams palielināt 
uzņēmuma ienākumus un klientu skaitu. 
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E.Ence, J.Caune (zinātniskais vadītājs) 
 
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA 
 

Vairumtirdzniecība ir viena no visizplatītākajām pakalpojumu sfēras nozarēm Latvijā. 
Šābrīža vairumtirdzniecības attīstības tendences ir šādas: Key account (jeb nozīmīgu, 
apjomīgu biznesa klientu) tirdzniecības ķēžu skaita un ietekmes palielināšanās, kas savukārt 
samazina uzņēmuma peļņas normu un raksturojas ar centralizētām un tiešām piegādēm, kā arī 
īpašiem norēķinu nosacījumiem. 

Darbā autors analizē SIA „DK” (liela pārtikas, nepārtikas un alkoholisko dzērienu 
vairumtirdzniecības uzņēmuma) darbību. Uzņēmumā ir nodarbināti 142 darbinieki, no kuriem 
lielākā daļa ir tieši saistīta ar loģistikas darbību un pārdošanas procesa nodrošināšanu. 

Analizējot uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas iespējas, autors konstatē, ka 
ekonomikā lielākā daļa aprēķinu, stratēģiju un teoriju ir vērsti uz apjoma maksimizēšanu – kā 
padarīt lētākas 1 produkcijas vienības izmaksas, kāds apjoms uzņēmumam ir jāsasniedz, lai 
nodrošinātu viszemākās izmaksas u.tml. To raksturo arī Latvijas vairumtirdzniecības nozares 
un citu nozaru uzņēmumu situācija, piemēram, „treknajos” gados daudzi uzņēmumi, lai strauji 
attīstītu ražošanu/paplašinātu pakalpojumu sniegšanu, iegādājās zemi, cēla jaunas rūpnīcas un 
noliktavas, iegādājās speciālo aprīkojumu un tehnoloģijas. 

Problēma rodas tad, kad notiek negaidītas izmaiņas ekonomikā un ir straujš pieprasījuma 
kritums vai notiek citas, tikpat nozīmīgas, tirgus vai tehnoloģiju izmaiņas... Šajā situācijā 
uzņēmums kļūst par iepriekš definēto realizācijas/ražošanas apjomu „ķīlnieku”, jo 
uzņēmumam ir ļoti augstas fiksētās izmaksas (kas bieži vien ir saistītas ar augstu saistību 
līmeni pamatlīdzekļu nodrošinājumam), turklāt no šīm fiksētajām izmaksām nav iespējams 
ātri atbrīvoties. Kad pārdošanas apjomi krītas, vienīgais, ko iespējams samazināt uzreiz, ir 
darbinieku skaits, bet tas nesamazina uzņēmuma izdevumus par pamatlīdzekļu iegādi, telpu 
uzturēšanu, elektrību, siltumu, tehnikas dīkstāvi. Īsumā apkopojot augstākinēto: pasliktinoties 
ekonomiskajai situācijai, samazinās iedzīvotāju pirktspēja, samazinās uzņēmuma 
apgrozījums, samazinās uzņēmuma mainīgās izmaksas, bet procentuāli pieaug fiksētās 
izmaksas. 

Atkarībā no kopējā izmaksu apjoma un apgrozījuma, mainās atsevišķu funkcionālo 
izmaksu īpatsvars. Tas nozīmē, ka, atrodot apgrozījuma un loģistikas izmaksu līkņu 
krustpunktu, tiks atrasts apgrozījuma līmenis, līdz kuram ir izdevīgāk piesaistīt 
ārpakalpojumu konkrētās funkcijas veikšanai, savukārt aiz šī krustpunkta uzņēmumam ir 
izdevīgāk nodrošināt šīs funkcijas pašam. Veicot izpēti, autors konstatē, ka, atbilstoši 2012. 
gadam paredzētajam apgrozījuma apjomam, uzņēmumam var būt izdevīgāk noliktavas un 
izejošās loģistikas pakalpojumu veikšanu pilnībā vai daļēji uzticēt ārējiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai izstrādātu priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai un izmaksu samazināšanai 
svarīgākajos/resursu ietilpīgākajos procesos, tiek detalizēti izvērtēta noliktavas un izejošās 
loģistikas funkciju norise un izmaksas. 

Kā risinājumu autors piedāvā veikt sekojošas izmaiņas: noliktavas darbībā – klientu 
pasūtījumu komplektēšanā, kas ir resursu ietilpīgākais apakšprocess un kurš rada kavējumus 
zemās procesa caurlaidspējas dēļ, produkcijas pieņemšanā un pārvietošanā noliktavas 
ietvaros, nokomplektētā pasūtījuma pārbaudē atbilstoši komplektēšanas sarakstam, 
produkcijas vērtības paaugstināšanas darbībās, kā arī kā atsevišķu procesu izdalīt resursu 
vadību, kas ļautu sabalansēt plūsmas noliktavas un loģistikas sistēmā; izejošajā loģistikā – 
piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju transporta un merčendaizinga funkciju nodrošināšanai. 
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A.Glāznieks, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNA PRODUKTA ĒKAS KLIMATA KONTROLES SISTĒMAS 
IZSTRĀDE 
 

Pašreiz ir pieejami dažādi ēku klimata uzturēšanas risinājumi, tajā skaitā centralizēti un 
decentralizēti, mehāniski un elektroniski, tomēr, izpētot piedāvājumu, ir skaidri redzams 
produktu izstrādāšanas motīvs un produkta prasību avots – konkrētais masu patērētājs. Tomēr 
Latvijā lielākā problēma ir daudzdzīvokļu māju klimata kontrolēšanā, kur siltums tiek 
piegādāts centralizēti. Šādos objektos nevar skatīties no konkrētā patērētāja viedokļa, ir jāņem 
vērā arī savstarpējā dzīvokļu iedarbība un ēkas pārvaldnieka prasības. Līdz ar to par darba 
mērķi tiek izvirzīta jauna ēkas klimata kontroles produkta izstrāde atbilstoši iesaistītās 
sabiedrības daļas prasībām. Autora piedāvātā pieeja ļauj izstrādāt produktu, kurš mainīs 
pašreiz pastāvošo siltumenerģijas lietošanas efektivitātes zemo līmeni, kā arī nodrošinās 
vieglāku ceļu produkta nonākšanai līdz patērētājam – izmaksas tiks izdalītas uz visām 
ieinteresētajām pusēm. Tostarp tiks realizēta Eiropas Savienības izvirzītā mērķa – 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana. 

Pētniecības darbā tiek izvirzīta sekojoša pētījuma problēma: 
„Izstrādāt ēkas klimata kontroles risinājumu atbilstoši patērētāju vajadzībām.” 
Lai atrisinātu izvirzīto problēmu, tiek noteikti šādi uzdevumi: teorētiskās bāzes izpēte; 

potenciālo patērētāju tirgus izpēte; pircēja definēšana; uz vajadzībām balstīta produkta cenas 
balansa punkta noteikšana; produkta funkcionālo prasību rekomendācijas izstrāde; produkta 
dizaina prasību rekomendācijas izstrāde. 

Veicot teorētiskās bāzes analīzi, autors secina, ka eksistē daudz literatūras un metodikas 
jaunu produktu radīšanai. Par vienojošu visiem avotiem iezīmējas patērētāja nozīmība un 
līdzdalība – visās metodēs pastāv rezultātu mērīšanas metodes, kuras visos gadījumos iesaista 
patērētāju (fokusa grupu) novērtējumus.  

Kā galveno pētnieciskā darba ierobežojumu var minēt statistisko datu trūkumu laikā, kā 
arī spēju analizēt katra tirgus segmenta patērētāju, tāpēc pastāv risks konstatēt produkta 
zīmīgās funkcionālās iezīmes no ierobežota skatupunkta.  

Pētnieciskā darba ietvaros tika analizēts tirgus un potenciālais patērētājs, kā arī apskatīta 
esošā konkurence un pieejamie konkurentu produkti. Lai izstrādātu produktu atbilstoši 
definētajam uzstādījumam – izstrādāt produktu atbilstoši potenciālā atbilstoši identificētajām 
patērētāja vajadzībām, tika lietotas vispārzināmās jaunu produktu izstrādes metodoloģijas. 
Tas nodrošināja iespēju noskaidrot patērētāju problēmas un vajadzības katrā aplūkojamajā 
tirgus segmentā, kurā ir iespējams risināt arī ēkas klimata kontroles sistēmu.  

Pēc pētījumu veikšanas var skaidri izdalīt prioritāro tirgus segmentu un produktu grupu, 
atbilstoši tam tiks veidota apkures ekonomijas sistēma. Pētījumā tiek atklātas industriālā 
tirgus priekšrocības un iespēja samazināt pastāvošos riskus, lietojot alternatīvus scenārijus. 
Pētījumā tiek analizētas pastāvošās ražošanas metodes un materiāli, atklājot alternatīvu 
ierobežojumus, kas novedot pie secinājuma, ka plānotais ražošanas apjoms, neskatoties uz 
nelielo objektu skaitu plānu, ir pietiekami liels, lai izvēlētos jaunu presformu izstrādāšanu, 
veidojot lielus sākotnējos ieguldījumus produkta radīšanā. Veiktā pētījuma izstrādnes un 
izmantotās metodes var kalpot par pamatu citu analoģisku pētījumu veikšanai. 
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G.Ilenāne, G.Smirnova (zinātniskā vadītāja) 
 

AUDITORKOMPĀNIJAS PERSONĀLVADĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDE 
 

Tā kā cilvēkresursi ir vieni no būtiskākajiem resursiem, it īpaši pakalpojumu uzņēmumos, 
kuros nav iespējams pakalpojumu sniegšanu automatizēt, svarīgi ir tos plānot, lai nodrošinātu 
uzņēmumu ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem, kam piemīt atbilstošas zināšanas un 
prasmes, kā arī svarīgi ir nodrošināt pietiekamu darbinieku skaitu uzņēmumā tad, kad tas ir 
nepieciešams. 

Laika gaitā, apzinoties cilvēkresursu nozīmi uzņēmuma mērķu īstenošanā, personāla 
vadība ir attīstījusies no paralēla procesa uzņēmumā, kas nebija sasaistīts ar uzņēmuma 
pārējām funkcijām līdz uzņēmumā pilnībā integrētam procesam, kura mērķis ir atbalstīt 
uzņēmuma mērķu un stratēģijas īstenošanu. Personāla vadības stratēģija ir rīks, kas ļauj 
saskaņot uzņēmuma attīstību, plānus, mērķus un stratēģiju ar cilvēkresursiem. Uzņēmuma 
stratēģija ir balstīta uz noteiktu mērķu īstenošanu, kas atstāj ietekmi arī uz darbaspēka 
resursiem uzņēmumā, piemēram, darbiniekiem nepieciešama apmācība, darbinieku mainības 
samazināšana vai nepieciešams darbinieku skaita palielinājums u.tml. Ar personāla vadības 
stratēģijas palīdzību minētos jautājumus iespējams mērķtiecīgi risināt. 

Ņemot vērā faktu, ka piesaistīt kvalificētus darbiniekus uzņēmumam ir arvien grūtāk, 
personāla vadības stratēģija kļūst aizvien aktuālāks jautājums uzņēmumos - nepieciešams 
veidot stratēģiju, lai, uzņēmumam attīstoties, tas tiktu nodrošināts ar nepieciešamo 
darbaspēku, kam piemīt nepieciešamās prasmes, kas atbilst uzņēmuma prasībām. Īpaši 
aktuālu šo jautājumu padara fakts, ka dzimstības buma laikā, t.i., pēc II Pasaules kara 
dzimušie tuvākajā laikā sasniegs pensionēšanās vecumu un liela daļa pieredzējušo darbinieku 
beigs darba gaitas. Tāpēc svarīgi veikt mērķtiecīgu darbinieku atlasi, apmācību, kā arī veikt 
darbinieku novērtēšanu, motivēšanu. 

Darba gaitā tika apskatīta personāla vadības stratēģijas ietekme uz uzņēmuma rezultātiem, 
tika apskatīts, vai personāla vadības stratēģijas ieviešana uzņēmumā spēj dot pozitīvu 
rezultātu. Tika secināts, ka personāla vadības stratēģijas ieviešana uzņēmumā var dot 
ekonomisku labumu uzņēmumam, ietaupot līdzekļus uz darbinieku apmācību  un arī atlasi, jo 
veicot stratēģisku personāla vadību, iespējams samazināt darbinieku mainību, kas savukārt 
ietekmē apmācību un atlases izmaksas. Netiek tērēti uzņēmuma līdzekļi darbinieku 
apmācībai, kuri uzņēmumā nostrādā īsu laiku, un līdz ar to uzņēmums negūst ekonomisku 
labumu. Arī laiku, ko darbinieki pavada jaunu klientu piesaistīšanai (un līdz ar to rodas arī 
izmaksas), var samazināt, jo darbinieku mainības samazināšana pozitīvi ietekmē arī klientu 
mainību - tā samazinās un līdz ar to paaugstinās klientu apmierinātība. Tādējādi iespējams 
tērēt mazāk līdzekļu jaunu klientu piesaistīšanai, jo esošo klientu noturēšanas izdevumi ir 
vismaz 5 reizes zemāki kā jaunu klientu piesaistīšanas izdevumi. 

Tika secināts arī, ka būtiska nozīme personāla vadības stratēģijas ieviešanas procesā ir ne 
vien tās izstrādei, bet arī tās dokumentēšanai. Dokumentējot personāla vadības stratēģiju, 
vidējās cilvēkresursu politikas, kā arī stratēģijas plānošanas un izstrādes izmaksas uz katriem 
536 latu lieliem ieņēmumiem, samazinās par 3.32 latiem. 

Ieviešot uzņēmumā personāla vadības stratēģiju un to dokumentējot, ir iespējams panāk 
ekonomisku labumu uzņēmumam, kā arī nodrošināt vērā ņemamu atbalstu izvirzītās 
uzņēmuma stratēģijas īstenošanai. Mērķtiecīga personāla vadības stratēģijas ieviešana arī 
nostiprina darbinieku motivāciju un organizācijas kultūru kopumā, kas savukārt pozitīvi 
ietekmē uzņēmumu. 
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M.Mūze, A.Balodis (zinātniskais vadītājs) 
 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UZŅĒMUMA DARBĪBAS 
EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA  
 

Jebkuru uzņēmumu veido tajā notiekošie procesi, kas nodrošina uzņēmuma spēju 
piegādāt klientiem pakalpojumus vai produktus. Tas ir viens no veidiem, kā uzlabot 
uzņēmumu darbības efektivitāti. Darba autore pētījumā analizē noteiktu Latvijā strādājošu IT 
uzņēmumu, kura darbības efektivitāte ir  zemāka par nozarē pieņemto, par ko liecina finanšu 
un procesu dati. Ņemot to vērā, ir svarīgi izvērtēt neefektivitātes iemeslus un noteikt 
uzlabošanās iespējas. 

Pētījuma mērķis bija analizēt procesus IT uzņēmumā, lai noteiktu risinājumus darbības 
efektivitātes uzlabošanai. IT nozares izpēte un uzņēmuma darbības specifika liecina, ka 
projektu vadība ir viens no galvenajiem procesiem šādas nozares uzņēmumos, cilvēkresursi ir 
galvenais izpildes resurss, tipiski uzņēmumu darbību veido daudzprojektu vadība; uzņēmumu 
uzbūve ir veidota pēc matricas principa. Šo iemeslu dēļ pētījumā padziļināta uzmanība ir 
veltīta projektu vadībai, jo īpaši daudzprojektu vadībai. 

Darba autores veiktajā pētījumā ir analizēti IT uzņēmumu procesi, to norise un 
izpildījums konkrētajos uzņēmumos. Pētījumā izmantoti dati par laika patēriņu procesos, 
projektu skaitu, vienlaicīgo projektu un darbu skaitu uz darbinieku, finansēm, projekta 
vadības brieduma līmeni.  Pētījuma gaitā ir konstatēts, ka galvenie iemesli neefektīvai 
darbībai ir nodalīta uzņēmumu uzbūve, projektu pārvaldība, kas vērsta uz konkrēta projekta, 
nevis projektu portfeļa vadību, pārāk daudz vienlaikus veicamu uzdevumi darbiniekiem. 
Pētījums parāda, ka uzņēmumu procesi ir cieši integrēti un uzņēmumu, kā atsevišķu juridisku 
personu, darbība nav iespējama, kā arī uzņēmumos realizējamie projekti ir savstarpēji saistīti 
un nevar tikt pārvaldīti katrs atsevišķi. Projektu vadības teorijā risinājums šādai situācijai ir 
līdzsvarotas matricas veida struktūras ieviešana, kā arī projektu portfeļa pārvaldība. Projekta 
portfeļa pārvaldības mērķis ir radīt procesu, kura rezultātā projekti var tikt pārvaldīti kā 
vienots kopums, lēmumi var tikt pieņemti, vadoties no citu projektu nosacījumiem un 
uzņēmums var mazināt riskus, kas saistīti ar termiņu kavējumiem un resursu pārtēriņu IT 
projektos. Pētāmo uzņēmumu gadījumā veidojas 3 projektu portfeļi, kas veidojas, balstoties 
uz izplatāmajiem produktiem.  

Pētījuma autore piedāvā risinājumu - ieviest projektu portfeļa pārvaldību, mainot 
uzņēmuma struktūru, procesu pārvaldību un  norisi. Šāds risinājums ir vērsts uz mazāku 
resursu dalīšanu starp projektiem, palielinātu projektu vadītāja ietekmi uz resursiem, kā arī 
projektu portfeļu izveidi, balstoties uz izplatāmajiem produktiem. Jāievieš projektu portfeļa 
pārvaldība. Ieviešot projektu portfeļa pārvaldību, būtiska nozīme ir stratēģijas izstrādei un 
ieviešanai, potenciālo projektu izvērtēšanai un apstiprināto projektu vadībai tā, lai resursus 
ieguldītu projektos, kas atbilst uzņēmuma stratēģijai, kā arī projekti tiktu vadīti, ņemot vērā to 
savstarpējās saites. 
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L.Rubina, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 

KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE SIA „RĪGAS MEŽI” 
STRUKTŪRVIENĪBĀ MEŽAPARKS 
 

Latvijā viena no vadošajām eksporta pakalpojuma nozarēm ir tūrisms, kurā ir veiktas 
vairākas institucionālas reformas. Pilsētas vides pielāgošana tūristiem vienlaikus nodrošina tās 
pilnveidi arī vietējiem iedzīvotājiem. Mežaparks vērtē kā vienu no potenciālajiem tūrisma 
apskates objektiem (šobrīd tiek izstrādāts attīstības detālplānojums), kuram ir pieejami resursi, 
lai atbilstu Latvijas izvirzītajiem tūrisma attīstības kritērijiem. Izmantojot vietas mārketinga 
pamatprincipus, Mežaparka attīstība dotu ieguldījumu tūrisma nozares piedāvājuma 
paplašināšanai, tā paaugstinot tūrisma vides pievilcību, kas tieši ietekmē valsts ekonomiskās 
sistēmas izaugsmi, uzturēšanu un atbalstu. 

Savstarpējās konkurences apstākļos, ko pastiprina globalizācija un prasība par individuālu 
pieeju katram klientam, arvien lielāka loma ir komunikācijai ar konkrētu  mērķauditoriju. 
Komunikācija ir process, kas tiek vērsts ne tikai uz āru, tās izejas punkts ir pašā uzņēmumā, 
kur to veido tās darbinieki.  

Analizējot iegūtos datus, Mežaparka pozīcijas starptautiskajā tirgū salīdzinājumā ar 
konkurentiem tiek vērtētas ļoti zemu. Pieejamais pakalpojumu klāts un pievilcība tūristiem ir 
nepietiekams. Pašlaik Mežaparks vietējā tirgū kā, parks ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu 
par pieejamu cenu, atrodas līderpozīcijās, līdz ar to atsevišķu produktu diferencēta 
pozicionēšana nav nepieciešama, bet būtiski ir nostiprināt līderpozīcijas, efektīvi komunicējot 
ar mērķauditoriju, vairojot zīmola uzticamību un palielinot mērķauditorijas kompetenci. 

Ņemot vērā, ka Mežaparka izmantojamie komunikācijas kanāli neatbilst mērķauditorijai 
izvirzītajām prasībām, pirms komunikācijas stratēģijas ieviešanas, ir jāizstrādā vienota vizuālā 
identitāte, kā arī interneta komunikācijas rīki. Nākamais realizācijas solis ir iekšējās 
komunikācijas optimizēšana, kuras ietvaros tiek veikta darbinieku atbildības un pakļautības 
definēšana, informācijas apmaiņas nodrošināšana, darbinieku iesaiste stratēģijas izstrādē, 
iekšējās komunikācijas sistēmas izveide un uzturēšana, motivācijas programmas izstrāde un 
realizācija. Noslēdzošais posms ir ārējās komunikācijas stratēģijas realizēšana, ņemot vērā 
visu iesaistīto pušu domas, izstrādājot atsevišķus komunikāciju plānus ar katru no 
mērķgrupām, saglabājot galvenās stratēģijas vadlīnijas - izvirzot vienu vadmotīvu, kas atbilst 
un vieno mērķauditoriju. Efektīvākai vēstījuma nodošanai mērķauditorijai, ieteicams veicināt 
sadarbību ar valsts un privātajām iestādēm, kuras definē kā informācijas nodošanas 
starpniekus.  

Realizējot komunikācijas stratēģiju, tiktu veicināta pieņemtā zīmola atpazīstamība, 
iesaistīto uzņēmumu kopējā darbība, savstarpējā komunikācija, biznesa sadarbība un attīstība, 
kā arī mazinātos nesaskaņotas informācijas noplūdes iespējamība un diskusijas par dažādu 
situāciju risināšanu komunikācijas jautājumu kontekstā. Veiksmīgi komunicējot ar 
investoriem, tiktu palielināts ārējo investīciju apjoms Latvijā, kas veicinātu kopējo biznesa 
vides pievilcību, kā arī nodrošinātu tiešo komunikāciju ar tūristiem. Visi šie pasākumi 
kopumā sniegtu ieguldījumu tūrisma nozares piedāvājuma paplašināšanai. 
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J.Siņova, K.Špakovska (zinātniskā vadītāja) 
 
MĀRKETINGA STRATĒĢIJA INVESTĪCIJU PRODUKTIEM BANKĀ  
 

Pašlaik Latvijā strauji attīstās uzkrājumu veidošanas kultūra, un cilvēki arvien vairāk 
interesējas par investēšanas iespējām, tāpēc bankām jāspēj piedāvāt plašs investīciju produktu 
klāsts, lai katrs klients varētu atrast sev piemērotāko. 

Izstrādājot investīciju produktu mārketinga stratēģiju, ir jāpievērš uzmanība gan pašiem 
bankas investīciju produktiem, gan bankas darbiniekiem, gan uzņēmuma ārējās vides 
faktoriem, tai skaitā normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar investīciju produktu piedāvājumu. 

Lai ievērotu visus Latvijas Republikas normatīvo aktus, kā arī starptautisko direktīvu 
noteikumus, kas ir saistīti ar finanšu pakalpojumu sniegšanu un investīciju produktu 
piedāvājumu, bankas darbiniekiem jābūt labi izglītotiem par ieguldījumu produktiem, kurus 
piedāvā banka, lai viņi būtu spējīgi ne tikai aktīvi pārdot bankas produktus, bet arī kvalitatīvi 
konsultēt un izglītot klientus šajos jautājumos. 

Pašlaik ieguldījumu produktu mārketinga stratēģija nestrādā pietiekami efektīvi, tādēļ  
dažreiz netiek piesaistīts plānotais ieguldījumu apjoms, jo klienti netiek konsultēti pienācīgā  
līmenī. 

Ņemot vērā dažādus faktorus, kas ietekmē investīciju produktu pārdošanu, autors 
pilnveido mārketinga stratēģiju SEB bankas investīciju produktiem, kuru pielietojot būs 
iespējams paaugstināt investīciju produktu piesaistes apjomus. 

Darba ietvaros autors apskata mārketinga stratēģijas jēdzienu un tās izstrādes procesu, kā 
arī apraksta investīciju jēdzienu un to klasifikāciju. Tāpat teorētiskajā daļā tiek aprakstīta 
SVID analīzes būtība. 

Darbā tiek veikta tirgus analīze, konkurentu analīze, SEB bankas piedāvāto investīciju 
produktu analīze un darbinieku analīze. Analītiskajā daļā gūtos secinājumus autors apkopo 
SVID matricā. 

Darba praktiskajā daļā tiek veikta tirgus segmentācija un investīciju produktu 
pozicionēšana noteiktos tirgus segmentos, kā arī tiek izstrādāta investīciju produktu stratēģija. 
Izstrādājot investīciju produktu stratēģiju, autors piedāvā ieviest izmaiņas dažu investīciju 
produktu noteikumos un nosacījumos, izstrādā cenu politiku, pievēršot paaugstinātu 
uzmanību depozītu procentu likmēm, izstrādā investīciju produktu pārdošanas veicināšanas 
pasākumus dažādiem investīciju produktiem, kā arī izstrādā darbinieku apmācību plānu un 
elastīgu darbinieku motivēšanas sistēmu. Praktiskās daļas ietvaros autors nosaka investīciju 
produktu pārdošanas veicināšanas pasākumu efektivitātes mērīšanas instrumentus. 

Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir šādi: 
SEB bankai ir izstrādāts plašs un labi attīstīts investīciju produktu piedāvājums, kas ir 

konkurētspējīgs investīciju produktu tirgū, ieņemot līderpozīciju tirgū daudzās produktu 
kategorijās, tomēr, lai uzlabotu pārdošanas rezultātus, autors piedāvā izstrādāt jaunu 
investīciju produktu klasifikāciju, darbinieku apmācību plānu un elastīgu darbinieku 
premēšanas sistēmu. 

Lai izveidotu izcilu pieredzi darbā ar klientiem, ir jāpievērš uzmanība komunikācijai ar 
viņiem, tāpēc autors uzskata, ka bankai jāpievērš paaugstināta uzmanība pārdošanas 
veicināšanas pasākumiem, rūpīgāk izstrādājot mārketinga materiālus un izglītojot klientus. 
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L.Šenfelde-Inana, E.Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 

STRATĒĢIJA INOVATĪVA PRODUKTA IEVIEŠANAI EIROPAS TIRGŪ 
 

Inovatīvu produktu izstrāde, plānošana un ieviešana ir izaicinājums katrā nozarē, un tas šo 
jautājumu vienmēr padara aktuālu. 

Jautājumu par to, kā produkts tiks uztverts tirgū, noteiks produkta kvalitāte, 
nepieciešamība, produkta pasniegšanas veids un pareiza pozicionēšana tirgū. Inovatīva 
produkta priekšrocība ir tāda, ka ienesīguma ziņā tas var krietni pārsniegt standartpreci, 
protams, ja tas tiek pareizi pozicionēts. Patērētājam ir jābūt pieejamai informācijai par 
produktu un skaidrībai – kāpēc tas ir nepieciešams. Inovatīvs produkts nozīmē monopola 
situāciju līdz tam brīdim, kamēr konkurenti ieviesīs tirgū līdzīgu vai arī uzlabotu preci, tāpēc 
inovatīva produkta radītājam ir jāseko situācijai tirgū, lai nezaudētu savas pozīcijas. 

 Kompānijai „Swissdoobacco” ir veiksmīgi attīstīts vienreizlietojamās ūdenspīpes 
prototips – ar nosaukumu „Shishita”. Tā kā šādu ūdenspīpju pasaulē vēl nav, veiksmīgi 
prezentējot šo produktu, ir iespēja tirgū radīt revolūciju un gūt lieliskus panākumus, ko var 
nodrošināt pārdomāta un pareiza produkta tirgū ieviešanas stratēģija. 

Apkopojot „Swissdoobacco” koncepciju, kā arī vienreizlietojamās ūdenspīpes „Shishita” 
īpašības un salīdzinot tās ar klientu vajadzībām un patēriņa īpašību svarīgumu, tika izdarīts 
būtisks secinājums – produktu „Shishita” var pozicionēt kā elektrisko cigareti ūdenspīpju 
cienītājiem par demokrātisku cenu. Turklāt pozicionēšanas kartes rezultāti parādīja, ka 
„Shishita” neatrodas klāsterī, kas ļauj attīstīt pavisam jaunu un nebijušu stratēģiju unikālai 
mērķauditorijai. Tika secināts, ka „Shishita” ir produkts, kurš sevī apvieno novitāti un 
kvalitāti. Ticamību produkta „Shishita” kvalitātei nodrošina „Swissdoobacco” iekarotā 
reputācija un neatkārtojamais tabakas aromātu klāsts, kāds ir tikai „Swissdoobacco”.  

Produkta „Shishita” ieviešanai tirgū darba autore piedāvā sekojošu scenāriju. 2012. gada 
oktobrī tiks saražotas pirmās 30 000 vienības „Shishita”. 2012. gada novembrī tiks sākta 
produkcijas pārdošana Vācijā, pozicionējot vienreizlietojamo ūdenspīpi kā interesantu un 
inovatīvu Ziemassvētku dāvanu. Mērķis ir sociālajos tīmekļos panākt, ka „Shishita” rada ap 
sevi ažiotāžu. Sociālo tīklu bumam sekos reāla produkta ieviešana Vācijā, ko vislabāk īstenot 
ar promocijas tūri pa Vācijas lielveikaliem. 

2013. gada februārī plānots saražot nākamās 60 000 „Shishita” vienības, kuras pa 
„Swissdoobacco” izplatīšanas kanāliem izplatīs Vācijā un Šveicē. Paralēli tiks izmantoti 
Nīderlandes un Spānijas kontakti produkta ieviešanai šajās valstīs. 2014. gadā tiks dibināti 
kontakti un apgūti Eiropas Savienības tirgi, kā arī Turcijas tirgus. 2015. gadā, paralēli jau 
esošajiem tirgiem, produktu „Shishita” paredzēts ieviest Āzijā, sākot ar Ķīnu. Pēc tam ir 
plānots iziet globālajā tirgū, līdz 2016. gadam panākot produkta popularitāti visā pasaulē. 

Autores priekšlikumi produkta „Shishita” darbiniekiem un vadībai ir šādi: regulāri, 
vismaz reizi ceturksnī, kontrolēt situāciju tirgū, lai varētu koriģēt stratēģiskos plānus un 
sasniegt iecerēto produkta „Shishita” attīstību pasaules tirgū. Mārketinga darbiniekiem 
ieteicams regulāri sekot, vai produkts atbilst klientu vajadzībām un nepieciešamības gadījumā 
operatīvi reaģēt, lai veiktu izmaiņas produktā. 
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R.Tālmane, I.Suija-Markova (zinātniskā vadītāja) 
 

BĒRNU ZINĀTNES CENTRA „Z(IN)OO” BIZNESA MODEĻA IZSTRĀDE 
 

Daudzās pasaules valstīs ir izveidoti zinātnes centri, un tie tiek vērtēti kā būtisks 
papildinājums valsts izglītības sistēmai vai ir daļa no valsts izglītības programmas. Pasaulē 
zinātnes centri tiek veidoti kā radošas bērna un jauniešu attīstību stimulējošas mācību 
ekspozīcijas, kurās īpaša vieta ir ierādīta dažādu zinātnes likumsakarību izziņai. Centru 
apmeklētājiem aizraujošā veidā tiek piedāvāts izzināt dažādu eksakto un tehnisko zinātņu 
tēmas, kas bērnos un jauniešos rada interesi un motivāciju tālākai tēmas un pat 
nozares/zinātnes izziņai. 

Pašlaik Eiropas zinātnes centru asociācijā ECSITE, kas apvieno dažādu profilu zinātnes 
un izglītības centrus Eiropā, ir reģistrēti vairāk kā 400 biedru no 50 Eiropas valstīm. Amerikas 
zinātnes-tehnoloģiju centru asociācija ASTC apvieno gandrīz 600 asociācijas biedru no  
40 valstīm. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai ASTC biedru - zinātnes centru kopējais 
apmeklētāju skaits 2009.gadā bijis 82 miljoni cilvēku. 

Bērnu zinātnes centru attīstībai Latvijā nav sena vēsture. Bērnu zinātnes centrs 
„Tehnoannas pagrabi” sešpadsmit gadus bija vienīgais šāds centrs Latvijā. 2011.gadā ar 
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu finanšu programmas finansējumu tika izveidots 
bērnu zinātnes centrs „Z(IN)OO”. Tas ir pirmais interaktīvais zinātnes centrs Vidzemē, kas 
varēs kalpot par paraugu jaunu zinātnes centru attīstībai Latvijā.  

Bērnu zinātnes centra „Z(IN)OO” izveidošanā tika piesaistīti projekta līdzekļi. Bieži 
projektos realizētās iniciatīvas beidzas vai darbojas neefektīvi līdz ar finansējuma beigām. Lai 
projektu rezultāti turpinātu dzīvot un attīstīties arī pēc granta beigām, ir rūpīgi jāpārdomā 
organizācijas biznesa modelis, kas apraksta un pamato, kā uzņēmums vai organizācija rada 
vērtību (ekonomisko, sociālo vai citu vērtību veidu). 

Pētījuma  mērķis ir, balstoties uz teorētiskajā literatūrā apkoptajām atziņām un autores 
veiktā pētījuma rezultātiem un secinājumiem, izstrādāt bērnu zinātnes centra „Z(IN)OO” 
biznesa modeli. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autore pētījuma gaitā analizēja Latvijas un 
ārvalstu bērnu zinātnes centru darbību, izmantojot A.Ostervaldera biznesa audekla četrus 
pamatelementus: produkts, klienti, infrastruktūra un finansiālā dzīvotspēja. Biznesa modeļu 
salīdzinošai analīzei tika izmantots G.Hamela biznesa modelēšanas ietvars, kas ļāva saskatīt 
kopīgo un atšķirīgo „klasiska” un „Z(IN)OO” bērnu zinātnes centra darbībā. Lai palielinātu 
centra sociālo un ekonomisko vērtību, darba autore izstrādāja centra darbības attīstības plānu. 
Galvenie centra pamatdarbības attīstības virzieni:  

 Jāattīsta sava pamatdarbība (izglītības programmu, zinātnes komunikācijas pasākumu 
izveidošana, apmeklētāju aptauju organizēšana, darbinieku apmācība, iesaistīšanās 
profesionālajā asociācijā). 

 Jāmeklē sava pakalpojuma individualitāte (sponsoru piesaiste ekspozīciju 
izveidošanai, virtuālās vides un sociālo tīklu izveidošana, „unikāla” eksponāta 
izveide). 

 Jāattīsta komerciāli veiksmīgi projekti vai pakalpojumi (interaktīvu zinātnes izstāžu 
organizēšana, jaunu komercstruktūru izveidošana). 

Balstoties uz  apkopoto informāciju, autore izstrādāja biznesa attīstības plānu trijiem 
turpmākajiem centra darbības gadiem. 
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J.Uresina, A.Balodis (zinātniskais vadītājs) 
 
RESTORĀNA FRANŠĪZES MODEĻA IZSTRĀDE 
 

Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē aktuāls kļuvis jautājums - kā attīstīt un pilnveidot 
uzņēmējdarbību, ieguldot pēc iespējas mazākus finanšu resursus. Pasaulē franšīze, kā 
uzņēmējdarbības veids, ir plaši izplatīts un pielietots. Piemēram, Amerikas Savienotajās 
Valstīs ir aptuveni 825 000 franšīzes biznesi aptuveni 300 dažādās sfērās, kas nodarbina  
8 miljonus iedzīvotāju. Franšīze ir viens no uzņēmējdarbības biznesa modeļiem, ar kuru 
palīdzību franšīzes devējs var attīstīt uzņēmējdarbību, popularizēt zīmolu, izvērst 
uzņēmējdarbību jaunos reģionos, ieguldot salīdzinoši nelielus resursus. Savukārt franšīzes 
ņēmējs savu kapitālu izmanto apmaiņā pret franšīzes devēja zināšanām, pieredzi un palīdzību 
uzņēmuma vadīšanā.  

Pētījuma mērķis bija izveidot franšīzes modeli, kurš tiktu pielāgots un izmantots restorāna 
ātrās apkalpošanas restorānu tīkla franšizēšanai. Izvērtējot divas biznesa modeļu  
koncepcijas – Johnson Four- Box modeli, kas ietver tādas pozīcijas kā klienta vērtību 
piedāvājums, peļņas formula, galvenos resursus, galvenos procesus, kā arī Osterwalder and 
Pigneur Canvas biznesa modeli, kura ietvaros tiek analizētas sekojošas pozīcijas - galvenie 
partneri, galvenās aktivitātes, galvenie resursi, izmaksu struktūra, vērtību piedāvājums, 
attiecības ar klientiem, kanāli, pircēju segmenti, ienākumu plūsma. Franšīzes biznesa modeļa 
izstrādei, par pamatu tiek piemērots Canvas biznesa modelis. Izmantojot biznesa modeli 
Canvas, uzņēmums atbild uz svarīgākajiem pašreizējās darbības jautājumiem, kā arī, kas būtu 
jāmaina vai jāpilnveido, lai darbotos vēl efektīvāk un produktīvāk. Uzņēmums Canvas 
modeļa ietvaros izvērtē, kāds ir pašas kompānijas modelis, paralēli izstrādājot taktiku 
izstrādātā modeļa sasniegšanai. 

Restorāna gadījumā franšīzes ieviešana nodrošinās produkcijas noietu gaļas ražošanas 
uzņēmumam, kas ražo un piegādā gaļas  izstrādājumus ātrās apkalpošanas restorānu tīklam.  

Restorāna franšīzes modeļa izstrādes procesā tika konstatēts, ka uzņēmums ir veiksmīgi 
franšizējams, ievērojot sekojošus nosacījumus - jāizstrādā konkrēta franšīzes koncepcija, 
potenciālā franšīzes ņēmēja novērtēšanas mehānisms, franšīzes ņēmēja kontroles procesi, 
franšīzes ieviešanas un atbalsta mehānisms, kā arī jāveic finanšu investīciju atmaksāšanās 
perioda pārskats. 

Restorāna franšizēšanai tiks izmantotas divas koncepcijas: 
a) telpu franšīze – franšīzes restorāns tiek izvietots jau esošās telpās, franšīzes ņēmējam 

tiek sniegtas atbilstošas zināšanas un informācija par restorāna izveidi telpās; 
b) konteinera franšīze – franšīzes restorāns tiek veidots īpaši restorāniem pielāgotā 

konteinerā, kura izveidei ir nepieciešamas salīdzinoši nelielas investīcijas.  
Izstrādājot franšīzes ieviešanas un atbalsta mehānismu, tika apkopota nepieciešamā 

informācija, ko franšīzes devējs sniedz franšīzes ņēmējam, lai franšīzes uzņēmums veiksmīgi 
funkcionētu un tiktu nodrošināta koncepcijas ievērošana. Autore ir veikusi franšīzes 
investīciju un atmaksāšanas perioda analīzi no franšīzes devēja un no franšīzes ņēmēja puses, 
lai franšīzes darbības periodā būtu skaidri redzamas darbības un attīstības perspektīvas.  

Izvērtējot iespējamos riskus un iespējas, autore secina, ka, ieviešot franšīzi, balstoties uz 
iepriekš pielāgoto biznesa modeli, ātrās apkalpošanas restorānu ķēde veiksmīgi attīstīsies 
dažādos Latvijas un Eiropas reģionos, papildus nodrošinot produkcijas noietu x kebabu gaļas 
ražotnei, kas ir svarīgs uzņēmuma īpašnieku peļņas avots. 
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K.Vilcāne, I.Suija–Markova (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNA PRODUKTA IZSTRĀDE ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ 
 

Mēdz teikt, ka veselīgs cilvēks ir skaists, bet skaists cilvēks ir par sevi pārliecināts, un tas 
ir drošākais solis pretī veiksmei. Mūsdienu steigā un stresā dzīvojošam cilvēkam ir tikai viena 
iespēja saglabāt veselību, un šī iespēja ir veselīgs uzturs apvienojumā ar aktīvu un sportisku 
dzīvesveidu. Diemžēl jāatzīst, ka gadiem ejot, ievērot veselīga uztura pamatprincipus kļūst 
aizvien grūtāk. Zinātnieki ražīgi strādā, atklājot aizvien jaunas un jaunas iespējas, kā mākslīgi 
pagarināt pārtikas produktu lietošanas termiņu, ikdienā sabiedrība dzīvo nospiedošā stresā 
pilsētvidē un aizvien vairāk cilvēku aizmirst pārtikas produktu dabīgo garšu un smaržu. 
Tomēr ir sabiedrības daļa, kam rūp sava veselība, un par šo daļu jau vairākus gadus rūpējas 
zemnieku saimniecība „Zemitāni”, kura izvirzījusi sev mērķi nodrošināt vietējo tirgu ar 
veselīgu pārtiku, vienlaicīgi piedāvājot arī aktīvu atpūtu dabiskā un ekoloģiskā vidē. 

Pētījuma mērķis bija izstrādāt jaunu pakalpojumu „Safari parks” un izvirzīt priekšlikumus 
šī pakalpojuma virzībai tirgū. 

Autore sāka pētījumu ar atbilstīgas literatūras analīzi un dažādām stratēģijām, kas 
pasaules praksē tiek izmantotas jauna produkta un pakalpojuma izstrādei, atklājot to pozitīvās 
un negatīvās īpašības, kā arī izvēloties teorētisko bāzi pētījuma tālākai izstrādei. Tika nolemts 
pētījuma analītisko daļu balstīt uz Zilā okeāna stratēģiju, ar kuras palīdzību radīt inovatīvas 
idejas pakalpojuma attīstībai, savukārt praktisko daļu izstrādāt, balstoties uz Stenfordas 
Pētniecības institūta NABC stratēģijas metodi. 

Pētījuma ietvaros autore veikusi nozares un tirgus analīzi, kā arī izpētījusi konkurentu 
piedāvātos pakalpojumus un līdzīgus piemērus ārvalstīs. Pētījuma gaitā atklājās, ka 
konkurentu piedāvājumi ir ļoti vienkārši, pakalpojumu klāsts šaurs un Latvijā, kā arī pārējās 
Baltijas valstīs nav konkurētspējīgu uzņēmumu, kas piedāvātu kvalitatīvus Safari parka 
pakalpojumus. Lai radītu priekšstatu par pilnvērtīgu pakalpojumu, darba autore piedāvāja 
salīdzinājumu ar vienu no Eiropas vadošajiem Safari parkiem – Woburn Anglijā, atklājot 
dažādas Latvijas dzīvnieku parkos neizmantotas iespējas, kā arī norādot uz uzņēmuma 
interneta mājas lapas kvalitātes nozīmību un pozitīvo ietekmi uz pakalpojuma pārdošanu.  

Pētot temata teoriju, autore izmantoja Zilā okeāna stratēģijas metodi, lai radītu inovatīvas 
idejas Safari parka attīstībai. Papildus darba autore veica potenciālo klientu aptauju interneta 
vietnē, lai noskaidrotu respondentu viedokli par svarīgiem pakalpojuma parametriem. 
Pētījuma rezultāti atklāja, ka respondenti par nozīmīgiem parka nosacījumiem atzina: 
ģimenēm un bērniem draudzīgu vidi, aktīvās atpūtas iespējas, kvalitatīvu ēdināšanas servisu, 
kā arī nakšņošanas iespējas. Apkopojot visus sekojošos rādītājus – nozares tendences, 
konkurentu pakalpojumu analīzes rezultātus, ārvalstu piemēru un veiktās aptaujas rezultātus, 
apvienojumā ar pētījuma autores radītajām idejām, tika izstrādāti pakalpojuma Safari parks 
parametri, kā arī konkrēti priekšlikumi pakalpojuma attīstīšanai. 

Autore pētījuma rezultātā piedāvā izstrādāt Safari parka pakalpojuma attīstības plānu, gan 
veicot projekta finansiālo novērtējumu, gan izsakot  priekšlikumus projekta praktiskajai 
realizēšanai.  
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KVALITĀTES VADĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
D.Apine, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
KVALITĀTES PĀRVALDĪBAS RĪKI UN TO PIELIETOŠANA PROCESU 
PILNVEIDOŠANAI BŪVSABIEDRĪBĀ 
 

Arvien vairāk klientu visā pasaulē apzinās kvalitātes nozīmi – klienti kļūst prasīgāki un 
vēlas gūt pārliecību, ka viņu vēlmes tiks izpildītas. Lai uzņēmums spētu nodrošināt 
maksimālu kvalitāti un efektīvu procesu vadību, nepārtraukti jāseko ārējo un iekšējo klientu 
prasībām un to izmaiņām, veicot atbilstošu uzņēmuma iekšējo procesu  pilnveidi. Viens no 
veidiem, kā to nodrošināt, ir izmantot kvalitātes pārvaldības rīkus. Kvalitātes pārvaldības rīki 
dod iespēju radīt idejas, plānot, analizēt un novērtēt procesus un izveidot plānu nepārtrauktai 
kvalitātes uzlabošanai. Tāpēc ikvienam uzņēmumam ir svarīgi apzināt kvalitātes pārvaldības 
rīkus un pielietot tos, lai atklātu problēmas, meklētu iespējamos problēmas cēloņus un 
maksimāli attīstītu esošos procesus. 

Pētījuma mērķis bija izvērtēt kvalitātes pārvaldības rīkus un pielietot nepieciešamos 
instrumentus procesu pilnveidošanai būvsabiedrībā. Ir daudz un dažādu instrumentu, ar kuru 
palīdzību var atrast vājās vietas uzņēmuma procesos, var noteikt cēloņus esošajām 
problēmām, kā arī rast risinājumus tām. Viens no veidiem, kā var sagrupēt kvalitātes 
pārvaldības rīkus, ir šāds: 7 klasiskie pārvaldības rīki, vadības un plānošanas pārvaldības rīki, 
procesa pilnveidošanas pārvaldības rīki, inovācijas un radošuma kvalitātes pārvaldības rīki un 
Lean Six Sigma rīki. 

Darba autore pētījuma ietvaros iepazinās ar būvsabiedrību SIA ABC un noteica tajā 
esošās problēmas, izmantojot kvalitātes pārvaldības rīkus.  

Pēc iepazīšanās ar kvalitātes pārvaldības rīkiem un būvsabiedrībā esošo problēmu 
konstatācijas, tika izmantoti tādi kvalitātes pārvaldības rīki kā plūsmkarte, 5 Kāpēc metode, 
Pareto diagramma. Tika izstrādāta procesu karte, jo pēc tās iespējams atklāt iespējamās 
nepilnības uzņēmuma procesos. Uzņēmuma izvirzītie mērķi kvalitātes jomā rada sajūtu, ka tie 
ir izvirzīti formāli. Daži no uzdevumiem, ko uzņēmums ir izvirzījis, nemaz nav izmērāmi, 
tāpēc tika izstrādāti jauni izmērāmi kvalitātes mērķi. SIA ABC taktiskais mērķis norāda, ka 
uzņēmums vēlas sniegt maksimālu komfortu klientam, diemžēl reālā situācija to neļauj 
izdarīt, jo samērā bieži vienreiz izdarītais darbs ir jāpārtaisa. Tāpēc ar 5 Kāpēc metodi autore 
noteica noteikto darba termiņu neievērošanas cēloņus. Savukārt ar Pareto diagrammas 
palīdzību tika noteiktas un izvērtētās problēmas, kuras notiek relatīvi biežāk, kā arī tās, kuras 
novēršot, tiktu iegūts vislielākais efekts. 

Autore uzskata, ka esošās problēmas var atrisināt, pielietojot kvalitātes pārvaldības rīkus. 
Uzņēmuma vadītājam jāpārskata uzņēmuma procesus, izmantojot sistēmas pieeju, jo, 
izvērtējot tikai vienu no posmiem, nevar saredzēt kopainu. Uzņēmuma vadītājam ir jāmaina 
pārliecība, ka viss ir jākontrolē. Ir jāuzticas darbiniekiem, ir jādod pilnvaras, tajā pašā laikā 
nosakot atbildību. SIA ABC jāizvirza kvalitātes mērķus un uzdevumus, kas būtu  reāli 
izmērāmi un analizējami vadības līmenī, lai uzņēmuma vadība spētu kontrolēt un pārbaudīt 
to, vai izvirzītie mērķi tiek izpildīti. SIA ABC uzņēmuma vadītājam vajadzētu pārskatīt 
būvdarbu vadītāja darba pienākumus, kā arī pieņemt darbā tehnisko direktoru, lai izskaustu 
situācijas, ka plānotie darbi iekavējas, jo uzņēmuma vadītājs fiziski nespēj izskatīt visus 
dokumentus un akceptēt tos. Ir jāizstrādā atbildības un motivācijas sistēmu celtniekiem un ir 
jānosaka katra darbinieka atbildība par nekvalitatīvi paveiktu darbu. 
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L.Apse-Circene, G.Tribis (zinātniskais vadītājs) 
 

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS VADĪBAS SISTĒMAS 
IZVEIDE BŪVNIECĪBAS NOZARES UZŅĒMUMĀ 

 
Jebkurai uzņēmējdarbības formai – vai tā būtu ražošana vai pakalpojumu joma – jāatbilst 

noteiktām veselības un drošuma prasībām. Drošas un pozitīvas darba vides veidošana ir 
process, kura mērķis ir padarīt darba dzīvi produktīvu, veselībai nekaitīgu, gandarījumu 
sniedzošu un patīkamu. Pētījumos pierādījies, ka tas pozitīvi ietekmē ne tikai iesaistīto 
indivīdu, bet arī organizācijas produktivitāti. Atbilstoša darba vide ir ārkārtīgi nozīmīgs 
ikdienas darba faktors ikkatram strādājošajam. Šis faktors ir nepārvērtējams apmierināta, 
motivēta un ieinteresēta personālsastāva veidošanā. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un aprakstīt modeli arodveselības un darba drošības sistēmai 
atbilstoši OHSAS 18001 prasībām būvniecības uzņēmumam, tādējādi panākot uzņēmuma 
darbības efektivitātes un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, realizējot to ar 
sakārtotas, drošas darba vides un darba aizsardzības instrumentiem. 

Darba ietvaros autore apskata trīs vadības sistēmu (starptautisko standartu) ISO 
9001:2008, Kvalitātes vadības sistēma, ISO 14001:2004, Vides pārvaldības sistēma un 
OHSAS 1800:2007, Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma – definīciju, 
mērķus, galvenos elementus, vadības sistēmas ieguvumus, tādējādi iegūstot zināšanu bāzi par 
vadības sistēmas, kas balstīta uz starptautiskajiem standartiem, uzbūves principiem, lai radītu 
optimālu uzņēmuma arodveselības un darba drošības vadības sistēmas uzbūves modeli, kurš 
veicinātu funkcionālu, efektīvu, reglamentētu un drošu būvniecības darba procesu. 

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas integrēšanai uzņēmuma norisēs tiek 
izmantota procesu pieeja, kas sniedz iespēju visu uzņēmuma procesu mijiedarbības rezultātā 
sasniegt kopējo mērķi.  

Izvērtējot standarta OHSAS prasības attiecībā uz sistēmas izveidi, autore secina, ka 
piedāvātais sistēmas uzbūves modelis aptver visu uzņēmuma organizāciju (politika, resursu 
vadība, dokumentu vadība, mērīšana, analīze un uzlabojumu vadība). Tādējādi, integrējot 
Arodveselības un darba drošības prasības esošo uzņēmuma procesu norisē, tiek panākta 
uzņēmuma procesu efektivitātes paaugstināšanās – tiek radīta droša darba vide primāro 
uzņēmuma funkciju netraucētai izpildei.  

Arodveselības un darba vides risku identificēšana, apzinīga uzņēmuma vadības attieksme 
pret darba drošības sistēmas prasību izpildi veicinās darbinieku lojalitāti un godprātību, kas 
savukārt tieši ietekmēs uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sakārtota darba vide ir 
veids, kā piesaistīt profesionālu, kvalificētu darbinieku. Labs savas jomas speciālists ir sava 
veida garants kvalitātei. Būvniecības nozarē kvalitāte, arodveselība un darba drošība ir 
savstarpēji saistītas. Īpaši aktuāls šis jautājums ir uzņēmumiem, kuru pamatdarbības nozare ir 
būvniecības projektu īstenošana pēc galvenā būvuzņēmēja vai pēc projekta vadītāja metodes, 
kad būvniecību neveic pašu darbinieki. Galvenā uzņēmuma vērtība un kvalitātes garants ir 
savi darbinieki, viņu zināšanas, godprātība un kvalifikācija. 

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas izveidei darba autore piedāvā 
vienotas, uz procesu pieeju balstītas, visaptverošas vadības sistēmas izveidi, kurā integrēti 
standartā OHSAS 18001 noteiktie sistēmas elementi, tādējādi panākot normatīvo aktu prasību 
izpildi, drošu darba vidi un visu uzņēmuma procesu mērķtiecīgu virzību uz vienotu mērķu 
sasniegšanu. Izveidotā uzņēmuma vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta OHSAS 
18001 prasībām un var tikt sertificēta kā Arodveselības un darba drošības pārvaldības 
sistēma. 
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Z.Biezā, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 

LIDOJUMU DROŠUMA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS PILNVEIDE 
AVIOKOMPĀNIJĀ 
 

Uzņēmumam, kas darbojas aviācijas nozarē, viens no svarīgākajiem mērķiem ir drošības 
un lidaparātu izturības nodrošināšana. Kvalitātes vadības mērķis ir uzturēt vēlamo lidojumu 
drošumu, pārraugot visas darbības uzņēmumā un nodrošinot atbilstību piemērojamajām 
starptautiskajām un uzņēmuma iekšējām noteiktajām prasībām. Nepārtraukta uzraudzība un 
pilnveide ietver kvalitātes plānošanu un nodrošināšanu, vadību un pilnveides pasākumu 
veikšanu. 

Pētījuma mērķis ir pilnveidot lidojumu drošuma kvalitātes nodrošināšanu, balstoties uz 
lidojumu drošuma pārbaudēm jeb SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) 
inspekcijām.  

Pārbaudes, ko veic ārvalstu inspektori, lai pārbaudītu lidmašīnas un apkalpes atbilstību 
starptautiskajām lidojumu drošuma prasībām, savā ziņā ir preventīvs instruments, kas ļauj 
noteikt potenciālās negatīvās tendences attiecībā uz lidojumu drošumu, jo pārbaudēs tiek 
fiksētas gan neatbilstības, gan inspektoru ieteikumi lidojuma drošuma uzlabošanai, kas tiek 
klasificēti kā „novērojumi” jeb pilnveides iespējas. Pārbaužu veikšanas laikā var tikt uzlabots 
pārbaudītā gaisa kuģa ekspluatācijas drošums, jo nepieciešamības gadījumā tiek veiktas 
korektīvās darbības pirms gaisa kuģa tālākas ekspluatācijas.  

Ārējo inspekciju skaitam palielinoties, pieaug arī neatbilstību skaits, kas tiek atklāts šajās 
inspekcijās. Lidojumu drošuma uzraudzības kvalitātes novērtēšanai un iespējamo 
pilnveidojumu veikšanai nepieciešama rūpīga informācijas un datu izpēte un analīze.  

Veiktā pētījuma ietvaros (2008.-2011.g.) tika izvērtēti lidojuma drošuma rādītāji, 
identificēti lidojuma drošuma nodrošināšanas veidi, analizēta kvalitātes vadības sistēma, 
veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, lidojumu drošuma uzraudzības analīze un 
izvērtēta lidojumu drošuma nodrošināšanas neatbilstību vadīšana. Pamatojoties uz iegūto 
informāciju un datiem, tika noteiktas iespējamās pilnveides iespējas lidojuma drošuma 
nodrošināšanas pilnveidei. 

Pētījuma ietvaros tika konstatēts, ka visvairāk neatbilstību identificētas lidmašīnas 
iekšējam un ārējam stāvoklim un aprīkojumam. Būtiskākās neatbilstības novērotas tieši 
iekšējam aprīkojumam, tāpēc izstrādāts risinājums kvalitātes uzraudzības pilnveidei - iekšējās 
inspekcijas procedūras izveide, kurā iekšējie auditori pārbaudītu lidmašīnu iekšējā stāvokļa un 
drošības aprīkojuma atbilstību prasībām. Balstoties uz inspekciju rezultātiem, būtu iespējams 
identificēt uzraudzības posmus, kuriem nepieciešama stingrāka, papildus uzraudzība.  

Lidmašīnas iekšējā aprīkojuma un stāvokļa regulārai uzraudzībai ieviešama ziņošanas 
sistēma, sniedzot lidojuma apkalpei informāciju par SAFA programmas būtību un nozīmi 
uzņēmuma ikdienas procesu nodrošināšanā, par veikto ārējo (SAFA) inspekciju rezultātiem, 
veicamajām darbībām savlaicīgai neatbilstību identificēšanai un nepieciešamajām 
korektīvajām un preventīvajām darbībām atklāto neatbilstību novēršanai. Lidojuma apkalpe ir 
pēdējā, kas pārbauda lidmašīnas aprīkojuma atbilstību prasībām, tādēļ, pievēršot uzmanību 
iepriekš identificētām neatbilstībām, tās tiktu savlaicīgi pamanītas un novērstas. 
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S.Cīmure, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
LOĢISTIKAS PAKALPOJUMU KVALITĀTES PILNVEIDOŠANA  
 

Jebkuram uzņēmumam ir svarīga sniegtā pakalpojuma vai preces kvalitāte, tā dod 
uzticību produktam. Tāpat pilnveidota kvalitāte atsaucas uz uzņēmuma veiksmi un 
uzplaukumu dažādos veidos – vairāk apmierināti un lojāli klienti, iespēja palikt biznesā, radīt 
un piedāvāt arvien jaunas darbavietas, palielināt produktivitāti. Loģistikas pakalpojumu jomā 
kvalitatīva pakalpojumu sniegšana nozīmē piegādāt klientam vajadzīgās preces vajadzīgajā 
laikā. 

Pētījuma mērķis bija veikt loģistikas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes analīzi un 
piedāvāt risinājumus pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. To autore veica, pamatojoties uz 
kvalitātes analīzes un kvalitātes pilnveidošanas metodēm. 

Darba autores veiktā pētījuma ietvaros 2011.gadā tika pievērsta uzmanība loģistikas 
pakalpojumu sniegšanas problēmām, ar kurām saskārās uzņēmums SIA „Baltic Logistic 
Solutions”. 

Pētījuma gaitā darba autore konstatēja, ka analizētajā uzņēmumā nav noteikti uzņēmuma 
mērķi kvalitātes jomā, netiek veikti klientu apmierinātības pētījumi un kvalitātes mērījumi. 
Mērījumi tiek veikti tikai par kļūdām, par kurām informē klients un autovadītājs.  

Veicot sīkāku pakalpojumu kvalitātes analīzi, autore secināja, ka biežākās problēmas, 
kuras ikdienā rodas, sniedzot loģistikas pakalpojumus, ir neprecīzs preču apjoms, tas ir, 
piegādātā prece ir sajaukta, kādad no precēm trūkst vai arī ir lieka, kā arī kavētas vai nav  
veiktas piegādes. Galvenie kļūdu rašanās cēloņi ir darbinieku attieksme, maršrutu 
sagatavošanas problēmas, ceļu satiksmes noteikumu neievērošana. Tāpat kļūdas parasti tiek 
risinātas kā korekcijas, nevis korektīvas darbības. 

Loģistikas pakalpojumu sniegšanā katra kļūda uzņēmumam izmaksā ļoti dārgi, jo ietver 
gan atkārotas piegādes izmaksas, gan atkārtotas preču komplektēšanas izmaksas. 

Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti loģistikā, autore piedāvā:  
 izvirzīt kvalitātes mērķus, ar kuriem iepazīstināt visus darbiniekus, un uzņēmuma 

vadībai strādāt tā, lai izvirzītos mērķus sasniegtu; 
 noteikt kvalitātes mērījumus katrā procesā, kas ir pamats tālāku uzlabojumu veikšanai 

un procesu uzlabošanai; 
 veicināt darbinieku motivāciju kvalitatīvai darba izpildei un lojalitātei uzņēmumam, to 

veicot ar individuālo un komandas mērķu uzstādīšanu darbiniekiem, darbinieku 
atalgojuma piesaistīšanu darba rezultātiem, jaunu darbinieku ievadīšanu darbā, 
darbinieku apmācību, informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un vadītājiem, 
darbinieku novērtēšanu, karjeras un attīstības iespēju nodrošināšanu, atzinības 
izteikšanu par mērķu sasniegšanu un iniciatīvas izrādīšanu; 

 veikt klientu apmierinātības pētījumu, kurš sastāv no 2 daļām – pētījums klientiem, 
kuri pieņem lēmumu par loģistikas pakalpojumu sniedzēju un aptauju klientu 
tirdzniecības vietām. 

Uzlabojot loģistikas pakalpojumu kvalitāti, uzņēmums iegūs uzticību sniegtajam 
pakalpojumam, kas dos iespēju piesaistīt jaunus klientus, kā arī samazināt izmaksas kļūdu 
korekciju veikšanai. 
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A.Čukule, I.Lapiņa (zinātniskā vadītāja) 
 
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDES IESPĒJAS 
FARMĀCIJAS NOZARĒ 
 

Maģistra darba mērķis ir atrast kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas farmācijas 
uzņēmumā, integrējot LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
kompetences vispārīgās prasības”. 

Cilvēku un viņa dzīvi būtiski ietekmē dažādi un ļoti atšķirīgi vides faktori. Jebkurā vidē 
var veidoties kāda ietekme, arī negatīva, uz cilvēku, viņa imūnsistēmu un veselību. Visos 
dzīves posmos ir ļoti svarīgi rūpēties par savu veselības stāvokli, svarīgi veikt gan korektīvas 
veselības uzlabošanas darbības, gan arī preventīvas, lai izvairītos no jebkāda veida 
saslimšanas riskiem, tāpēc nozīmīga ir laba veselības aprūpe un, protams, zināmu, pārbaudītu 
un labu zāļu ražošana, attīstīta farmācijas nozare. 

Kopš 80.-90. gadiem ievērojami kritusies zinātnes nozīme Latvijā. Samazinājies arī 
zinātnieku skaits. Tam tika atrasts viens izskaidrojums – nozarēm, kas bāzētas uz zinātnes 
darbu, grūti izturēt vispasaules konkurenci. Valsts politika galvenokārt balstās uz ievesto, 
nevis vietējo ražotāju sagatavoto produkciju. Mūsdienās šī tendence mainās uz labo pusi, t.i.,  
par labu vietējiem ražotājiem. Arvien atpazīstamāki kļūst Latvijas farmācijas uzņēmumi un to 
piedāvātā ražotā produkcija. Latvijā kopumā darbojas 91 farmācijas nozares uzņēmums, tajā 
skaitā 20 zāļu un medikamentu ražošanas uzņēmumi. 

Tikai kārtīgi izprotot nozares specifiku, nosakot pilnveides un attīstības iespējas, ir 
iespējams panākt maksimālu tirgus daļas pieaugumu, atpazīstamību sabiedrībā, nepārtrauktu 
pilnveidošanos un ilgdzīvotspējīgu uzņēmuma darbību. Sekojot līdzi ķīmijas un farmācijas 
zinātnes attīstībai pasaulē, vairāku desmitu gadu laikā arī Latvijā notiek pāreja uz jaunu 
sintētisko preparātu ražošanas tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā. Zāļu ražošana ir 
viena no atbildīgākajām ražošanas sfērām. 

Viens no risinājumiem, lai uzlabotu situāciju nozarē, ir pilnveidot un uzlabot kvalitātes 
vadības sistēmu farmācijas uzņēmumu darbībā, ieviešot jaunas metodes, integrējot brīvi 
pielietojamus kvalitātes vadības standartus. Pilnveidotā kvalitātes vadības sistēmu 
nodrošinātu, ka uzņēmuma ražotie produkti un pakalpojumi pastāvīgi apmierinātu patērētāju 
prasības, darbinieku motivācija tiktu celta augstākā līmenī, līdz ar to augtu ražošanas 
kvalitātes līmenis un tiktu apmierinātas visu ieinteresēto pušu intereses. Var ieviest vairākas 
sistēmas, jo katra sertifikācija lieliski var papildināt viena otru. 

Pilnveidojoties un attīstoties farmācijas nozares darbībai valstī, uzlabotos arī valsts 
ekonomiskā situācija, kā arī tiktu apmierinātas to klientu vēlmes, kuru veselības stāvoklis ir 
mainīgs un kuru ienākumi nav lieli. Zāļu un medikamentu ražošana paaugstinātu valsts 
iekšējo kopproduktu, bet klientiem pavērtos plašāks farmaceitisko vielu piedāvājums par 
zemāku cenu. 

Uzlabota kvalitātes vadības sistēma palīdzēs izpildīt tās papildus prasības, kuras nav 
ietvērušas Labas ražošanas prakses vadlīnijas. Lielāka uzmanība pievērsta detaļām, skaidriem 
norādījumiem un strukturētām shēmām. Pilnveides iespēju meklēšana ir laikietilpīgs process, 
taču tā ir veiksmes atslēga uzņēmuma attīstībai. 
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I.Daugule, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
KVALITĀTE CILVĒKU RESURSU PĀRVALDĪBĀ 
 

Veiksmīga uzņēmuma darbība lielā mērā ir atkarīga tieši no darbiniekiem, kuri tajā strādā 
un veido uzņēmuma tēlu gan saskarsmē ar klientiem, gan ar savām zināšanām un prasmēm 
nodrošinot uzņēmuma produktu un pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar kvalitātes vadības attīstību, 
uzmanība tiek pievērsta arī cilvēkresursu vadībai un plānošanai, kā vienai no būtiskākajām 
pozīcijām, lai panāktu veiksmīgu uzņēmuma darbību. 

Laika gaitā tika definēti vairāki iespējamie veidi, kā veidot un uzturēt optimālu 
cilvēkresursu politiku. Eiropas Savienības valstīs plaši pielieto Eiropas Izcilības modeli un no 
tā izrietošo CAF modeli, kas īpaši piemērots publiskajam sektoram, kā arī starptautisko  
standartu ISO 9001:2008, līdz ar to tie ir aktuāli arī Latvijā. 

Papildus minētajiem var pielietot ISO 9004:2009 standartu „Organizācijas ilgtspējīga 
pārvaldīšana. Kvalitātes pārvaldības pieeja”, kas paplašina ISO 9001:2008 pielietojumu, 
virzot uzņēmumu uz ilgtspējīgu attīstību. Tas ir pilnībā savietojams ar ISO 9001:2008 
standartu un pielietojams visu nozaru uzņēmumos un akcentē nepieciešamību veikt  
pašnovērtējumu, lai identificētu iespējas uzlabot uzņēmuma procesus, tos pārskatot un 
ieviešot nepieciešamās inovācijas.  

Uzņēmuma panākumu pamatā ir darbinieku apmācība, un tās plānošanā ir ērti integrējams 
ISO 10015:1999 standarts „Kvalitātes pārvaldība. Vispārējie apmācību principi”, īpaši, ja 
uzņēmums savā darbībā jau pielieto ISO 9001:2008, kas ļauj objektīvāk izvērtēt tādu vai 
citādu apmācību nepieciešamību, kā arī labāk izprast, vai apmācībā ieguldītie līdzekļi dos 
nepieciešamo efektu un tiks izmantoti lietderīgi.  

Daudzas likumdošanā noteiktās prasības, kas attiecināmas uz cilvēkresursu vadību, nav 
tikai ierobežojumi – tās ir saistāmas ar darbinieku lojalitātes veicināšanai veicamajiem 
pasākumiem, kas ir būtiski, uzņēmumā veidojot kvalitātes vadības sistēmu. Šajos gadījumos 
likumdošanas prasību izpilde iekļaujas uzņēmuma kopējā kvalitātes vadības sistēmā. 

Raugoties no uzņēmēja viedokļa, lielākās grūtības varētu radīt prasības, kas saistītas ar 
vienlīdzības nodrošināšanu, jo tās ierobežo iespējas pieņemt un atlaist darbiniekus, mainīt 
darba līguma nosacījumus, kā arī noteikt prasības personāla atlasei. Tomēr šo prasību izpilde 
uzlabo uzņēmuma reputāciju darba ņēmēju vidū, tādējādi palielinot iespējas piesaistīt augsti 
kvalificētu darbaspēku. 

Ekspertu aptaujas rezultāti norāda, ka prioritāšu izvēli lielā mērā nosaka ekspertu 
iepriekšējā pozitīvā vai negatīvā darba pieredze, tomēr tā lielā mērā sakrīt ar profesionālā 
literatūrā, metodēs un standartos dotajām vadlīnijām. Vienlaikus ekspertu aptauja skaidri 
norāda, ka cilvēkresursu vadība nav kopējams process un katram uzņēmumam ir 
nepieciešama īpaša pieeja, lai šo procesu veiksmīgi uzturētu un attīstītu – pārējos procesos 
esošās neatbilstības tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbiniekus, savukārt uzņēmuma 
darbinieki, veidojot saikni ar klientu, vienlaikus var sniegt klientam informāciju par 
uzņēmuma darbības traucējumiem vai neatbilstībām. Šajā brīdī tādas informācija noplūdi 
būtiski ietekmē dažādi subjektīvi faktori, kas saistīti ar darbinieka labsajūtu un motivāciju no 
darba devēja puses, un to ir grūti kontrolēt, tāpēc nepieciešams savlaicīgi veidot uzņēmuma 
iekšējo vidi pietiekami motivējošu, lai tādas situācijas nerastos. 
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L.Kalniņa, I.Mežinska (zinātniskā vadītāja) 
 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS IZVEIDOŠANA PĀRTIKAS 
PRODUKTU MĀJRAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ 
 

Lai sekmīgi darbotos, attīstītos un konkurētu Latvijas un Eiropas Savienības tirgū, 
pārtikas uzņēmumiem ir jāorientējas uz jaunu augstas pievienotās vērtības un eksportspējīgu 
produktu ražošanu. Latvijas pārtikas ražotāji ir ļoti nelieli, un tāpēc tiem ir svarīgi nodrošināt 
tādu ražošanas procesu, kura ietvaros, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas, tiek ražota 
kvalitatīva prece un gūta peļņa. 

Kvalitāte sākas ar ideju, kurai seko izpētes darbs, nosprausto mērķu, veicamo darbību un 
rezultāta izvērtējums, pārraudzības un kontroles īstenošana, un patērētāju vajadzību 
apmierināšana. 

Katrs uzņēmums veido savu kvalitātes politiku, kas iekļauj augstākās vadības izstrādātos 
darbības nodomus un apņemšanos kvalitātes jomā. Sistēma ir nepieciešama patērētāju 
pārliecināšanai par uzņēmuma ražojumu un pakalpojumu izcilību. Kvalitāte var būt viens no 
nozīmīgiem patērētāju piesaistīšanas un konkurences rīkiem 

Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam un ekonomikas attīstībai, pieaugs arī cūkgaļas 
ražošanas apjoms. Tiek prognozēts, ka pasaulē gaļas ražošanas apjoms līdz 2018. gadam 
varētu sasniegt 328 milj. tonnas.  

2010. gadā pārtikas un dzērienu rūpniecības realizētās produkcijas vērtībā bija vērojams 
neliels pieaugums – 877,7 milj. Ls, salīdzinot ar 871,0 milj. Ls 2009. gadā. Vislielākais 
īpatsvars (23%) ir gaļas un gaļas produktu ražošanai, tomēr, salīdzinot ar 2009.gadu, 
vislielākais samazinājums vietējā tirgū bija vērojams tieši gaļas produktu ražošanā – par  
24,5 milj. Ls jeb 13,8%. 

2011. gada 1. janvārī Latvijā bija 2009 pārtikas produktu ražošanas uzņēmumi, no kuriem 
34% jeb 703 ir mājražošanas uzņēmumi. Šāds nozīmīgs mājražošanas uzņēmumu  skaits 
liecina, ka Latvijā tā attīstās un cilvēki meklē dažādas darba iespējas. 

Mājražošanas uzņēmuma produkti ir no Latvijā audzētām izejvielām, kas sniedz 
pārliecību par to, ko uzņēmums ražo un piedāvā to pircējiem.  

Maģistra darba mērķis ir kvalitātes vadības sistēmas izveidošana pārtikas produktu 
mājražošanas uzņēmumā. 

Autore izmanto SVID analīzi, lai novērtētu nozares un uzņēmuma stiprās un vājās puses, 
iespējas un draudus. SVID analīzes rezultāti palīdz uzņēmumam noteikt mērķus, parādot 
šķēršļus, kas jāpārvar. Ar šīs analīzes palīdzību papildus tika izvērtēti faktori, kas var sekmēt 
uzņēmuma veiksmīgu attīstību un veicināt tālāko izaugsmi. 

Liela nozīme rezultatīva mērķa sasniegšanai ir sakārtots ikdienas darbs uzņēmumā - 
sakārtots darba process, precīzi nodalīti pienākumi un atbildība, racionāla laika un resursu 
izmantošana. Lai uzņēmuma vadība varētu prasīt no darbiniekiem atbildību par darbības 
rezultātiem, jābūt atskaites punktam - sākot no produktu raksturojošiem kritērijiem līdz 
tehnoloģiskā procesa pareizai un precīzai izpildei. Katra kļūda, kuras rezultātā ir ticis radīts 
neatbilstošs un nekvalitatīvs produkts, rada neapmierinātus patērētājus, kas sīvas konkurences 
apstākļos var radīt tālejošas sekas uzņēmuma ieņēmumiem, tēlam un darbībai kopumā. 
Minēto aspektu sakārtošanai ir nozīmīga ietekme uz rezultātiem un uz uzņēmuma darbību, 
padarot to efektīvāku.  

Risinājumam pētījuma autore piedāvā pārtikas produktu mājražošanas uzņēmumā ieviest 
kvalitātes vadības sistēmu.  
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L.Kaļva, I.Mežinska (zinātniskā vadītāja) 
 
PĀRMAIŅU VADĪBA AUTOAPMĀCĪBAS CENTRA KLIENTU 
PIESAISTEI 
 

Kvalitātes vadības jomā ir piemirsta pārmaiņu vadība, kas šobrīd ir ļoti aktuāla lielās 
konkurences dēļ. Katru gadu tiek reģistrēti neskaitāmi jauni uzņēmumi, bet liela daļa esošo 
izzūd, tātad Latvijā uzņēmēji nespēj nodrošināt ilgdzīvotājus uzņēmumus, kas ir stabili un 
veiksmīgi augoši uzņēmumi, kas ir veiksmīgas tautsaimniecības nākotne. 

Arī autoskolu skaits Latvijā ar katru gadu palielinās, tāpēc palielinās spriedze starp 
konkurējošajiem uzņēmumiem. Arī pētītais autoapmācības centrs izjūt klientu skaita 
samazināšanos konkurējošo autoskolu dēļ, tāpēc tika nolemts uzņēmumā ieviest pārmaiņu 
vadību, lai rastu risinājumu problēmai, ieviešot jauninājumus, kas ir uzņēmumu ilgdzīvotāju 
panākumu atslēga. 

Pētījuma mērķis - izstrādāt pārmaiņu vadības vadlīnijas autoskolai, lai sekmētu jaunu 
klientu piesaisti. Darba ietvaros ir izvirzīti galvenie jēdzieni, uz kuriem balstīta teorētiskā 
bāze, atrasta tieša sakarība starp kvalitātes un pārmaiņu vadību. 

Analizējot informāciju par autoapmācības centru un būtiskākajiem konkurentiem, ir 
noteikti sekmības rādījumi gan teorētiskajā apmācībā, gan praktiskajā braukšanas apmācībā, 
ko izmanto arī Ceļus satiksmes drošības direkcija (CSDD), vērtējot autoskolu darbību. Ir 
noteiktas konkurentu stiprās un vājās puses, ko izmantot autoskolas pilnveidei.  

Pētījuma laika posms ir no 01.09.2011. līdz 29.02.2012. Pētījuma autore, analizējot datus, 
ņēma vērā arī kursantu skaitu, kas veido šos procentus un kas ļauj izdarīt nozīmīgus 
secinājumus, bet CSDD autoapmācības centra pakalpojumu kvalitāti vērtē, analizējot 
sekmības rādītājus. Pētījumā aplūkotais autoapmācības centrs nevienā no rādījumiem neieņem 
līdera lomu, kā tas bijis pirmsākumos, tāpēc ir jāpārtrauc ieilgusī rutīna un jāmaina situācija, 
izmantojot pārmaiņas. 

Viens no būtiskajiem pakalpojuma aspektiem, raugoties no klienta viedokļa, ir apmācību 
pakalpojuma cena, ko autore arī ir analizējusi savā darbā, konstatējot, ka tas nav nozīmīgākais 
faktors, lai izvēlētos konkrētās autoskolas pakalpojumu. Autoskolas cenas pielāgo tirgus 
situācijai un pielīdzina vidējām cenām, kas izslēdz zemākās cenas politiku. Autore ir 
secinājusi, ka, lai uzņēmums spētu atšķirties no plašā apmācību pakalpojumu piedāvājuma 
klāsta, ir jāspēj būt unikālam, savādākam nekā citiem, labākam, daudzpusīgākam. 

Autore piedāvā risinājumu - vadlīnijas pārmaiņu ieviešanai gan jaunu produktu izstrādes 
jomā, gan vadības stila izmaiņās, gan klientu apmierinātības vadībā, gan reklāmas izstrādes 
un uzlabošanas jomā, kas vienlaicīgi uzlabos uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes līmeni.  

Pētījuma noslēgumā ir izdarīts secinājums, ka pārmaiņu vadība uzņēmumam ir lietderīga 
un nepieciešama, lai spētu konkurēt ar pārējām autoskolām apgūtajā reģionā. Uzņēmumam 
pašreizējais laiks ir piemērots iecerēto uzlabojumu īstenošanai saistībā ar paaudžu vadības 
nomaiņu, kas šo procesu veicina. 
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A.Mazā, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS KONCEPCIJA RĪGAS TEHNISKAJĀ 
UNIVERSITĀTĒ 

 
Kvalitātes vadības sistēma Latvijā tiek ieviesta dažādās starptautiskās organizācijās, kurās 

to prasa mātes uzņēmums vai tā darbības sfēra. Universitāšu kvalitātes vadība visbiežāk tiek 
saprasta ar studiju kvalitātes novērtējumu, bet ne pašas organizācijas darbības novērtējumu. 
Universitātēm, tai skaitā Rīgas Tehniskajai universitātei (turpmāk – RTU), ir nepieciešama 
attīstība, lai varētu piesaistīt vairāk studējošo un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Viens 
no attīstības stūrakmeņiem ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešana. 

Pētījuma pamatuzdevums - aplūkot dažādus kvalitātes vadības sistēmas modeļus, lai 
atrastu piemērotākās vadlīnijas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai RTU. Pētījuma laikā 
autore secināja, ka ir dažādi kvalitātes vadības sistēmas modeļi, un tie ir balstīti uz 
visaptverošās kvalitātes vadības filozofijas pamatprincipiem. Ir izstrādāts arī Starptautiskās 
standartizācijas organizācijas (ISO) 9001 standarts, kurš sniedz norādes kvalitātes vadības 
sistēmas ieviešanai. Pasaulē ir izstrādāti Malkoma Baldridža un Eiropas Kvalitātes 
Menedžmenta fonda izcilības modeļi, kurus organizācija var izmantot sava pašvērtējuma 
noteikšanai virzībā uz izcilības principu sasniegšanu un veicināt organizācijas nepārtrauktu 
pilnveidi un darbības uzlabošanu.  

Ar ISO starpniecību ir izveidots starptautiskas darba grupas vienošanās dokuments  – 
IWA2, kurā ir iekļautas vadlīnijas efektīvas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai izglītības 
iestādēs.  

Darba izstrādes gaitā autore secināja, ka pasaulē ir universitātes, kurās ir veiksmīgi 
ieviesta kvalitātes vadības sistēma. Universitātēs Latvijā pagaidām veiksmīgākā ir Rīgas 
Stradiņa universitāte, kura ir ieviesusi un sertificējusi kvalitātes vadības sistēmu. RTU 
struktūrvienībās eksistē dažādi kvalitātes vadības sistēmas elementi, kā arī ir izstrādāta 
kvalitātes politika, bet nav izveidota vienota kvalitātes vadības sistēma visā universitātē. 

Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi ir balstīti uz procesu pieeju organizācijā. 
Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu RTU, būtu jāveic procesu pieejas īstenošana visās RTU 
struktūrās – sākot ar RTU vadību un administratīvo personālu un beidzot ar akadēmisko 
personālu un studējošajiem. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai kā metodoloģija būtu 
izmantojams ISO 9001 un IWA2, bet tālākai pilnveidei un izcilības sasniegšanai – EFQM 
Izcilības modelis. 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai RTU būtu veicamas šādas secīgas darbības: 
augstākās vadības iesaistīšanās un līdzdalība; vadības pārstāvja nominēšana; ikviena 
apzināšanās un izpratne; kvalitātes vadības sistēmas īstenošanas darba grupas izveide; studiju 
nodrošināšana; ieviešanas procesa laika grafika izstrādāšana; procesu īpašnieku izvēle; 
dokumentācijas izstrādāšana; jaunās sistēmas īstenošana; iekšējais audits; vadības pārskats.  

Kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrāde ir viens no nepieciešamajiem dokumentiem 
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai. Rokasgrāmatā ir jāformulē tās mērķis un jāiekļauj RTU 
kvalitātes politika, kvalitātes mērķi, galveno procesu saraksts un to struktūra, kā arī 
norādāmas atsauces, kur atrodami procesu apraksti, kā arī jāiekļauj iekšējās komunikācijas 
plāns.  

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un īstenošana uzskatāma par vienu no 
priekšnoteikumiem, lai panāktu RTU darbības izcilību nākotnē visās universitātes darbības 
jomās. 
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J.Rube, I.Mežinska (zinātniskā vadītāja) 
 
INTEGRĒTAS VADĪBAS SISTĒMAS IZVEIDE TELEKOMUNIKĀCIJU UN 
DATU PĀRRAIDES NOZARES UZŅĒMUMĀ „DATA” 
 

Mūsdienu pasaulē organizāciju darbība notiek nepārtraukti mainīgā vidē, pieaug prasības, 
mainās tendences, arvien lielāka nozīme tiek pievērsta vides, kvalitātes, darba drošības un 
arodveselības jautājumiem. Organizācijai veicot savas ikdienas funkcijas, vienlaicīgi ir 
jārūpējas ne tikai par savu pakalpojumu vai produktu pieejamību un peļņas gūšanu, bet arī par 
klientu vēlmju apmierināšanu, nodrošinot viņiem kvalitatīvus pakalpojumus un produktus, 
apkārtējās vides stāvokli, mazinot savas darbības ietekmi uz to, un drošu darba vidi. Dažādu 
nozaru un lieluma organizācijas īsteno savu darbību, balstoties uz aspektiem, kas skar klientu 
apmierinātību, ietekmes uz vidi mazināšanu un arodveselību, un darba drošību, veidojot 
integrētas vadības sistēmas, atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001, ISO 14001 un 
OHSAS 18001 prasībām. 

Aplūkojot pieejamos statistikas datus par sertificētajiem uzņēmumiem Latvijā un pasaulē, 
iezīmējās vairākas vadības sistēmas, kuras visbiežāk tiek piemērotas uzņēmumu vadībā jeb 
vadības sistēmu pilnveidošanā. Starp šīm vadības sistēmām pirmajā vietā ir kvalitātes vadības 
sistēma atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām, otro pozīciju ieņem vides vadības sistēma 
atbilstoši ISO 14001 prasībām un trešajā vieta pēc statistikas datiem ir OHSAS 18001 
noteiktā arodveselības un darba drošības sistēma. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši standartu ISO 
14001 un OHSAS 18001 prasībām, izveidojot  integrētu vadības sistēmu telekomunikāciju un 
datu pārraides nozares uzņēmumā „Data” tās konkurētspējas kāpināšanai. Integrējot kvalitātes 
vadības, vides vadības, arodveselības un darba drošības standartu prasības vienotā sistēmā, 
organizācija spēs efektīvāk un ātrāk reaģēt uz notiekošajām pārmaiņām, pieņemt lēmumus, 
vadīt procesus, nodrošināt nepārtrauktu pilnveidošanos katrā no šīm jomām, kā arī kāpināt 
savu konkurētspējas līmeni strauji mainīgajā telekomunikāciju nozarē nacionālajā un 
starptautiskajā tirgū.  

Integrētas vadības sistēmas projekta izveides sākumposmā izstrādāts uzņēmuma „Data” 
integrētas vadības sistēmas detalizēts modelis, balstīts uz procesa pieejas metodi. Šis sistēmas 
modelis uzņēmuma „Data” vadībai radīs padziļinātu priekšstatu par kvalitātes vadības 
sistēmas būtību, tās uzbūvi, funkcionalitāti un izskatu uzņēmuma „Data” darbības ietvaros.  

Pēc modeļa izstrādes, projekta īstenošanas nākamajā posmā piedāvāti priekšlikumi par 
modeļa īstenošanu, sistēmas izveides darba etapiem, pielietojot divus darba scenārijus un 
salīdzinot tos. Pirmais darba scenārijs - konsultants ir tā persona, kas ievieš integrētu vadības 
sistēmu uzņēmumā „Data”, savukārt otrais scenārijs – uzņēmuma „Data” norīkots darbinieks 
ievieš to patstāvīgi. Aprakstot un analizējot abus darba scenārijus, to īpatnības un atšķirības, 
vienlaikus tiek veikts arī kvalitātes izmaksu aprēķins, kas nosaka katra scenārija efektivitāti 
un vērtību naudas un laika izteiksmē. Pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem, uzņēmuma 
„Data” vadībai būs praktisks pamatojums, pieņemot lēmumu par attiecīgā darba scenārija 
izvēli, izstrādājot vadības sistēmu atbilstoši trīs standartu prasībām. 
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S.Samsonoviča, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
PAKALPOJUMU KVALITĀTES PILNVEIDE, BALSTĪTA UZ KLIENTU 
VAJADZĪBU IZPĒTI 
 

Uz klientu ir jābūt vērstai jebkuras organizācijas darbībai, neatkarīgi no tā, vai tā ir vērsta 
uz produktu vai pakalpojumu ražošanu. Orientācija uz klienta vajadzībām ir būtiska ikvienai 
organizācijai, jo tieši klients ir radītās preces vai pakalpojuma saņēmējs. Neapmierinātie 
klienti pastāstīs par savu slikto pieredzi divas reizes lielākam paziņu lokam nekā apmierinātie 
klienti. Tāpēc ir svarīgi sadzirdēt „klienta balsi”, lai spētu apmierināt pēc iespējas vairāk 
klientu vēlmes, jo katram klientam patīk personīga pieeja. Klientu apmierinātība parāda, cik 
lielā mērā tiek izpildītas klienta vēlmes, savukārt klientu lojalitāte rāda, cik bieži klients 
atgriežas un izrāda savu vēlēšanos veidot partnerattiecības ar organizāciju. Lai arī klientu 
apmierinātība var nodrošināt lojalitāti, tas nenozīmē, ka tā  notiek vienmēr.  

Nav divu vienādu klientu ar vienādām vēlmēm un vajadzībām. Svarīgi iemācīties izprast 
dažādus klientus, tāpēc ir nepieciešama padziļināta klientu izpratne, ko var iegūt, veicot to 
izpēti. Uzsākot klientu apmierinātības mērīšanu, svarīgi visu izpētes laiku pieturēties pie 
noteiktas izpētes gaitas, jo tas ļaus nonākt pie precīzākiem mērījumu rezultātiem. Pirmkārt, 
jānosaka klientu prasības, otrkārt, jāizstrādā un jāizvērtē klientu aptaujas anketa, treškārt, 
jāizmanto aptaujas anketa, lai veiktu pētījumu.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt uz klientiem orientēta biznesa priekšrocības un klientu 
apmierinātības mērīšanas metodes, lai sniegtu priekšlikumus uz klientu vērstu pakalpojumu 
servisa uzlabošanā. 

Klientu apmierinātības un lojalitātes uzlabošana ir svarīgs process uzņēmuma darbības 
pilnveidošanai, lai gan lojalitāte nav tas pats, kas apmierinātība. Lojālus klientus nevar 
izveidot, ja pirms tam nav panākts, ka klienti ir apmierināti, tieši tāpēc ir izstrādātas klientu 
apmierinātības pētīšanas metodes, no kurām pētījumā apskatītās ir: KANO modelis, 
SERVQUAL modelis, klientu apmierinātības indekss ACSI, Eiropas izpildījuma 
apmierinātības indekss EPSI un servisa kvalitātes mērīšanas anketas. Izmantojot vienu no 
klientu apmierinātības mērīšanas metodēm - servisa kvalitātes mērīšanas anketu, ir veikta 
klientu apmierinātības izpēte uzņēmumā un sniegti priekšlikumi klientu servisa kvalitātes 
uzlabošanai. 

Iegūtie klientu apmierinātības izpētes rezultāti attēlo vairākas būtiskas problēmas 
uzņēmumā. Galvenās no tām saistītas ar klientu neapmierinātību ar uzņēmuma iekārtojumu, 
nepiemērotu telpu izkārtojumu, kas apgrūtina pārvietošanos un orientēšanos uzņēmuma 
telpās, nepietiekamu apkalpošanas kvalitāti un ātrumu, gan klātienē, gan telefoniski.  

Uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes pilnveide būtu jāsāk ar uzņēmuma telpu vizuālā 
izskata uzlabošanu, kā arī kabinetu izkārtojuma maiņu vai informatīvu norāžu ieviešanu. 
Šādas pārmaiņas uzlabos klientu attieksmi un pašsajūtu, tiem atrodoties uzņēmumā. Būtiski 
jāpiedomā pie pakalpojumu servisa, ko būtu iespējams kardināli uzlabot, ieviešot uzņēmumā 
klientu apkalpošanas un zvanu centru, kas būtu orientēts tikai uz klientu apkalpošanu.  

Pētījumā iegūtie rezultāti uzņēmumam palīdzēs izprast klientu vēlmes un vajadzības, 
uzlabos uzņēmuma darbību, vienlaikus iegūstot apmierinātākus un lojālākus klientus, kā arī 
mudinās veikt uzlabojumus un tiekties pēc nepārtrauktas pilnveides. 
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J.Semjonova, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA VISAPTVEROŠĀS KVALITĀTES 
VADĪBAS KONTEKSTĀ 

 
Ar konkurences pieaugumu pasaulē un ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 

uzņēmēji vairāk domā, kā saglabāt savus klientus un piesaistīt jaunus, kā samazināt izmaksas, 
lai produkts paliktu tikpat kvalitatīvs. Uzņēmumi, kas stabili un ilgi strādā savā sfērā, domā 
par jauninājumiem un attīstības iespējām, bet attīstības valstu uzņēmumi pārņem labākās 
prakses piemērus, lai palielinātu savu konkurētspēju globālajā tirgū. Uzņēmumu skaits visā 
pasaulē ir liels, uzņēmumi no vienas sfēras vienmēr būs konkurenti, tāpēc tie, kas grib ieņemt 
vadošās pozīcijas, saprot, ka viņiem jāatšķiras no konkurentiem. Viena no spilgtākajām 
atšķirībām mūsdienās ir izpratne par korporatīvo sociālo atbildību (turpmāk tekstā – KSA). 

Pētījuma mērķis - izpētīt un izanalizēt korporatīvās sociālās atbildības novērtēšanas 
veidus pasaulē un Latvijā un tās uzņēmumā integrēšanas modeļus, analizēt EFQM Izcilības 
modeļa izmantošanas iespējas, kā arī izstrādāt priekšlikumus korporatīvās sociālās atbildības 
īstenošanai.  

Darba izstrādes laikā tika noskaidrots, ka pasaulē vairākus gadus aprēķina dažādus 
indeksus, kas palīdz investoriem ieguldīt naudu sociāli atbildīgos uzņēmumos. Pirmais 
indekss, kura aprēķināšanā tika ņemta vērā uzņēmuma sociālā atbildība, bija Dow Jones 
Ilgtspējas indekss, un tas bija apskatīts salīdzinājumā ar FTSE4Good Index sēriju. 
Salīdzinājums parādīja, ka indeksu rezultāti atšķiras, jo pasaules labāko uzņēmumu saraksti 
nesakrīt, tas izskaidrojams ar to, ka indeksu aprēķināšanā tiek ņemti atšķirīgi kritēriji, tāpēc 
darba autores ieteikums investoriem, pirms indeksu rezultātu izmantošanas detalizēti 
izanalizēt indeksu aprēķināšanas kritērijus.  

Pētījumā tika aplūkots Latvijā izmantotais Ilgtspējas indekss, kas 2012. gadā norisinājās 
trešo reizi pēc kārtas, šī indeksa aprēķināšana ir laba iespēja Latvijas uzņēmumiem salīdzināt 
savus rezultātus ar citu uzņēmumu rezultātiem un iegūt bezmaksas konsultācijas un 
ieteikumus no indeksa ekspertiem. Kā parādīja Ilgtspējas indeksa statistiskie rezultāti, 
uzņēmumi, kas piedalās regulāri, veiksmīgi attīstās un iegūst augstu ekspertu novērtējumu. 

Pēc 2011. gada Ilgtspējas indeksa rezultātiem kā KSA integrēšanas modeļu piemēri 
izvēlēti trīs labākie uzņēmumi Latvijā, kuriem eksperti piešķīra zelta līmeņa atzinību. Darba 
gaitā noskaidrots, ka visi trīs apskatītie KSA integrēšanas piemēri Latvijā bija uzņēmumi ar 
ārvalstu lielo uzņēmumu daļām. Šie uzņēmumi aktīvi piedalījās labdarības pasākumos, 
ierosināja jaunus projektus sabiedrības labklājības uzlabošanai, uzņēmuma vadība rūpējās par 
darba un apkārtējo vidi, kā arī aktīvi piedalījās dažādu nevalstisko un citu organizāciju darbā. 
Pamatojoties uz iegūto informāciju, darba autore ierosina uzņēmumiem turpināt piedalīties 
indeksa novērtēšanā, bet organizatoriem piesaistīt vairāk Latvijas uzņēmumu dalībai šajā 
pasākumā.  

Pētījuma gaitā konstatēts, ka EFQM Izcilības modeli var izmantot, lai integrētu KSA 
principus uzņēmuma darbībā. Darba autores priekšlikums - pirms KSA integrēšanas veikt 
sākotnējās situācijas pašvērtējumu pēc EFQM Izcilības modeļa kritērijiem un tālāk izmantot 
RADAR metodi, lai skaitliski noteiktu, kādi kritēriji jāuzlabo. Šādu pašvērtējumu ieteicams 
veikt regulāri.  
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N.Vikmane, J.Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS KĀ VADĪBAS SISTĒMAS 
ĪSTENOŠANA UZŅĒMUMĀ 
 

Pētījuma aktualitāti raksturo ekonomiskās situācijas ietekme uz uzņēmumu darbību, kas 
liek mainīt uzņēmumu mērķus no straujas un ātras peļņas un izaugsmes uz stabilu un 
ilgtspējīgu attīstību. Arvien vairāk uzņēmumu sāk apzināties savu lomu sabiedrībā un tie 
saskaras ar jauniem izaicinājumiem un prasībām. Vienlaikus aktīva dalība sabiedrības un tās 
pārveides procesos uzņēmumiem rada arī papildus atbildību. Tieši šo apstākļu rezultātā arvien 
būtiskāka kļūst organizāciju korporatīvā sociālā atbildība (Corporate Social Responsibility). 
Organizāciju uzmanību korporatīvās sociālās atbildības īstenošanai prasa ieinteresētās puses, 
kas iekļauj ne tikai īpašniekus, bet arī darbiniekus, klientus, nevalstiskās organizācijas un arī 
visu sabiedrību. 

Sociālās atbildības un ilgtspējas centieni gūst plašu atsaucību arī Latvijā. Tomēr joprojām 
daudzas valsts pārvaldes institūcijas un uzņēmumi līdz galam neizprot korporatīvās sociālās 
atbildība būtību, un tā bieži tiek saistīta tikai ar labdarību, darbības pārskatiem un 
ziņojumiem. Šobrīd vēl daudzi vadītāji un uzņēmēji neuztver korporatīvo sociālo atbildību kā 
izaugsmes un darbības pilnveidošanas iespēju, nodrošinot savu organizāciju konkurētspēju un 
ilgtspēju, vienmērīgi attīstoties gan ekonomiskā, gan sociālajā, gan vides aspektā. Šādas 
korporatīvās sociālās atbildības izpratnes rezultātā organizācijas ne vienmēr apzinās visu 
iesaistīto pušu, it īpaši savu darbinieku, ietekmi uz uzņēmuma misijas sasniegšanu un tā 
ilgtspēju. 

Organizāciju korporatīvā sociālā atbildība ir līdzeklis, kas var nodrošināt organizācijas 
ilgtspēju, veicinot darbinieku lojalitāti ne tikai ar materiāliem labumiem, bet arī radot 
piederības un nozīmīguma sajūtu. 

Darbā izvirzītā hipotēze - pierādīt, ka, veicinot uzņēmuma biznesa attīstību un ieinteresēto 
pušu savstarpēju sadarbību un korporatīvās sociālās atbildības principu īstenošanu, tiek gūtas 
priekšrocības organizācijas misijas realizēšanā un ilgtspējas sasniegšanā.   

Darba mērķis ir noteikt sakarību starp uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības 
īstenotajiem principiem un darbinieku lojalitāti, un no tās izrietošo ietekmi uz uzņēmuma 
konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanu, rezultātā izstrādājot priekšlikums par uzņēmuma 
sociālās atbildības stratēģijas pilnveidošanu.  Pētījuma objekts ir finanšu pakalpojumu 
uzņēmums Latvijā. Pētījumā korporatīvā sociālā atbildība tiek mērīta no uzņēmuma 
korporatīvā aspekta – darbinieku lojalitātes, darbinieku izjūtām attiecībā uz uzņēmuma 
kopējiem mērķiem, misiju un vīziju. 

Pētījums veicina izpratni par korporatīvās sociālās atbildības ietekmi uz uzņēmuma 
darbības procesu nozīmīgumu, kāda uz uzņēmuma ilgtspēju ir visu ieinteresēto pušu, arī pašu  
darbinieku interešu ievērošanai. 

Pētījumā secināts, ka atbildīgāka iekšējā sociālā politika veicina augstāku lojalitātes 
līmeni organizācijā, līdz ar to vieglāka ir organizācijas vadība, kas rezultātā rada augsta 
līmeņa ārējo sociālo politiku jeb korporatīvo sociālo atbildību. Uzņēmuma formulētā 
korporatīvā sociālā atbildība ietver finanšu un sociālo investīciju palīdzību sociāli nozīmīgiem 
projektiem, kas vērsti uz reputācijas un tēla veidošanu, bet uzņēmumam jāpilnveido iekšējās 
sociālās atbildības politiku, tādējādi paaugstinot darbinieku lojalitāti un arī korporatīvās 
sociālās atbildības līmeni. Tā rezultātā veidosies atgriezeniskā saite, paaugstinot iestādes  
uzņēmējdarbības rezultātus arī kopumā. 
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TAUTSAIMNIECĪBAS UN REĢIONĀLĀS EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
I.Bērzkalna, I.Dovladbekova (zinātniskā vadītāja) 

 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI 
UN TĀ ADMINISTRĒŠANAS EKONOMISKAIS NOVĒRTĒJUMS 

 
Izvērtējot notiekošos procesus, nodokļu politikas jautājums Latvijā pašlaik ir gan valdības 

izskatāmo jautājumu dienas kārtībā, gan sabiedrības uzmanības centrā. Kopš 2008.gada īpaši 
aktuāla ir kļuvusi nekustamā īpašuma nodokļa sfēra, kas nodokļu sistēmas ietvaros ir tiešais 
nodoklis un kuru maksā fiziskās un juridiskās personas vai to pilnvarnieki par to īpašumā vai 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu pēc konkrētas likmes. Pēdējos gados galvenās izmaiņas 
nekustamā īpašuma nodokļa jomā ir: 

 ar nodokli apliekamo objektu loka paplašināšana: līdz 2009.gada 31.decembrim ar 
nekustamā īpašuma nodokli tika aplikta zeme un saimnieciskajā darbībā 
izmantojamās ēkas. No 2010.gada ar nodokli apliek arī inženierbūves un mājokli: 
dzīvojamās mājas un dzīvokļus, no 2012.gada – garāžu īpašumus, no 2012.gada 
pašvaldība var lemt par maksas stāvlaukumu un dzīvojamo māju palīgēku, ja to 
platība pārsniedz 25 m², aplikšanu; 

 nodokļa bāzes palielināšanās un nodokļa likmju izmaiņas: ievērojamais kadastrālās 
vērtības pieaugums 2008.gadam, kā rezultātā, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma 
nodokļa sloga palielināšanos nodokļa maksātajiem, likums „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” paredz  2008. un 2009.gadam noteikt nodokļa likmi par zemi un ēkām, kas 
tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 1% no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības iepriekšējās 1.5% vietā, tomēr no 2010.gada atkal tā ir 1.5% 
apmērā. Papildus likmes izmaiņām nodokļa apmērs 2008.-2011.gadā nedrīkst 
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 
25%. 2012.gadā pašvaldības pašas varēja lemt par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieauguma ierobežojuma piemērošanu savā administratīvajā teritorijā. 

Likumsakarīgi iepriekš minētajam un ņemot vērā sabiedrības diskusijas masu medijos par 
kadastrālo vērtību pieaugumu, kas pārmērīgi palielina nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, 
pašlaik aktuāli ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa veidošanas pamatprincipiem. 

Valdības pamatuzdevums ir noteikt principus, kurus pašvaldībām jāievēro, izdodot 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmajā daļā paredzētos saistošos 
noteikumus, ar kuriem pašvaldība var noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0.2 - 3 % 
no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 

Ņemot vērā, ka pašvaldību uzdevums ir nodrošināt stabilus ienākumus pašvaldību 
budžetā deleģēto funkciju un uzdevumu realizēšanai, izmanotojot iespēju no 2013.gada 
deleģētās tiesības patstāvīgi realizēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku savā 
administratīvajā teritorijā attiecībā uz nodokļa likmju noteikšanu, autore ierosina mazināt 
atšķirības starp nekustamā īpašuma nodokļa likmēm par individuālo apbūves zemi un par 
individuālajām dzīvojamām mājām, vienlaicīgi diferencējot likmes atkarībā no objekta 
platības, tādējādi pārnesot nodokļa slogu uz lielu īpašumu īpašniekiem. 



115 

A.Gorskis, J.Kekļa (zinātniskā vadītāja) 
 
FISKĀLO NOTEIKUMU PIELIETOJUMS VALSTS FINANŠU VIDĒJA 
TERMIŅA PLĀNOŠANĀ 
 

Fiskālie noteikumi ir institucionālie mehānismi, kuru mērķis ir atbalstīt fiskālo uzticamību 
un disciplīnu. Šie noteikumi tiek definēti kā fiskālās politikas pastāvīgi ierobežojumi, kuri 
limitē budžeta agregātus. Valsts parādu un fiskālo deficītu straujais pieaugums attīstītās un 
dažās jaunattīstības valstīs izraisījis raizes par valsts finanšu ilgtspēju un tika uzsvērta 
vajadzība pēc būtiskām korekcijām vidējā termiņā. Vēl vairākus gadus pirms finanšu krīzes 
daudzas valstis īstenoja bezatbildīgu un nedisciplinētu fiskālo politiku. 20. gadsimta  
70-80.gados dažu valstu parādi turpināja augt. 1990.gados tikai dažās valstīs sāka pielietot 
fiskālos noteikumus. Savukārt 2007.gada finanšu krīze ievērojami apgrūtināja valstu 
pozīcijas, un viņu deficīti un parādi strauji pieauga. Tā rezultātā, 2009.gadā fiskālās politikas 
plānošanu jau uzlabojušas 80 valstis, ieviešot noteiktus ierobežojumus. 

Redzot citu valstu pieredzi, ir svarīgi apzināties, ka Latvijai šīs problēmas arī ir aktuālas, 
jo valsts parāds un deficīts ir liels. Katru gadu valdība cenšas pieņemt lēmumu par izdevumu 
samazinājumu un apstiprināt valsts budžetu nākamajam gadam. Latvijā pastāv vidējā termiņa 
plānošana, tikai tā nav pietiekami efektīva un nav vērsta uz fiskālās disciplīnas un valsts 
finanšu ilgtspējas nodrošināšanu. 

Par fiskālajiem noteikumiem literatūrā ir pieejama plaša informācija par katra noteikuma 
veida pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm, kā arī ir dota plaša statistika par fiskālo 
noteikumu pielietojumu vairākās valstīs. Pārsvarā izsķir četrus noteikumu veidus, no kuriem 
valstij ir iespēja izvēlēties. Paši populārākie fiskālie noteikumi pēc vairākiem pētījumiem ir 
tieši budžeta bilances noteikumi. Pašlaik šo fiskālo noteikumu veidu izmanto daudzas valstis, 
piemēram, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija. Vācijā līdz šim ir bijis „Zelta likums”, kurš 
neizturēja ārējo faktoru spiedienu, tāpēc valstī bija nepieciešama reforma, jo valdība 
izmantoja noteikuma vājās puses, ar katru reizi palielinot valsts parādu. Kas attiecas uz 
Latviju, tad šāda tipa noteikuma valstī vēl nav, taču pēdējā laikā runā par Fiskālās disciplīnas 
likumu, kas sasaista fiskālo noteikumu ieviešanu ar vidēja termiņa plānošanu. 

Analizējot Latvijas vidējā termiņa budžeta plānošanu, tika secināts, ka tā pastāv jau kopš 
1994.gada, taču tā nebija efektīva, kā arī netika ierakstīta Satversmē vai likumos, kas padarītu 
vidējā termiņa fiskālos mērķus par negrozāmiem. Tā kā Fiskālās disciplīnas likums paredz 
vidēja termiņa budžeta ietvara sastādīšanu katru gadu nākamajiem trim gadiem, kur tiks 
noteikti izdevumu griesti, kurus sekojošos gados nebūs iespējams mainīt, tas pozitīvi ietekmēs 
valsts budžeta bilanci un kopējo ekonomisko situāciju valstī. Tā kā izdevumu griesti tiks 
pārmantoti no agrāk saplānotiem gadiem, valdībai būs iespēja sasniegt vēlamo budžeta 
bilanci. Svarīgs ir Fiskālās disciplīnas likuma princips, ka vispārējam valdības budžetam ir 
jābūt sabalansētam ekonomiskā cikla laikā. 

Jauns likums ietvers visas nepieciešamās fiskālā noteikuma detaļas: Fiskālas padomes 
izveide, sasaiste ar vidēja termiņa plānošanu u.c., tāpēc Latvijai ir visas izredzes uzlabot savu 
ekonomisko stāvokli. 
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J.Ignatjeva, T.Survilo (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNU PRODUKTU IEVIEŠANA TIRGŪ 
 

Mūsdienu apstākļos, kad strauji attīstās ražošanas tehnika un tehnoloģijas un ātri mainās 
patērētāju pieprasījums, uzņēmumi nedrīkst paļauties tikai uz esošajiem produktiem, kurus tie 
piedāvā tirgū pašlaik, bet jānodrošina jaunu produktu ieviešana, kas apmierinātu patērētāju 
vajadzības. Tāpēc ražotāji nepārtraukti cenšas uzlabot preci.  

Eiropas Savienībā viens no zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju apjomiem 
pētniecībā un attīstībā pašlaik ir Latvijā. Tas ir viens no galvenajiem lietišķās pētniecības 
attīstību, pētniecības rezultātu komercializāciju un inovatīvas komercdarbības attīstību 
kavējošiem faktoriem. 

Latvijā izveidojusies situācija, ka  komersanti nelabprāt algo zinātniskos darbiniekus, jo 
valda uzskats, ka zinātniskajam darbiniekiem no augstskolām un zinātniskajiem institūtiem ir 
teorētiskas zināšanas, kas neatbilst šābrīža vajadzībām. Savukārt jauno speciālistu piesaiste ir 
pārāk dārga, jo prasa papildu resursus speciālista pielāgošanai komersanta vajadzībām. Lai 
veicinātu inovatīvu  komersantu rašanos, jāatbalsta augsti kvalificētu speciālistu piesaisti. 
Publiskajam finansējumam būs motivējošs raksturs, kas veicinās komersantu ieguldīt 
līdzekļus jaunu darbvietu radīšanā augsti kvalificētiem speciālistiem, kā arī iedrošinās  
komersantu iesaistīties sadarbības projektos ar augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. 

Augsti kompetentu un motivētu darbinieku trūkums ierobežo  komersantu inovācijas 
iespējas, komersantiem trūkst izglītotu, ieinteresētu darbinieku, kas spētu ne vien izpildīt 
zināmus uzdevumus, bet arī veltīt laiku produktivitātes celšanai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai 
un ieviešanai, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei. Būtiskākās problēmas ir: izpratnes 
trūkums par  inovācijas lomu  komersantu attīstībā, valsts konkurētspējas celšanā un sociālās 
labklājības pieaugumā; zems privāto investīciju ieguldījums pētniecībā un attīstībā; 
nepietiekami attīstīta specializēta inovatīvo darbību veicinoša infrastruktūra (inovāciju 
inkubatori, kompetences centri); nepietiekama sadarbība starp izglītības, pētniecības un 
rūpniecības sektoriem; zems patentu skaits; zems inovatīvu komersantu īpatsvars; vāji attīstīta  
komersantu savstarpējā sadarbība gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. 

Jaunā produkta jēdziens ietver sevī oriģinālo produktu izstrādi un esošo produktu 
modifikāciju un uzlabojumus. Jauna produkta ieviešana tirgū ir sarežģīts un ilgstošs process, 
kurš prasa lielus naudas ieguldījumus un ir saistīts ar dažādiem riskiem. Neapdomīgas 
izmaiņas un pārveidošana var novest pie produkta vai pakalpojuma pamatkvalitātes zuduma. 
Inovatīva produkta attīstīšanā ir jāiekļauj laiku no plānošanas līdz komercializācijas stadijai. 
Nav nekāds brīnums, ka daži cilvēki baidās par to, vai pārmaiņu kontrole neizslīdēs viņiem no 
rokām. Uzņēmumiem ir jābūt gataviem tirgus izmaiņām, jo var gadīties, ka inovatīva 
produkta izstrādes laikā mainīsies patērētāju vēlmes. 

Inovācijas nav atkarīgas tikai no jauniem izgudrojumiem. Tās ir nevis kvalitatīvs lēciens 
uz priekšu, bet virkne lielāku un mazāku soļu kārotajā virzienā, tāpēc būtu jāmainās arī 
uzņēmumiem, iestādēm un jau esošajiem produktiem un pakalpojumiem. Inovācija ir vairāk 
nekā jauna ideja: tā ietver veiksmīgu ieviešanas procesu vai jaunas darba metodes. Ne visas 
jaunās idejas, lai cik potenciāli noderīgas tās būtu sabiedrībai, tiek attīstītas, jo, lai ideju 
realizētu un izmantotu praktiski, jānotiek inovācijas procesam. Radīšana, izgudrošana un 
atklājumi fokusējas uz idejas jēdzienu, savukārt inovācija ietver visu procesu, kā jaunā ideja 
tiek īstenota dzīvē.  
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K.Jakovļeva, J.Kekļa (zinātniskā konsultante), M.Šenfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS PUBLISKO FINANŠU ILGTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS 
 

Ilgtspējīgas publiskās finanses ieņem būtisku lomu tautsaimniecības izaugsmē ilgtermiņā. 
Tās nozīmē stabilu un paredzamu fiskālo politiku, kā arī valdības maksātspēju. Tas ļauj valstij 
piesaistīt finanšu resursus, tai skaitā investīcijas.  

Teorētiski saistošs ir dinamiskais budžeta ierobežojums (intertemporal budget 
constraint), kas paredz, ka šābrīža parādam ir jābūt vienādam ar nākotnes strukturālo primāro 
pārpalikumu summu. Praksē dinamiskais budžeta ierobežojums tiek izmantots kā pamats 
publisko finanšu ilgtspējas analīzei. 

ES dalībvalstu publisko finanšu ilgtspējas novērtējumu veic EK sadarbībā ar dalībvalstīm. 
Šim nolūkam ir izveidota ES Padomes Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības 
novecošanās un valsts finanšu ilgtspējas darba grupa (EPC AWG). Novērtējums tiek veikts 
reizi trijos gados un publicēts EK Ilgtspējas ziņojumā.  

Balstoties uz jaunākajiem EPC AWG datiem, darba autore ir veikusi Latvijas publisko 
finanšu ilgtspējas novērtējumu pēc EK metodoloģijas. EK metodoloģija paredz S1 un S2 
indikatoru aprēķinu. S1 indikators parāda nepieciešamās korekcijas apmēru strukturālajā 
primārajā bilancē, lai sasniegtu parāda līmeni 60% no IKP 2060. gadā. S2 indikators parāda 
nepieciešamās korekcijas apmēru strukturālajā primārajā bilancē, lai dinamiskais budžeta 
ierobežojums būtu izpildīts. Pozitīva indikatora vērtība norāda uz to, ka uzlabojums ir 
nepieciešams. Negatīva vērtība nozīmē, ka publiskās finanses ir ilgtspējīgas. 
 

Latvijas publisko finanšu ilgtspējas novērtējums pēc EK metodoloģijas. 
 

% no IKP 2009.g. 2012.g. 
S1 9,4 -1,4 

IBP 8,8 2,2
DR -0,2 -0,2

LTC 0,9 -3,4
S2 9,9 -1,2 

IBP 8,9 2,3
LTC 1,0 -3,5

 
Saskaņā ar novērtējuma rezultātiem Latvijai abi indikatori ir negatīvi. Apskatot atsevišķas 

indikatoru sastāvdaļas, var secināt, ka uzlabojums strukturālajā primārajā bilancē tomēr ir 
nepieciešams, lai stabilizētu parāda līmeni. Uz to norāda sākotnējā budžeta pozīcija (IBP). 
Saskaņā ar ilgtermiņa prognozēm Latvijai ar sabiedrības novecošanos saistītie izdevumi 
samazināsies 2010.-2060. gadā par 3,8% no IKP. Līdz ar to korekcija, kas nepieciešama, 
ņemot vērā ar sabiedrības novecošanos saistīto izdevumu izmaiņas (LTC), ir negatīva un 
uzlabo kopējo ilgtspējas novērtējumu. Tāpat kopējo novērtējumu uzlabo korekcija, kas 
nepieciešama, lai samazinātu parāda līmeni virs 60% no IKP (DR), jo Latvijas vispārējās 
valdības parāda līmenis 2011. gadā veidoja 42,6% no IKP. 

Salīdzinot novērtējuma rezultātus ar EK 2009. gada novērtējumu, Latvijas publisko 
finanšu ilgtspēja ir uzlabojusies. To veicināja 2008.-2011. gadā veiktā budžeta konsolidācija, 
kā arī iesāktās strukturālās reformas. Šobrīd Latviju var vērtēt kā valsti ar vidēju risku 
attiecībā uz publisko finanšu ilgtspēju. Uz to norāda sākotnējā budžeta pozīcija, kas jāturpina 
uzlabot, lai stabilizētu parāda līmeni, turpinot īstenot strukturālās reformas. 
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O.Kiseļova, I.Dovladbekova (zinātniskā vadītāja) 
 
EIROPAS MONETĀRĀS SAVIENĪBAS FUNKCIONĒŠANA UN 
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 
 

2008. – 2010. gadā Eiropas Monetārās savienības (tālāk EMS) valstu ekonomika 
pārdzīvoja dziļu finanšu nestabilitāti un ekonomisko krīzi, kas noveda pie smagā globālā 
ekonomiskā krituma un tirdzniecības rādītāju sabrukuma. Nestabilā situācija norādīja uz 
finanšu sistēmas nepilnību Eiropas valstīs, vienotās politikas trūkumu. Pretkrīzes pasākumu 
pieņemšana bija viena no svarīgākajām problēmām, kas palēnināja ekonomikas attīstību un 
palielināja nedrošību gan finanšu tirgū, gan preču un pakalpojumu tirgos, gan iedzīvotāju 
vidū. Par būtisku šķērsli lēmumu pieņemšanā paliek dažādi uzskati par tādām problēmām kā 
inflācija, bezdarbs, kā arī valstu ekonomiku dažādība. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt EMS funkcionēšanas nosacījumus un attīstības perspektīvas, 
balstoties uz optimālo valūtas zonu teorijas pamatnostādnēm un empīrisko datu analīzi. 

Pieaugot globalizācijas līmenim, vairums pasaules valstu un ģeogrāfisko reģionu kļūst 
arvien ciešāk saistīti un vairāk atkarīgi viens no otra. Tāpēc viena no svarīgākajām 
problēmām šodien ir pieņemto lēmumu valūtas integrācijas procesā pietiekamības un 
nepieciešamības pamatojums. Bet sakarā ar notiekošajiem procesiem rodas jautājums, vai ir 
iespējams tik lielu valstu loku ar dažādām ekonomikām apvienot vienā ilglaicīgi 
funkcionējošā stabilā sistēmā un kādiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem. Uz jautājumu, 
kādi nosacījumi ir nepieciešami vienotas savienības eksistēšanai, palīdz atbildēt optimālo 
valūtas zonu (tālāk OVZ) teorija. Tā sāka attīstīties 20.gs. 60.gados. Par pirmajiem 
svarīgajiem OVZ teorijas pamatlicējiem var minēt Mandelu, Makkinonu, Kenenu. Viņi 
meklēja rādītājus un analizēja procesus, pēc kuriem varētu salīdzināt valstis. Pie otrā viļņa, 
kas aizsākās 60.gados, attiecina tādus autorus kā Ingreims, Išijama, Frīdmans, Flemings u.c. 
Šo ekonomistu galvenais mērķis bija atrast un koncentrēties uz maksimāliem ieguvumiem no 
valsts iestāšanās optimālajā valūtas zonā.  

OVZ teorijas attīstības laikā bija izstrādāti vairāki kritēriji. Tie ir produkcijas, kapitāla un 
darbaspēka mobilitāte; ražošanas un patēriņa diversifikācija; ekonomikas atvērtības pakāpe; 
politiskā integrācija; cenu un darba algu elastība; finanšu tirgu integrācija; inflācijas 
konverģence; solidaritāte pret nacionālismu; homogēnas priekšrocības (dalībvalstu mērķu 
saskaņotība). Šo kritēriju izpilde palīdz valūtas zonas dalībvalstīm būt gatavām cīnīties pret 
asimetriskajiem šokiem.  

Šodienas aktuālais jautājums ir eiro valūtas un vispār EMS nākotne. No tā, vai eiro zona 
ir optimālā valūtas zona vai nē, ir atkarīga eiro valūtas stabilitāte un drošība. Kā liecina rakse, 
izpildās tikai daļa kritēriju. Līdz ar to var secināt, ka EMS nav optimālā valūtas zona. Tāpēc 
rodas jautājums, kādu kritēriju izpilde tomēr ir noteicošā, lai spriestu par valūtas zonas 
optimalitāti un tās attīstības iespējām. Vai ir iespējams analizēt OVZ nosacījumus atsevišķi, 
t.i., ja izpildās būtiskākie kritēriji, tad citu neizpilde nav nopietns signāls aktīvākās monetārās 
politikas īstenošanai. 

ECB galvenais mērķis ir cenu stabilitātes nodrošināšana, kontrolējot naudas piedāvājumu. 
Varbūt ECB darbības nav pietiekamas un nav pietiekami efektīvas, lai pārraudzītu un 
nodrošinātu valūtas zonas stabilitāti un drošību. Tāpēc ir nepieciešamas vēl neatkarīgas 
struktūras, kuras uzraudzīs fiskālo politiku, politiskus un nacionālistiskus noskaņojumus 
Eiropā. 

OVZ teorija atrodas attīstības stadijā, tāpēc iespējams, ka tiks noteikti jauni monetārās 
integrācijas kritēriji. 
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N.Krjučkova, I.Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
EKONOMISKO RISKU IETEKME UZ LATVIJAS 
MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBU 
 

Apgrozījuma kritums Latvijas mazumtirdzniecības nozarē, kurš sākās no 2007.gada, 
nesamazināja mazumtirdzniecības attīstības dinamiku. 2011.gadā tiešsaistes pārdošanas daļa 
veidoja 4-5% no kopējā pārdošanas apjoma. Elektroniskās komercijas un mazumtirdzniecības 
apvienošana rada jaunu jēdzienu – e-mazumtirdzniecība e-veikala veidā.  

Tas varētu radīt paaugstinātas riska situācijas attīstīšanos, ko izraisītu modernu 
informatīvo tehnoloģiju pielietojums mazumtirdzniecībā. Specifiskie riski neļauj pilnībā 
realizēt e-mazumtirdzniecības potenciālu. Specifiskie riski ir riski, kas nav saistīti ar 
mazumtirdzniecības nozari līdz e-komercijai. Tie ir riski, kas ir saistīti ar elektroniskās 
komercijas veidošanos, tehniskie riski un programmas riski. Būtiskākās risku vadīšanas 
problēmas, ar ko saskaras nefinanšu komercsabiedrības Latvijā: vairākums komercsabiedrību 
trūkst izpratnes par risku vadīšanas īstenošanas nepieciešamību. Risku vadīšanas pieredzes 
īstenošana nav iespējama bez attiecīgo modeļu adaptēšanas Latvijas ekonomikas apstākļiem, 
trūkst pieredzes risku vadīšanas ieviešanā un īstenošanā, rodas problēmas, kuras saistītas ar 
objektīvu risku vadīšanas stāvokļa novērtējumu komercsabiedrībā un pastāv risku vadīšanas 
procesa organizēšanas problēmas. 

E-mazumtirdzniecībai pilnā mērā piemīt tradicionālie ekonomiskie riski un 
līdz ar to ir atklāti specifiskie riski. Riski e-mazumtirdzniecībā pilnā mērā ir  
saistīti ar e-mazumtirdzniecības vadīšanu, kas nes materiālus un citus zaudējumus.  
E-mazumtirdzniecības risku veidi ir apkopoti tabulā. 

Tabula 
Risku klasifikācija 

Ārējie riski Iekšējie riski 
Ekonomiskās lejupslīdes risks Kredītresursu nepietiekamības risks 
Likumdošanas izmaiņu risks Preču cenu izmaiņas risks 
Nodokļu pieauguma risks Reputācijas kaitējuma risks 
Pieprasījuma nestabilitātes risks Kredītu neatmaksāšanas risks 
Patērētāju maksātspējas samazināšanās risks Pašu kapitāla nepietiekamības risks 
Alternatīvu pakalpojumu parādīšanās risks Neiegūtā ienākuma risks 
Procentu pieauguma risks Investīciju (jaunu projektu veidošanas) risks 
Valūtas risks Apgrozāmo līdzekļu nepietiekamības risks 
Inflācijas/deflācijas risks Debitoru risks 
Spekulācijas risks Krājumu nepietiekamības risks 
Finansiālās nestabilitātes pieauguma risks Likviditātes samazināšanās risks 
Mārketinga risks Rentabilitātes samazināšanās risks 
Programmas risks Tehniskais risks 
Informācijas risks Informācijas sistēmas risks 
Konkurences pieauguma risks Krāpšanas risks 

 
Elektroniskās komercijas risku rašanās īpatnības ir saistītas ar informatīvo tehnoloģiju 

izmantošanu struktūrām ar atšķirīgām iespējām, tādējādi, netīšām vai speciāli veidojas draudi 
ar elektroniskās komercijas tehnoloģiju palīdzību. Riska samazināšanas metodei izveido 
kompleksu sistēmu, kas varētu cīnīties ar ārējiem un iekšējiem riskiem, veicināt savstarpējo 
attiecību veidošanu un tirgotāja un patērētāja kompetenci. 
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A.Mihņenoka, J.Saulītis (zinātniskais vadītājs) 
 
EKONOMIKAS STRUKTŪRIZMAIŅAS 
 

Mūsdienu izpratnē ekonomikas struktūrā izdala trīs galvenos sektorus: lauksaimniecību 
un ar to saistītas aktivitātes, rūpniecību un būvniecību, un pakalpojumus jeb primāro, 
sekundāro un terciāro sektoru. Šādu ekonomikas struktūras definējumu, kas vairāk ir līdzīgs 
mūsdienu ekonomikas sektorālās struktūras izpratnei attīstīja Allans Fišers (angl., 
Allan G.B. Fisher) un Kolins Klarks (angl., Colin Clark).  

Balstoties uz šādu ekonomikas iedalījumu makrolīmenī, bieži tiek pētītas ekonomikas 
izmaiņas ilgtermiņā. Struktūrizmaiņas ekonomikas transformācijas gaitā no agrārās 
sabiedrības ar zemu ienākuma līmeni līdz industriālai tautsaimniecībai ar salīdzinoši augstu 
ienākuma līmeni uz vienu iedzīvotāju. Struktūrizmaiņas izskaidro trīs sektoru hipotēze, 
atbilstoši kurai vēsturiskās attīstības gaitā notiek ekonomikas secīga pāreja no sabiedrības ar 
primārā sektora dominanti, pārsvarā lauksaimniecības, uz industriālo sabiedrību un tad uz 
sabiedrību ar dominējošo terciāro sektoru jeb pakalpojumiem. Citiem vārdiem sakot, norisinās 
industrializācijas process, kuram seko deindustrializācijas process. Šādu transformāciju 
rezultātā veidojas proporciju izmaiņas nodarbinātības struktūrā un IKP struktūrā, kas ir 
pārmaiņu raksturīgākās īpašības. 

Ekonomikas teorijā pie struktūrizmaiņu cēloņiem min pārmaiņas pieprasījumā un 
izmaiņas darbaspēka produktivitātē. Tā, piemēram, tehnoloģiskais progress ir pārmaiņu 
galvenais virzītājspēks. No vienas puses, pateicoties tehnoloģijām, ir iespējams ražīguma 
pieaugums, kas sekmē izmaksu un cenu samazinājumu, bet, no otras puses, tehnoloģiskais 
progress dod iespēju attīstīt un radīt jaunus produktus. Samazinoties cenām, pieaug 
iedzīvotāju ienākumi un ienākuma daļa, ko var iztērēt citiem produktiem; atbilstoši 
ekonomikas teorijai, stājas spēkā Engela likums (angl., Engel`slaw) – pastāv atšķirīga 
pieprasījuma ienākumu elastība (angl., incomeelasticitiesofdemand) dažādām patēriņa 
precēm.  

Pastāv arī vairāki struktūrizmaiņu priekšnosacījumi. Viens no būtiskākajiem ir 
investīcijas (fiziskajā un cilvēkkapitālā, kā arī R&D) un kapitāla uzkrāšana ekonomikas 
transformācijas procesā, īpaši lauksaimniecībā, tas ir nepieciešams, bet nav pietiekams 
nosacījums. Otrkārt, struktūrizmaiņu procesā nepieciešamas arī institucionālās izmaiņas un 
tirgus attīstība. Treškārt, struktūrizmaiņas nav vērstas tikai uz modernā sektora attīstību – 
nepieciešama visu sektoru mijiedarbība, kas sekmēs visu sektoru un kopējās ekonomikas 
izaugsmi un attīstību. Nenoliedzams faktors, kas sekmē struktūrizmaiņas, ir pieaugošais 
globalizācijas līmenis, pateicoties kuram attīstības valstis var aizņemties jau gatavas 
tehnoloģijas un zināšanas no attīstītajām valstīm. 

Ievērojamu ieguldījumu ekonomikas struktūras ilgtermiņa izmaiņu izpētē sniedza Holis 
Čeneri (angl., Hollis Chenery) un Moiše Sirkvins (angl., Moshe Syrquin). Viņu pētījumi 
atspoguļo izmaiņas ekonomikā, kad norisinās tās transformācija. Tā, struktūrizmaiņu procesā 
IKP struktūrā pēc pievienotās vērtības ievērojami pieaug rūpniecības produktu īpatsvars, 
samazinoties primārā sektora īpatsvaram, un turpmāk pieaug pakalpojumu īpatsvars, 
samazinoties primārā un sekundārā sektora produktu īpatsvaram. Līdzīga tendence ir 
vērojama arī nodarbinātības struktūrā un sektoru ieguldījumā ekonomikas izaugsmē. Savukārt 
darbaspēka produktivitātes līmenis rūpniecības sektorā būs lielāks, nekā pārējā ekonomikā, 
lauksaimniecības sektorā tas būs vismazākais, bet pakalpojumu sektorā vidējā līmeni, 
salīdzinot ar kopējo produktivitātes līmeni ekonomikā, jo pakalpojumu sektora īpatsvars 
nodarbinātības struktūrā pārsniegs šī sektora īpatsvaru kopējā izlaidē.  
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S.Petuhova, J.Saulītis (zinātniskais vadītājs) 
 

KORUPCIJAS MĒRĪŠANA UN TĀS IETEKME UZ EKONOMISKO 
IZAUGSMI: STARPVALSTU SALĪDZINĀJUMS 

 
Mūsdienās turpmākās ekonomiskās izaugsmes iespējas tiek plaši diskutētas sabiedrībā. 

Iespējas palielināt ekonomisko izaugsmi pašreizējos apstākļos ir ierobežotas, un to nosaka 
virkne tiešo un netiešo ekonomiskās izaugsmes faktoru. Korupcijas esamība tiek uzskatīta par 
nevēlamu parādību sabiedrībā, jo tā negatīvi ietekmē ekonomisko izaugsmi.  

Teorija pierāda, ka ekonomiskā izaugsme un korupcija ir kompleksas parādības, kuru 
faktori ir savstarpēji cieši saistīti. Viens no svarīgākajiem faktoriem ekonomiskās izaugsmes 
nodrošināšanā un korupcijas ierobežošanā ir valsts aparāta kvalitāte. Zema valsts institūtu 
kvalitāte ir viens no priekšnoteikumiem, kas rada korupciju. Vāji pārskatāms publiskais 
sektors veido labvēlīgus nosacījumus korupcijas attīstībai valstī, tādējādi ierobežojot 
ekonomiskās izaugsmes iespējas.  

Korupcijas ietekmi uz ekonomisko izaugsmi ir pētījuši daudzi zinātnieki pēdējo 
piecdesmit gadu laikā. Šo pētījumu analīzes rezultātā ir pierādīts, ka neviena no esošām 
korupcijas mērīšanas metodēm nav pietiekami universāla, lai varētu novērtēt korupcijas 
līmeni valstī un noteikt, cik lielā mērā korupcijas esamība ietekmē ekonomisko izaugsmi. No 
tā izriet, ka korupcijas mērīšanas metožu objektivitāte un ticamība ir vissvarīgākie faktori, kas 
ļauj novērtēt korupcijas ietekmes līmeni uz ekonomisko izaugsmi konkrētajā valstī noteiktajā 
laika periodā. 

Izpētot esošo korupcijas mērīšanas modeļu kritiskos trūkumus, piedāvājam šādus 
priekšlikumus: mēs uzskatām, ka visu iespējamo korupcijas veidu apvienošana vienā 
korupcijas mērīšanas indeksā, nav efektīvi pamatota. Tāpēc tiek piedāvāts novērtēt korupcijas 
līmeni dažādos valsts sektoros atsevišķi, lai, balstoties uz šiem rezultātiem, iegūtu kvalitatīvu 
korupcijas novērtējumu katrā nozarē.  

Uz pieredzi balstīti dati un korupcijas gadījumu statistika ir ticamāki datu avoti nekā uz 
uztveri balstīts korupcijas līmeņa novērtējums. Piedāvātais korupcijas mērīšanas modelis tiek 
balstīts uz trīs mainīgajiem: korupcijas gadījumu skaitu un uz pieredzi balstītajiem datiem par 
korupciju sabiedrībā un privātajā sektorā. Mēs uzskatām, ka objektīvam korupcijas līmeņa 
noteikšanas modelim jābūt pamatotam ar korupcijas statistiku dažādos sektoros. Izmantojot 
korupcijas gadījumu statistiku, ir iespējams ierobežot izmantojamo aptauju respondentu 
subjektīvā viedokļa ietekmi uz rezultātiem. Ņemot vērā korupcijas slēpto dabu, modelī tiek 
iekļauti dati par korupcijas līmeni, lai nodrošinātu aprēķināto rezultātu lielāku ticamību.  

Piedāvāto priekšlikumu kopums paredz arī iespēju novērtēt korupcijas ekonomiskās 
sekas. Korupcijas gadījumi, kas ir iekļauti modelī, var radīt tiešu un netiešu ietekmi uz 
ekonomisko izaugsmi.  Apkopojot šos datus, ir iespējams objektīvāk novērtēt korupcijas 
ietekmi uz ekonomisko izaugsmi.  

Piedāvāto modeli var izmantot korupcijas apjomu novērtēšanā gan atsevišķās nozarēs, 
sektoros un to salīdzināšanai starp dažādām valstīm, gan korupcijas līmeņa noteikšanā vienas 
valsts ietvaros dažādos sektoros.  

Mēs uzskatām, ka piedāvātajam modelim ir plašas pielietošanas iespējas. Piedāvāto 
priekšlikumu kopums nākotnē ļaus palīdzēt objektīvāk novērtēt korupcijas negatīvās sekas 
valsts līmenī un īstenot nepieciešamās darbības konkrētā nozarē, lai samazinātu korupcijas 
ietekmi uz ekonomisko izaugsmi.  



122 

K.Ramiņš, G.Ciemleja (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA FINANSĒŠANAS IESPĒJAS MŪSDIENU EKONOMIKĀ 
 

Uzņēmumu finansēšanas jautājums šobrīd ir aktuāls, jo Latvijā, sliktas uzņēmuma finanšu 
avotu plānošanas dēļ, uzņēmumi bieži nonāk ierobežotas maksātspējas vai pat maksātnespējas 
stāvoklī. Pēdējo gadu laikā ir strauji sarucis uzņēmumu aizņemto un pašu līdzekļu attiecības 
koeficients (skat. att.), kas liecina, ka uzņēmuma atkarība no ārējā finansējuma piesaistes ir 
pieaugusi. Uzņēmumu īpašnieku atdeve no ieguldītā kapitāla arī ir kritusies - pat bijusi 
negatīva (skat. att.), tas varētu izskaidrot uzņēmēju vēlmi piesaistīt ārējo finansējumu. 

 
Att. Uzņēmumu aizņemto un pašu līdzekļu attiecības koeficienta 

 un pašu kapitāla rentabilitātes dinamika. 
 
Pētījumam tika noteikts mērķis - veikt uzņēmuma finansēšanas procesu un instrumentu 

teorētisko analīzi un izstrādāt rekomendācijas finansēšanas iespēju veiksmīgai realizācijai. 
Pētījumā tika aptaujāti 26 uzņēmumi, kuri pārstāv ražošanas (34,6%), tirdzniecības (30,8%) 
un citas nozares. Pētījumu ierobežoja uzņēmumu mazā atsaucība sniegt viedokli, kā arī 
kredītiestāžu nevēlēšanās pilnīgāk sniegt savu redzējumu, aizbildinoties ar datu 
konfidencialitāti. Lai gan aptaujājot uzņēmējus tika noskaidrots, ka uzņēmumu finansēšanā 
vēl joprojām pašu kapitāls ir pamata finansējuma veids (50% no aptaujātajiem uzņēmējiem to 
uzrādīja kā vienīgo finansējuma avotu), statistikas dati liecina, ka Latvijā uzņēmumu 
finansēšana šobrīd tiek balstīta pārsvarā uz aizņemto kapitālu.   

Šobrīd uzņēmumiem ir aktuāli piesaistīt aizņemto kapitālu, taču datu analīze parāda, ka ar 
katru gadu aizvien mazāk tiek piesaistīts kredītiestāžu finansējums. Uzņēmumiem izsniegto 
kredītu apjoms uz 31.12.2011. bija 5,7 miljardi LVL – salīdzinājumā ar 31.12.2009. tas ir 
samazinājies par 15%, savukārt izsniegto kredītu skaits uz 31.12.2011. kopumā ir 48 650 
(samazinājums pret 31.12.2009. - 4,7%). Veicot uzņēmumu aptauju, tika rasts iespējams 
izskaidrojums minētajam – uzņēmumi nav pilnībā apmierināti ar šobrīd kredītiestāžu 
piedāvātajiem pakalpojumiem, it īpaši ar kredītiestāžu darbību pēc finansējuma piešķiršanas – 
finansējuma tālāko administrēšanu. Šobrīd uzņēmumi meklē alternatīvas ārējā finansējuma 
piesaistei. Tomēr mazajiem uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms laika periodā no 
31.12.2009. līdz 31.12.2011. ir pieaudzis par 45,3%, kā arī mazajiem uzņēmumiem izsniegto 
kredītu apjoma īpatsvars kopējā summā šajā laika periodā ir pieaudzis par 14,2%. 

Kopumā izvērtējot Latvijas uzņēmumu finansēšanas iespējas ar aizņemto kapitālu, autors 
veic izdarījis šādus secinājumus: 

 Uzņēmumu aktivitāte pieteikties banku kredītiem ir sarukusi. 
 Uzņēmumi mēģina segt ilgtermiņa saistības, izmantojot īstermiņa kredītus 

(pieprasījuma kredītu apjoms ir pieaudzis no 6% 2006.gadā līdz  17,64% 2011.gadā 
no kopējā uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoma). 

 Uzņēmumi maz izmanto alternatīvos aizņemtā kapitāla avotus (riska kapitālu, 
„biznesa eņģeļus” utt.). 
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Z.Stanka, J.Saulītis (zinātniskais vadītājs) 
 

DARBA RESURSU EMIGRĀCIJA 
 

Darbaspēks ir viens no ražošanas faktoriem. Latvijā darbaspēks ir galvenais valsts resurss. 
Jau vairāk kā 20 gadu garumā, kopš neatkarības atgūšanas, Latvijas darba resursi samazinās 
ik gadu, galvenokārt emigrācijas dēļ. Latvijas ekonomikai, demogrāfijai un attīstībai īpaši 
sāpīgs ir fakts, ka jaunieši un gados jauni cilvēki veido emigrantu lielāko īpatsvaru, kas 
norāda gan uz pašreiz eksistējošām problēmām, gan arī tuvākā un tālākā nākotnē. 

Kopš 1991. gada starptautiskās ilgtermiņa migrācijas dati Latvijai uzrāda nemainīgu 
negatīvu migrācijas saldo, kas nozīmē, ka migrācijas rezultātā Latvijas iedzīvotāju skaits ar 
katru gadu samazinās. Ņemot vērā apstākli, ka arī dzimstības un mirstības rādītāji norāda uz 
iedzīvotāju skaita samazināšanos, emigrācija būtu jāuztver sevišķi bīstami nākotnes 
populācijas saglabāšanai. Tomēr emigrācijas būtiskākais moments saistīts ar emigrantu 
vecuma struktūru. Apzinoties, ka jauni, talantīgi un spējīgi iedzīvotāji, potenciālie darba 
devēji un darba ņēmēji, ir katras ekonomikas stūrakmens, nākas atzīt, ka Latvijas situācijā 
nākotnes iespējas tiks balstītas uz visai apšaubāmiem pamatiem. 

Aplūkojot tabulu, redzams, ka jauniešu un gados jaunu cilvēku īpatsvars ne tikai sastāda 
būtisku daļu kopējā emigrantu sastāvā, bet arī pieaug no gada uz gadu. Dati atklāj Latvijai 
neglaimojošu tendenci jauniešu emigrācijā. 

 
No Latvijas izbraukušo iedzīvotāju īpatsvars vecumgrupās no 2005. līdz 2010. gadam, % 

 
Vecums\Gads 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

15-19 6,5  7,8  7,0  5,1  5,1  5,2  
20-24 12,2  12,1  11,4  13,7  11,7  15,1  
25-29 14,7  14,7  13,7  18,3  17,8  21,0  

Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati 
 

Skaitļi norāda uz problēmām, taču, lai, situāciju mainītu, jāmeklē iespējamie risinājumi. 
Saprotams, ka ekonomiskās krīzes rezultātā ievērojami pasliktinājās situācija darba tirgū. 
Rezultātā strauji pieauga bezdarbs, kas arī ir būtiskākais iemesls emigrācijas pieaugumam. 
Nerisinot esošās problēmas jau šobrīd, pastāv būtiski draudi nonāk situācijā, kurā Latvijas 
teritorijā dzīvojošie un strādājošie nespēs nodrošināt visas sociāli atbalstāmās grupas un 
indivīdus, jo nespēs nodrošināt atbilstošas ekonomikas veidošanos. 

Lai risinātu darbaspēka emigrācijas jautājumu, ir vitāli svarīgi panākt, lai jaunieši 
nepamet valsti. To iespējams panākt, nodrošinot darba iespējas un radot darbavietas. Valstiskā 
līmenī svarīgi domāt par jauniešu iesaistīšanu darba tirgū. To var panākt, pirmkārt, nodrošinot 
iespēju piedalīties apmācībās un darba praksēs, un, otrkārt, no darba devēju skatupunkta, 
radot labvēlīgus apstākļus darba devējiem, kas piesaista „jauno” darbaspēku. 

Tikai sadarbojoties un risinot problēmas kopīgi, iespējam panākt ilgtermiņa risinājumus. 
Jo ātrāk tiks veikti pasākumi, lai mazinātu darbaspēka, īpaši jauniešu, emigrāciju, jo 
nesāpīgākas un vieglāk novēršamas būs sekas. 
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D.Tutina, L.Ādamsone (zinātniskā vadītāja) 
 
ĀRVALSTU TIEŠO INVESTĪCIJU PIESAISTE LATVIJĀ 
 

Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) ir viens no galvenajiem valsts sociālo un ekonomisko 
attīstību veicinošiem instrumentiem. Ārvalstu investīciju piesaistīšana un ārējās tirdzniecības 
attīstība nozīmē papildus iespējas valsts ekonomikas attīstībai, kas kompensē valsts iekšējo 
uzkrājumu nepietiekamību un rada ekonomiskā progresa priekšnoteikumus un nodrošina 
tautsaimniecības izaugsmi. Ņemot vērā ĀTI nozīmi Latvijas ekonomikas izaugsmē, tika 
kritiski izvērtēti galvenie ĀTI piesaistes procesu ietekmējošie faktori. Latvijai nav izdevies 
izmantot savu konkurētspējas potenciālu ĀTI piesaistē salīdzinājumā ar citām  Baltijas 
valstīm. Tādēļ vitāli svarīgi identificēt galvenos kavējošos faktorus, kā arī noteikt to 
izveidošanās iemeslus un rast jaunus labvēlīgas investīciju vides pilnveidošanas scenārijus. 
Jāatzīst, ka pēdējos gados Latvijā būtiski bija palielinājusies makroekonomiskā nestabilitāte, 
kuras galvenie noteicošie faktori bija augsts maksājumu bilances tekošā konta deficīts; būtisks 
inflācijas pieaugums; straujāks darba algu pieaugums,  nevis produktivitātes pieaugums. 
Tautsaimniecībā turpināja veidoties strukturālās disproporcijas, kas neapšaubāmi negatīvi 
ietekmēja ĀTI aktivitāti, ko apstiprina ĀTI kvantitatīvie rādītāji. Kopš 2008. gada  
4. ceturkšņa bija vērojama privātā ārvalstu kapitāla aizplūšana. 2009. gadā privātā ārvalstu 
kapitāla aizplūšana bija gandrīz 2 reizes lielāka nekā ieplūde 2008. gadā. Tikai 2010. gada  
3. ceturksnī ĀTI pirmo reizi pēc trīs gadu pārtraukuma atsāka augt. Latvijas tautsaimniecībā 
2010. gada ĀTI apjomi (189,5 milj. Ls) gandrīz 4 reizes pārsniedza 2009. gada līmeni  
(47,6 milj Ls). 2011. gadā ĀTI ieplūde turpināja palielināties un pirmajā pusgadā ienākošo 
ĀTI apjoms Latvijas ekonomikā bija gandrīz 2 reizes lielāks nekā ienākošās ĀTI 2010. gadā. 
2011. gada pirmajā ceturksnī ĀTI apjomi bija ap 180 milj. Ls, bet iepriekšējā gadā tai pašā 
laikā kopumā ap 70 milj. Ls aizplūda. 

Izvērtējot kopējo ekonomikas situāciju Latvijā, to nevar definēt kā ilgtspējīgu un 
līdzsvarotu. Vieni no svarīgākajiem valsts labvēlīgas investīciju vides noteicošajiem 
faktoriem ir makroekonomiskā stabilitāte, uzņēmējdarbības klimats, kā arī politiskais un 
likumdošanas pastāvīgums, kuru izmaiņu rezultātā var rasties nenoteiktība, radīt nogaidīšanas 
efektu, pasliktināt uzņēmējdarbības vidi, ieviešot jaunus likumus un nodokļus. Līdz ar to tas 
var palielināt risku saimniekošanas subjektiem un samazināt investīciju apjomus. Jāatzīmē arī 
tādi valsts investīciju vidi ietekmējošie faktori kā demogrāfiskā situācija un kvalificēta 
darbaspēka piedāvājums, kapitāla cena, laba loģistikas, transporta infrastruktūras un 
energoinfrastruktūra kvalitāte. ĀTI apjoma samazināšanās viens no galvenajiem iemesliem ir 
iepriekšējo gadu valstī īstenota nekonsekventa struktūrpolitika. Tāpēc ir nepieciešams, 
balstoties uz dažādām empīrisko un teorētisko pētījumu sniegtām atziņām par ĀTI nozīmi 
tautsaimniecības izaugsmes kontekstā, detalizētāk analizēt to priekšrocības un trūkumus, kā 
arī sagatavot stratēģiskos rīcības uzdevumus investīciju vides uzlabošanai Latvijā. 

Ja valsts politikas līmenī turpmāk netiks sabalansēti investīciju piesaistes politikas un 
vispārējās tautsaimniecības struktūrpolitikas pamata virzieni un mērķi, Latvija var nespēt rast 
papildus stimulus tautsaimniecības konkurētspējas stiprināšanai, makroekonomikas stabilai 
izaugsmei nākotnē un var nespēt pieņemt jaunu ekonomikas attīstības izaicinājumu – pāreju 
no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Līdz ar to nepieaugs ĀTI 
apjomi tautsaimniecības ražošanas sektora zinātņietilpīgās nozarēs, sekmējot augstākas 
pievienotās vērtības preču ražošanu. Jāatzīmē, ka labvēlīgas investīciju vides veidošanai 
Latvijā vienam no galvenajiem pamatnosacījumiem ir jābūt valsts konsekventai 
struktūrpolitikas veidošanai un efektīvai investīciju procesu stratēģiskai plānošanai un vadības 
politikai visos svarīgākajos valsts struktūrpolitikas dokumentos. 
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J.Vitkovska, L.Krilovs (zinātniskais vadītājs) 
 
EKSPORTA NOZĪME EKONOMISKĀS KRĪZES PĀRVARĒŠANĀ 
 

Ekonomisko krīzi Latvijā izraisīja vairāki apstākļi. Viens no tiem bija straujš preču un 
pakalpojumu importa pieaugums. Imports kļuva pievilcīgāks nekā eksports, jo iekšējā tirgū 
cenas bija augstākas, nekā ārvalstīs. Tas nozīmēja, ka krīzes pārvarēšanai bija jāmeklē jauni 
instrumenti. Viens no tiem - preču un pakalpojumu eksports, tā veicināšana.  

Laikā no 2010. līdz 2012. gadam eksporta stimulēšanai valdība veica izvērstus 
pasākumus: informatīvais, konsultatīvais un institucionālais atbalsts, eksporta mārketinga 
pasākumu organizēšana ārvalstīs, līgumtiesiskās bāzes paplašināšana un citus. Tas veicināja 
Latvijas eksporta pieaugumu no 3187 073 tūkst. Ls 2009. gadā līdz 3999 909 tūkst. Ls  
2011. gadā, tas ir par 25,5 %  vairāk.  Tomēr šis pieaugums varēja būt vēl lielāks, ja vien 
neiestātos Eiro valūtas krīze un nekristu ekonomikas tempi Eiropas Savienības valstīs. 

Tāpēc aktuāls ir jautājums par eksporta struktūras uzlabošanu un eksporta diversifikāciju. 
Latvijas eksporta struktūrā dominē pakalpojumu un vienkāršu izstrādājumu eksports ar nelielu 
pievienoto vērtību. Tas ir tāpēc, ka pietrūkst zinātņu ietilpīgas produkcijas eksportam. Tāpat ir 
saprotams, ka zinātņu ietilpīgas produkcijas ražošanai eksportam un eksporta loģistikas 
nodrošināšanai ir vajadzīgs citas kvalifikācijas darbaspēks. Pašlaik Latvijas darba tirgū 
dominē cilvēkresursi ar izglītību sociālajās zinātnēs. Tātad eksporta veicināšanas programmā 
ir jābūt punktam, veltītam izglītības un pētniecības attīstībai.  

Cita aktuāla problēma ir eksporta diversifikācija, eksporta tirgu skaita palielināšana. 
Latvijas galvenais un tradicionālais eksporta tirgus ir Eiropas Savienības valstīs. Šāda 
eksporta orientācija ir ekonomiski un politiski pamatota, jo Latvija ir ES dalībvalsts, kas 
izmanto preču, kapitāla un darbaspēka brīvas pārrobežu kustības priekšrocības. Tomēr, kaut 
arī salīdzinoši mazāka daļa Latvijas eksportā ir NVS un citām valstīm, šo valstu iespējas pirkt 
Latvijas preces un pakalpojumus netiek izmantotas pilnā apjomā. Tam ir vairāki iemesli. 

Viens no tādiem ir tas, ka pietrūkst kvalificētu un atbildīgu eksporta speciālistu darbam 
NVS un Āzijas valstu tirgos. Latvijas komersanti netiek gatavoti jaunu tirgu apgūšanai, tiem 
nepietiek daudzu eksporta prasmju, svešvalodu zināšanu, tāpat zināšanu par svešām kultūrām 
un mentalitātēm.  

Tas nozīmē to, ka ir jāpalielina ieguldījumi kvalificēta darbaspēka sagatavošanā, tajā 
skaitā starptautisko tirgu izpētes un mārketinga speciālistu izglītošanā augstskolās un privātās 
firmās, izmantojot valsts – privātās partnerības (public - privte partnership) un citas iespējas. 
Šiem speciālistiem ir jānodrošina obligātā, apmaksātā prakse atbilstīgos uzņēmumos, bet 
uzņēmumiem - studentu prakses apmaiņa Āzijas valstīs un Krievijā. 

Jādomā, ka šādas izglītības atbalstīšana ilgtermiņā var izvērsties par nozīmīgu eksporta 
produkcijas kvalitātes un eksporta diversifikācijas faktoru.  

Tātad ekonomiskās krīzes pārvarēšanai svarīgi ir palielināt eksporta apjomu, paaugstinot 
eksporta kvalitāti un paplašinot tā diversifikāciju. Tas nodrošinās Latvijas tautsaimniecībai 
lielāku spēju pielāgoties mainīgiem ārējiem apstākļiem, vieglāk pārvarēt grūtības, kuras 
izraisa nestabilitāte ārvalstīs.  
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BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
J.Dūšelis, K.Fedotova (zinātniskā vadītāja) 

 
DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU UZTURĒŠANAS IZMAKSU VADĪŠANAS 
ĪPATNĪBAS LATVIJĀ  
 

Mājoklis ir viens no svarīgākajiem nekustamā īpašuma tirgus elementiem, tādēļ 
ieguldījums mājas uzturēšanā un saglabāšanā ceļ dzīvokļa īpašuma kvalitāti un vērtību un līdz 
ar to arī cilvēku labklājību. Lai celtu labklājību, ir nepieciešama attīstība, iedzīvotāju 
nodrošināšana ar informāciju, tai skaitā inovācijām un iespējām. 

Darba zinātniski praktiskā vērtība ir apsaimniekošanas efektivitātes veicināšana un 
energoefektivitātes paaugstināšanas iespēja daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, lai, 
iepazīstoties ar šo darbu, apsaimniekotājs savā pārvaldībā esošajās ēkās var izmantot darbā 
sniegto informāciju par izmaksu samazināšanu un inovāciju iespējam, ko dod resursu 
ekonomēšana. 

Apsaimniekotāja izdevumus veido regulārie un ārkārtas izdevumi un apsaimniekošanas 
maksā neietilpstošie izdevumi. Pie apsaimniekošanas maksā neietilpstošajiem ir pieskaitāmi: 
komunālie pakalpojumi, par kuriem katrs dzīvokļa īpašnieks norēķinās pēc patērētā 
daudzuma; atkritumu izvešana, kur par pakalpojumu norēķinās dzīvokļu īpašnieki atkarībā no 
faktiskā cilvēku skaita dzīvoklī; un zemes īpašumu nodoklis. 

Lai apskatītu taupības režīma ieviešanas lietderību, jāatzīmē, ka ikdienas 
apsaimniekošanā ir grūti paredzēt, kur parādīsies ekonomijas iespējas un kur būs neparedzētas 
izmaksas. Veicot kādu tekošo remontu, darba procesā var rasties neplānoti apstākļi 
(piemēram: neplānota cauruļu, ventilācijas vai kanalizācijas rekonstrukcija), un otrādi, var ļoti 
efektīvi veikt līdzekļu ekonomiju siltumapgādē (piemēram, kad iestājies silts laiks, nav 
vajadzības turpināt apkurināt esošos namus). Tādā veidā notiek līdzekļu savstarpēja 
kompensācija – izdevumi tiek nosegti ar ietaupītiem līdzekļiem. Gadījumā, ja izveidojas 
pārāk lieli izdevumi, tad ar kopsapulces lēmumu tos sedz no rezerves līdzekļiem, vai vispār 
pārtrauc veicamos darbus (piemēram, pārceļ vai pārplāno paredzētos remontdarbus uz 
nākamo periodu). 

Uzturēšanas izmaksu samazināšanas ir iespējama pat  tik triviālā veidā kā spuldzīšu 
nomaiņa kāpņutelpā pret energoefektīvākām spuldzēm. Tie ir nepārprotami ietaupījumi, bet  
diemžēl tas vēl netiek darīts, apsaimniekotāja neizdarības vai nezināšanas dēļ. Atkritumu 
šķirošana pilsētās ir pieejama, bet darba autoram nav skaidrs, kāpēc piepilsētās un ciemos ir 
tik maza atsaucība. Pēc aprēķinu veikšanas darba autors redz, kā tiek izsaimniekota 
iedzīvotāju nauda. Diemžēl atkal jāatkārtojas, ka apsaimniekotāja neizdarības vai nezināšanas 
dēļ. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latvijā notiek, bet pašlaik intensitāte 
varēja būt vēl lielāka.  
 



127 

J.Dzene, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
KULTŪRAS PIEMINEKĻU VĒRTĒŠANAS ĪPATNĪBAS, PROBLĒMAS UN 
RISINĀJUMI 

 
Kultūras mantojuma lielākā un vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras pieminekļi. Uz  

2011. gada 31.martu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā bija iekļauti 
8556 pieminekļi. No tiem 45 teritoriālajiem un pilsētbūvniecības pieminekļiem un  
3406 arhitektūras pieminekļiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska un ekonomiska vērtība. 

Katru gadu pieminekļu skaits palielinās un arvien vairāk objektu tiek iekļauti kultūras 
pieminekļu sarakstā nekā izslēgti, līdz ar to pastāv potenciāls kultūras pieminekļu vērtēšanā. 

Kultūras pieminekļu novērtēšana ir nepieciešama, lai atspoguļotu to ekonomisko 
potenciālu (nozīmīgumu) kā investīciju piesaistes objektu. 

Latvijā nekustamos īpašumus vērtē saskaņā ar Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartu LVS 
401 prasībām, Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem, Eiropas vērtēšanas standartiem un 
Latvijas Republikas likumdošanas normām. 

 Latvijā līdz šim brīdim nav izstrādāta metodika kultūras pieminekļu vērtēšanai, kā arī 
nav iztulkoti un adaptēti Starptautisko vērtēšanas standartu metodiskie norādījumi Nr.15, kuri 
nosaka kārtību, kādā jāvērtē kultūras pieminekļi, līdz ar to kultūras pieminekļi Latvijā tiek 
vērtēti kā jebkurš nekustamais īpašums, kam nav piešķirts kultūras pieminekļa statuss. 

Saskaņā ar Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem kultūras pieminekļu vērtēšanā, ņemot 
vērā vērtēšanas mērķus, tiek pielietotas trīs vērtēšanas metodes: ieņēmumu metode, tirgus 
datu salīdzināšanas metode un izmaksu metode. 

Vērtējot nekustamos īpašumus, kam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, izmantojot 
tirgus datu salīdzināšanas metodi, viens no būtiskākajiem ietekmējošiem faktoriem ir 
apgrūtinājums. Objektiem ar kultūras pieminekļa statusu Latvijā vērtība tiek samazināta 
robežās no 10 līdz 15% salīdzinājumā ar nekustamajiem īpašumiem, kuriem kultūras 
pieminekļa statusa nav. Tas ir saistīts ar kultūras pieminekļu lielu fizisko nolietojumu un 
izmaksām, kuras ir nepieciešamas pieminekļu remonta, restaurācijas darbiem, kā arī to 
uzturēšanai. 

Pasaules praksē, vērtējot kultūras pieminekļus, vērtības aprēķinos tiek ietvertas 
nemateriālās vērtības (autentiskums, datējums, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.), taču Latvijā 
šiem datiem ir tikai informatīvs raksturs. 

Īpatnība, pielietojot ieņēmumu metodi kultūras pieminekļu vērtēšanā, ir faktoru ietekme, 
kas samazina tīrā ienākuma lielumu uz papildus izdevuma rēķina, kas saistīti ar kultūras 
pieminekļa uzturēšanu un saglabāšanu, kā arī paaugstinošo faktoru, kas var būt saistīts ar 
kultūras pieminekļa atrašanās vietu. 

Izmaksu aizvietošanas metode ir piemērotākā kultūras pieminekļu vērtēšanā. 
Apgalvojuma pamatā ir tas, ka ne visi kultūras pieminekļi ir izmantojami saimnieciskai 
darbībai, lai ģenerētu ienākumus, kas ir ieņēmumu metodes pamatā. Ne visai piemērota šķiet 
arī tirgus datu salīdzināšanas metode, kas balstās uz to, ka Latvijā nav pietiekami plašs 
kultūras pieminekļu tirgus, it īpaši, ārpustirgus kultūras pieminekļi un darījumi notiek ļoti reti, 
kā arī iespēja, ka pieejamā informācija salīdzināmiem objektiem ir maldīga vai nepatiesa. 
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I.Kļava, S.Fjodorova (zinātniskā vadītāja) 
 
PERSONĀLA VADĪBAS ĪPATNĪBAS BŪVNIECĪBAS NOZARĒ 
 

Būvniecības nozare Latvijā 2005. - 2011. gadā ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas, jo tieši 
izjūt valsts vispārējo ekonomisko attīstību. Tā ne tikai jutīgi reaģē uz ekonomiskās situācijas 
izmaiņām, bet arī veido nozīmīgu daļu no IKP un ir kopējās tautsaimniecības norišu 
atainotāja, jo cieši saistīta ar citu ekonomikas dalībnieku nākotnes prognozēm. Tādējādi, 
piemēram, investīcijas, kas primāri paredzētas citām nozarēm vai valsts infrastruktūras 
attīstīšanai, rezultātā tiek īstenotas būvniecībā gan kā jaunu inženierbūvju būvniecība, gan arī 
kā mājokļu un sabiedrisko ēku būvniecība. 

Būvniecība ir viena no nozarēm ar visaugstāko neoficiāli nodarbināto īpatsvaru, diemžēl   
nozarē ir vieni no sliktākajiem darba drošības un veselības aizsardzības rādītājiem ne tikai 
Latvijā, bet arī citur Eiropas Savienībā. Par to liecina augstais negadījumu skaits, jo 
būvniecības nozarē strādājošie negadījumos cieš biežāk nekā strādnieki citās nozarēs. Smago 
nelaimes gadījumu skaits būvniecības nozarē ir 2,8 reizes lielāks par vidējo nelaimes 
gadījumu skaitu valstī, bet letālo nelaimes gadījumu skaits ir 3,6 reizes lielāks par vidējo 
letālo nelaimes gadījumu skaitu valstī. Krišana no augstuma vai sastatnēm, nelaimes gadījumi 
saistībā ar transportu būvniecības laukumā - šīs ir vienas no aktuālākajām problēmām saistībā 
darba vides drošības noteikumu neievērošanu. 

Var teikt, ka no darba aizsardzības viedokļa, būvniecība ir viena no bīstamākajām 
nozarēm tieši daudzo darba vides riska faktoru dēļ - tie ir sastopami jebkurā būvlaukumā. 

Neapšaubāmi, ka svarīgākā no vadības funkcijām būvniecības nozarē ir personāla vadība, 
sevišķu vērību piegriežot darba aizsardzībai. Darba aizsardzības likums paredz jaunu pieeju 
nodarbināto drošības un veselības aizsardzībai darbā, uzliekot darba devējam pienākumu, 
pirmkārt novērtēt un pēc iespējas novērst iespējamo risku nodarbināto drošībai un veselībai, 
radot veselībai nekaitīgu darba vidi.  

Pasaulē ir daudz un dažādas risku novērtēšanas metodes, sākot no pavisam vienkāršām un 
beidzot ar ļoti sarežģītām, tādēļ katram jāizvērtē un jāizvēlas, kādu darba vides riska faktoru 
novērtēšanas metodi pielietot. Novērtējot darba vides riska faktorus, var izmantot Ministru 
kabineta 2007.gada 2.oktobra not. Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība”. Risks ir komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes vai cita gadījuma (trauma, 
ugunsgrēks u.tml.) varbūtību un šī notikuma izraisīto nevēlamo seku novērtējumu. Būtiski 
izvērtēt riskus pilnvērtīgi un tādējādi novērst nepilnības darba drošībā, iesaistīt arī pašus 
strādājošos - veselīgas un drošas darba vides veidošanā. 
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A.Mavrikova, S.Fjodorova (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMERCIĀLA RAKSTURA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS 
PROBLĒMAS 
 

Nekustamais īpašums veido visas tirgus attiecību sistēmas centrālo posmu. Nekustamais 
īpašums ir ne tikai svarīgākā prece, kas apmierina dažādas cilvēku personiskās vajadzības, bet 
arī kapitāls mantiskā formā, kurš nes ienākumus. Finanšu ieguldījumu mērķis nekustamā 
īpašuma objektos parasti ir skaidrs - gūt peļņu.  

Nepieciešamību novērtēt nekustamo īpašumu rada dažādi iemesli. Raksturīgākie 
vērtēšanas iemesli ir īpašuma tirgus vērtības noteikšana pirkuma-pārdevuma darījumiem, 
kredīta garantijām, vērtējumi finanšu uzskaitei, nodokļu aprēķiniem, apdrošināšanai, 
ieguldījumu noteikšanai u.c. 

Lai izvairītos no iespējamām domstarpībām, uzsākot darbu pie konkrētā nekustamā 
īpašuma vērtējuma, vērtēšanas mērķis un vērtēšanas izmantošanas joma jāformulē ļoti precīzi 
un nepārprotami un jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Veicot nekustamā īpašuma vērtēšanu, tāpat kā veicot jebkura cita profesionāla veida 
pakalpojumus, ir zināms risks pieļaut kļūdu, kas vērtētājam draud ar nopietnām finansiālām 
problēmām. Šādas kļūdas var pieļaut jebkurš vērtētājs. 

Visbiežāk sastopamās problēmas, vērtējot komerciāla rakstura nekustamo īpašumu: 
 vērtējamā komerciāla rakstura nekustamā īpašuma atrašanās vieta, tā izvietojuma 

unikalitāte var sarežģīt vērtētāja darbu, pielietojot salīdzināmo darījumu metodi. Jo, 
pielietojot šo metodi, ir svarīgi, lai salīdzināmie īpašumi būtu līdzvērtīgi gan pēc 
tehniskā stāvokļa, gan pēc atrašanās vietas un citiem parametriem;  

 nosakot labāko un efektīvāko izmantošanas veidu, jāņem vērā iespējamās izmaiņas 
likumdošanā, jāpārbauda, vai šī izmantošana nav ierobežota ar noslēgtajiem nomas 
līgumiem. Finansiāli iespējamās izmantošanas kritērijs ir investētā kapitāla atgūšanas 
iespējas, kas lielā mērā ir atkarīgas no piedāvājuma un pieprasījuma attiecības; 

 salīdzināmo darījumu metodes galvenā problēma - pārdevuma datu savākšana, analīze 
un apstrāde; 

 ieņēmumu metodes galvenā problēma - tirgus vērtības noteikšana, kas ir grūti veicama 
šajos tirgus apstākļos, ņemot vērā konkrētā brīža nomas maksas; 

 aprēķinot potenciālos ieņēmumus, svarīgi noteikt visas ar nekustamā īpašuma 
uzturēšanu, kā arī ar saimniecisko darbību saistītās izmaksas. Šie periodiskie 
izdevumi tiek veikti, lai objekts varētu normāli funkcionēt un tā komercdarbības 
veikšanas rezultātā gūt ienākumus. Šīs izmaksas ir vienas no svarīgākajām, kad 
jāraksturo nekustamo īpašumu; 

 ir problemātiski noteikt ieņēmumu metodes kapitalizācijas likmi. Šo metodi pielieto 
tādu īpašumu vērtēšanai, kas dod stabilus ieņēmumus ilgākā laika posmā. Kapitāla 
atgūšanas laiks ir cieši saistīts ar īpašuma vērtību. Jo zemāka ir īpašuma vērtība, jo 
īsāks ir kapitāla atgūšanas laiks, un otrādi; 

 vērtēšanas metožu līdzsvarošana - katrai no metodēm, kas tiek pielietota nekustamā 
īpašuma vērtēšanas procesā (ieņēmumu metode, salīdzināmo darījumu metode un 
izmaksu metode), ir sava specifiska pieeja un savi kritēriji vērtējamam īpašumam, līdz 
ar to tā vērtību atspoguļo zināmā mērā vienpusēji. Lai noteiktu visticamāko 
nekustamā īpašuma vērtību konkrētajā situācijā, vēlams pielietot visas trīs metodes. 
Tomēr, informācijas trūkuma vai kāda cita iemesla dēļ, dažkārt ir jāatsakās no kādas 
metodes pielietošanas. 
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L.Pavlova, S.Fjodorova (zinātniskā vadītāja) 
 

INVESTĪCIJU PROJEKTU VĒRTĒŠANAS ĪPATNĪBAS  
AS “LATVENERGO” 
 

Investīcijas ir ļoti nozīmīgs un ekonomiku ietekmējošs faktors. Latīņu vārds “invest” 
nozīmē - ieguldīt. No plašāka viedokļa, investīcijas ir ieguldījumi, lai uzturētu kapitālu vai 
dabūtu tā pieaugumu. Veiksmīgi paveiktas investīciju operācijas rada pamatu jauniem 
investīciju projektiem. Rezultātā attīstās ražošana, pārdoto pakalpojumu daudzums, aug 
ienākumi, palielinās nodokļu ieņēmumi, kā arī palielinās nodarbināto iedzīvotāju skaits. 

Enerģētikas sektors ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Varbūt pat  
svarīgākā. Tā ir viena no nozarēm, kurā ir gan lieli resursi, gan lieli kapitālieguldījumi. Tāpēc 
gan nozarei kopumā, gan mūsu enerģētikas uzņēmumiem ir svarīga vieta ekonomikā un visas 
valsts dzīvē. Otrs ļoti svarīgs moments, ka enerģētikai ir saikne ne tikai ar pilnīgi visu 
tautsaimniecību, visām nozarēm, bet arī sociālo sfēru un infrastruktūru. Tāpēc vienotā 
elektroenerģētikas sistēma jānostiprina, tā nodrošinot objektīvi pastāvošo enerģijas avotu 
savstarpēju aizvietojamību. Svarīgs konceptuāls elektroenerģētikas attīstības virziens ir tās 
pakāpeniska integrēšanās vienotā Eiropas energosistēmā. 

Eiropas konteksts enerģētikā vēl ienāk ar to, ka mums ir jāmaina sava kurināmā struktūra 
gan siltuma, gan elektroenerģijas ražošanai. Lai novērstu kaitīgās izplūdes gāzes, jāsamazina 
mazuta un akmeņogļu īpatsvars, jo šim jautājumam Ziemeļvalstīs, tāpat kā pārējā Eiropā, tiek 
pievērsta liela uzmanība. Arī pelnu un izdedžu utilizācijai un izmantošanai. Tagad valdības 
pēta iespējamos projektus, kuros varētu palabot un uzlabot ar ekoloģiju saistītos jautājumus. 
Jāatzīst, ka jaunās katlumājas, jaunie projekti paredz lielus līdzekļus ieguldīt tieši ekoloģisko 
problēmu risināšanā. Lai to nodrošinātu, nepieciešamas investīcijas un inovācijas 
elektroenerģētikas modernizācijai. Jāpanāk saprātīga enerģijas taupīšana ikvienā tās 
ražošanas, pārvadīšanas posmā un objektā. Energosaimniecības attīstības taktisko pasākumu 
un līdzekļu arsenālu veido stimulējošā likumdošana, privatizācijas metodes, enerģijas tarifu 
politika, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana u.c. 

Latvija ir viena no tām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kas vislielāko daļu no sava 
iekšzemes kopprodukta (turpmāk IKP) izdod par energoresursiem. Mums ir maz vietējo 
energoresursu, tāpēc vairāk nekā 80% jāimportē. Par to jau tagad jāmaksā pasaules cenās. Pēc 
1995. gada banku krīze Latvijā, kurā cieta arī “Latvenergo”, turpina vēl tālāk postīt 
energosistēmu. Ņemot vērā fiziski un morāli novecojušo tehniku (kas veidota vēl pēc bijušās 
PSRS atpalikušās tehnoloģijas), jāapbrīno “Latvenergo” vadības un speciālistu māka 
nodrošināt elektroenerģijas apgādi. Tiek vērtēts, ka nākamajos 10 - 15 gados energosistēmas 
attīstībā būs jāiegulda vairāki miljardi latu. 

Zinātniskā darba mērķis ir izpētīt investīciju projekta PVAS „Latvenergo” īpatnības un 
piedāvāt pievilcīgāku investīciju projekta novērtēšanas metodi, lai samazinātu projekta 
atmaksāšanas laiku. Mērķa sasniegšanai risināmie uzdevumi: 

 aplūkot investīciju lomu uzņēmumu attīstībā; 
 raksturot investīciju lomu Latvijas ekonomikā;  
 raksturot enerģētikas lomu ekonomikā un tās īpatnības; 
 aplūkot un izvērtēt „Latvenergo“ darbību. 
Darbā izstrādāti priekšlikumi „Latvenergo“ elektroenerģijas zudumu samazināšanai 

sadales tīklos, kā arī piedāvāti aprēķini elektroenerģijas tehnisko un komerczudumu 
samazināšanai. 
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I.Stāmure, S.Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
SOCIĀLĀ DZĪVOJAMĀ FONDA LABIEKĀRTOTĪBA LATVIJĀ 

 
ES un pasaules praksē sociālais mājoklis apvieno dažādas īres (nomas) formas 

nekustamajam īpašumam, kuru īpašnieki un/vai pārvaldnieki ir organizācijas (valsts vai 
pašvaldību iestādes, nekomerciālas iestādes (bezpeļņas organizācijas) vai to kombinācijas, 
kurām ir nekomerciāli mērķi - kā likums, saistīti ar mājokļa pieejamību visiem iedzīvotāju 
slāņiem. Lielākā daļa no jau esošajām sociālās dzīvojamās mājas nav piemērotas personām ar 
kustību traucējumiem, tās neatbilst mūsdienu siltumtehniskajām un vides prasībām atbilstoši 
Nacionālā vides politikas plānam un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem. 

Pētījuma laikā tika konstatēts, ka daļa ēku, kurām piešķirts sociālās dzīvojamās mājas 
statuss, ir celtas līdz 1960.gadam, t.sk. 7 sociālās dzīvojamās mājas līdz 1900.gadam. 
Sociālajās dzīvojamās mājās, kas celtas no 1901. līdz 1960.gadam, energoefektivitātes 
pasākumi veikti 31% māju, bet neviens energoefektivitātes pasākums nav veikts sociālajās 
dzīvojamās mājas, kas celtas līdz 1900.gadam. Tikai aptuveni 30% no pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā fonda (sociālās dzīvojamās mājas atsevišķi nav uzskaitītas) veikts ēku tehniskais 
apsekojums. Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums un to 
dzīvokļus aizliegts mainīt, pārdot vai privatizēt. Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā pēc to 
labiekārtošanas līmeņa ir iedalītas 3 kategorijās: 

 I kategorija - dzīvojamā platība ar atsevišķu virtuvi un sanitāro mezglu; 
 II kategorija - dzīvojamā platība ar atsevišķu sanitāro mezglu un koplietošanas virtuvi; 
 III kategorija - dzīvojamā platība ar koplietošanas virtuvi un sanitāro mezglu. 
Lielākā daļa dzīvojamo māju, kurām piešķirts sociālās dzīvojamās mājas statuss, ir celtas 

laika posmā līdz 1992.gadam, tās neatbilst šodienas siltumtehniskajām un vides prasībām, 
ņemot vērā, ka siltumapgādes sistēmas ir morāli un tehniski novecojušas, un sociālām 
dzīvojamām mājām līdz šim nav veikti pasākumi siltumnoturības paaugstināšanai un 
energoresursu taupīšanai. Ieņēmumi no sociālo mājokļu izīrēšanas ir pārāk mazi, lai par tiem 
varētu kaut daļēji finansēt energoefektivitātes un labiekārtotības līmeņa paaugstinošus 
pasākumus, un pašvaldībām nepietiek līdzekļu, ko varētu paredzēt budžetā minēto pasākumu 
veikšanai sociālajās dzīvojamās mājās. 

Jau vairākus gadus pašvaldībām ir pieejams ES ERAF struktūrfondu līdzfinansējums 
dzīvojamo māju renovācijai, lai “uzlabotu energoefektivitāti pašvaldībai piederošajās 
dzīvojamās mājās”. ERAF līdzfinansējums šajā aktivitātē ir 85%, bet jāatzīst, ka arī atlikušos 
15% liela daļa pašvaldību nevar atļauties un tādēļ nav izmantojusi esošo iespēju. Tā kā 
privatizācijai nodoti 99,24% dzīvokļu no valstij vai pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda, 
pašvaldībām nepietiek mājokļu, lai izpildītu savu autonomo funkciju - sniegtu palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot sociālos mājokļus personām ar zemiem ienākumiem, 
kā rezultātā pašvaldības piešķir sociālā dzīvokļa statusu atsevišķām istabām dzīvokļos vai 
dienesta viesnīcas (kopmītņu) istabām un sociālās dzīvojamās mājas statusu dienesta viesnīcai 
(kopmītnei) - līdz ar to maznodrošinātu (trūcīgu) personu mājokļa apstākļi un labklājības 
līmenis ir zems, salīdzinot ar pārējiem iedzīvotājiem.  

Pēc neatkarības atgūšanas Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība "Rīgas 
Pilsētbūvnieks" Rīgā uzbūvēja jaunu dzīvojamo māju kompleksu Dreiliņos, kas sastāv no  
14 dzīvojamām mājām ar 1174 dzīvokļiem, pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza), 
izveidotas infrastruktūras un apzaļumotas teritorijas pēc vienota projekta, savukārt 2010.gada 
sākumā ekspluatācijā tika nodota pēc speciāla projekta būvēta sociālā māja Rīgā, 
Lomonosova ielā. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
A. Ābele, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
MĀJOKĻU CENU IZMAIŅAS LATVIJĀ SALĪDZINĀJUMĀ AR ES 
VALSTĪM 
 

Pētījuma aktualitāte nosaka pajumtes nozīmi cilvēka eksistencē. Maslova piramīdā skaidri 
redzams, cilvēkam svarīgākās ir pamatvajadzības, t.i. – fizioloģiskās vajadzības un drošība - 
ēdiens, dzēriens, miegs un jumts virs galvas. Katram sabiedrības indivīdam svarīga ir 
dzīvesvieta, neatkarīgi no viņa ienākumiem, reliģiskās piederības, sabiedriskā stāvokļa un 
ādas krāsas. Mainoties mājsaimniecību ienākumiem, izglītības līmenim, nodarbinātībai un 
vecumam, mainās arī attieksme pret mājokļa kvantitatīvajām un kvalitatīvajām dimensijām.  

Pētījuma mērķis - analītiski izvērtēt mājokļu cenu izmaiņas Latvijā pēdējo gadu laikā. 
Pētījumā izdarīti tēmas saturam un mērķim atbilstoši pieņēmumi un ierobežojumi. Periods, 
kurā pētījums tiek veikts, ir no 2004. gada līdz 2012. gadam. Pētījumā izmantotas statistiskās 
un analīzes metodes. 

Latvijas ekonomikas straujā izaugsme un tai sekojoša recesija laikā no 2004. gada līdz 
2009. gadam lieliski atspoguļojas arī mājokļu cenās.  
 

 
 

Attēlā parādīts valsts tautsaimniecībā saražotā un faktiskajās cenās izteiktā IKP 
pieauguma temps un mājokļu cenu pieauguma temps. Valstī IKP savu visaugstāko punktu 
sasniedza aptuveni divus gadus pēc augstākās mājokļu cenu virsotnes. No 2004. gada līdz 
2008. gadam valsts ekonomiskā situācija strauji uzlabojās, līdz ar to arī šo gadu laikā vidējās 
mājokļu cenas sasniedza savu virsotni pēdējo 10 gadu laikā. Šajā laikā valstī bija straujš 
kreditēšanas kāpums, kas arī izraisīja mājokļu cenu kāpumu. Konkrēti 2006. gadā mājokļu 
cenas sasniedza visaugtāko punktu, Latvijā šis kāpums procentuāli pārsniedza citas Eiropas 
valstis. Sākot ar 2009. gadu sākās strauja mājokļu cenu recesija, un attēlā ir redzams, ka arī 
valsts IKP tajā laikā piedzīvoja recesiju. 

 Ja skatāmies, kas notiek pašlaik, tad pēdējo 12 mēnešu laikā mājokļu cenas augušas par 
4,9% un Rīgā vidējā sērijveida dzīvokļa cena ir aptuveni 579 EUR par m2 Mājokļu cenas ir 
stabilas, vienīgās izmaiņas, kas ir aptuveni 1% robežās, novērotas vienistabas dzīvokļiem.  



133 

S.Aļļe, S.Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 

KADASTRĀLĀS UN INDIVIDUĀLĀS VĒRTĒŠANAS ATŠĶIRĪBAS 
LATVIJĀ 
 

Nekustamajais īpašums (NĪ) ir viens no populārākajiem investīciju veidiem, tāpēc svarīgi 
zināt tā vērtību gan individuālām, gan valstiskām vajadzībām - nodokļu, valsts nodevu un 
nomas maksu aprēķināšanai. Šādiem mērķiem izmanto masveida jeb kadastrālo vērtību. 
Latvijā pasaulē pazīstamā termina „masveida vērtēšana” vietā vērtēšanas procesu valstiskām 
vajadzībām sauc par „kadastrālo vērtēšanu” (KV). Lai arī individuālās un KV process un 
metodes pēc būtības ir līdzīgas, starp tām ir atšķirības. KV mērķis ir visu valstī esošo 
nekustamo īpašumu efektīva vērtēšana jau iepriekš pieminētajām vajadzībām. Individuālās 
vērtēšanas mērķis ir konkrēta NĪ vērtības noteikšana, parasti pēc individuāla pasūtījuma. KV 
regulē normatīvie akti, un tā ir valsts iestādes funkcija, bet individuālo vērtēšanu veic 
individuāli sertificēti vērtētāji, balstoties uz vērtēšanas standartiem.  

Tā ir pēc noteiktas, standartizētas sistēmas veikta visu NĪ vērtēšana noteiktā datumā. KV 
uzsvars tiek likts uz izstrādātiem vērtības noteikšanas modeļiem, standartizētiem 
paņēmieniem, kā arī statiskās kvalitātes kontroli. Tā tiek organizēta trīs etapos - datu 
iegūšana, KV bāzes izstrāde un KV aprēķins. Informācija par objektiem, to raksturlielumiem 
tiek iegūta no NĪ Valsts kadastra informācijas sistēmas, savukārt par tirgus darījumiem - no 
NĪ tirgus informācijas sistēmas. Lai arī pastāv vienotas informācijas sistēmas, dati bieži vien 
ir nepilnīgi, novecojuši, līdz ar to neatbilst reālajai situācijai. Tāpat arī informācijas iegūšanas 
process ir laikietilpīgs, dati tiek saņemti novēloti, kuri tirgus cenu aktīva kāpuma vai krituma 
apstākļos nav izmantojami. Aktuāla problēma arī ir nepatiesā informācija par NĪ pirkuma 
cenām, kura tiek iegūta no zemesgrāmatas, jo, tā kā valsts nodeva par NĪ reģistrāciju ir 
maksājama no pirkuma cenas, īpašnieks ir ieinteresēts to norādīt zemāku, tādēļ lietderīgi būtu 
apsvērt likumdošanas izmaiņas, kas noteiktu, ka nodeva tiek rēķināta no īpašuma kadastrālās 
vērtības. Problēma ne vien faktā, ka tiek sniegta nepatiesa informācija, bet arī, ka, augstās 
reģistrācijas maksas un laikietilpīgā procesa dēļ, tā netiek sniegta vispār, kas apgrūtina datu 
bāzes izstrādi. 

Individuālajā vērtēšanā, līdzīgi kā KV, izmanto informāciju gan par NĪ tirgu, gan cenu 
izmaiņām, gan par būvniecības izmaksām, gan par teritorijas plānojumiem, gan par 
sociālekonomiskajiem rādītājiem, tomēr, tā kā tiek vērtēts viens konkrēts NĪ, datu 
detalizācijas pakāpe vērtējama daudz augstāka, tiek atlasīti aktuāli un dotajai situācijai 
atbilstoši dati, kā arī individuāli noteikti korekcijas koeficienti, kas nodrošina precīzu un 
esošajai ekonomiskajai situācijai atbilstošu novērtējumu. Kopš 2012.gada pilnveidoti KV 
modeļi ēkām, iekļaujot tādus vērtības ietekmējošus faktorus kā labiekārtojums, ārtelpu 
platība, stāva ietekme, iedalot ēkas trīs grupās - savrupmājas, daudzfunkcionālās ēkas un citas 
nedzīvojamās ēkas. Problēma par šo datu iekļaušanu vērtēšanā saglabājas, jo šos faktorus 
aprēķinā iespējams pielietot tad, ja par ēku reģistrēta pilna informācija, tas savukārt ir 
īpašnieka pienākums, kas bieži vien netiek izpildīts, līdz ar to ēkai netiek noteikta korekta 
vērtība. Ar līdzīgām problēmām jāsaskaras zemes vērtēšanā, jo, veicot to vērtību aprēķinu, 
modeļos netiek iekļauti tādi faktori kā infrastruktūra, komunikācijas un daļēji arī pieļaujamā 
apbūves intensitāte, kas ir vieni no svarīgākajiem aspektiem vērtības noteikšanā. KV procesā 
nav iespējams ņemt vērā pilnīgi visus faktorus, jo tad izmaksas kļūtu nesamērojamas. Pretēja 
situācija KV ir individuālā vērtēšana, jo, veicot vērtējumu konkrētam NĪ, tiek izvērtēti visi 
faktori. KV pilnveidošanai jāveic datu sistēmas sakārtošana, jāpilnveido vērtēšanas modeļi un 
jāatvieglo datu aktualizēšanas process, kas motivētu īpašniekus sniegt aktuālu un patiesu 
informāciju. 
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ĒNU EKONOMIKA IZPLATĪBA LATVIJĀ - NOZĪMĪGĀKIE CĒLOŅI UN 
SEKAS 

 
Ēnu ekonomika pastāv visās valstīs - vienā mazāk, citā vairāk. Tās pastāvēšana ir viena 

no lielākajām un aktuālākajām problēmām ekonomikā, un neviena valsts nevar pilnībā no tās 
izvairīties. Nozīmīgākās ēnu ekonomikas izpausmes ir nodokļu nemaksāšana, ienākumu 
slēpšana, kontrabanda, narkotirdzniecība, fiktīvas finanšu operācijas u. c. Valstij ir efektīvi 
jācīnās ar to, izmantojot dažādus politiskos un juridiskos pasākumus. Ēnu ekonomika ir 
aktuāla problēma arī Latvijas tautsaimniecībā. Valdība nepietiekoši efektīvi cīnās ar ēnu 
ekonomikas izplatību, tā turpina augt, nodarot nopietnas sekas valsts budžetam. 

Darba mērķis ir noteikt un izvērtēt Latvijas ēnu ekonomikas cēloņus, sekas un risinājuma 
virzienus tās mazināšanai. Ēnu ekonomikas pētījumos izmanto tiešās un netiešās pētījumu 
metodes. Tiešās metodes - aptaujas vai anketas ar brīvās izvēles atbildēm. Netiešās metodes 
galvenokārt ir makroekonomiskas, un tajās tiek izmantoti dažādi ekonomikas un citi 
indikatori, kas satur netiešu informāciju par ēnu ekonomikas dinamiku. Latvijas Darba devēju 
konfederācija ziņo, ka 2011. gadā ēnu ekonomikas apjoms privātajā sektorā Latvijā bija 
38,1% no iekšzemes kopprodukta, un 2012. gada Finanšu ministrijas aplēses liecina, ka ēnu 
ekonomika veido 20–30% no iekšzemes kopprodukta.  

Ēnu ekonomikas izpausmes Latvijā ir dažādas, taču visizplatītākās ir peļņas slēpšana, 
aplokšņu algas un nelegālā nodarbinātība, kā arī kukuļdošana. Pierobežu pilsētās ļoti progresē 
kontrabanda. Cēloņi galvenokārt ir augstā akcīzes nodokļu likme, augstā darbaspēka nodokļu 
likme, zemā samaksa par darbu un augstais bezdarba līmenis. Un ēnu ekonomikas sekas ir 
nozīmīgas - skolu un slimnīcu slēgšana, darbavietu skaita samazināšanās, nespēja segt ceļu 
uzturēšanas un labošanas izmaksas, līdzekļu trūkums valsts izdevumu segšanai, valsts budžeta 
deficīts un parādi. 

Ēnu ekonomikā ir viegli iesaistīties, jo darījumiem ar skaidru naudu ir grūti izsekot, arī 
atmaskošanas un soda iespējamība ir ļoti maza. Valsts iedzīvotājiem nav pārliecības, ka, 
nomaksājot nodokļus, ekonomiskā situācija valstī ievērojami uzlabosies, ka valsts varēs 
piedāvāt vairāk darbavietu un lielāku darba samaksu. Pētījumi liecina, ka uzņēmēji labprāt 
maksātu nodokļus, ja zinātu, ka uzņēmums būs konkurētspējīgs ar tiem uzņēmumiem, kas 
nodokļus nemaksā. 

Tātad valsts politikai ir jārada tāda ekonomiskā situācija, lai uzņēmējiem būtu izdevīgi 
darboties legāli, un sabiedrībai jārada pārliecība, ka maksātie nodokļi tiešām tiek izmantoti 
lietderīgi. Valdībai primāri būtu jādomā par darbaspēka nodokļu izlīdzināšanu Baltijas 
mērogā, jo pašlaik Latvijā, salīdzinot ar citām kaimiņvalstīm, nodokļu slogs darba ņēmējiem 
ir visaugstākais, un ēnu ekonomika arī ir visaugstākā. Valstij, mazinot savu budžeta deficītu, 
nevajadzētu steigties ar nodokļu paaugstināšanu, jo nodokļu palielināšana sekmē ēnu 
ekonomiku. Jāsamazina darbaspēka nodokļi, lai novērstu daudzu strādājošo neoficiālu 
reģistrēšanu vai attaisnojumu radīšanu, lai strādājošos noformētu par pašnodarbinātām 
personām vai mikronodokļu maksātājiem. Iedzīvotāji jāpārliecina, ka valsts ekonomiskā 
situācija uzlabosies, ja nodokļi tiks godīgi maksāti. No ēnu ekonomikas pilnībā nav iespējams 
izvairīties, bet padarīt to daudz mazāku var. 
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KEY CHALLENGES OF ACCESSING HOUSING FINANCING IN NIGERIA 
 

Housing delivery is targeted mainly at the middle to high income segment of the 
population that can either pay cash or access mortgage finance from the banks. 

The sheer size of the low-income population, however, suggests a crucial growth 
opportunity for developers and financiers if they are sufficiently innovative. The affordability 
parameters inherent in the mortgage instrument limit access to the low-income population. 
These parameters include 20% - 30% equity contribution, maximum tenures of only  
10 – 15 years, high interest rate of 22%, etc. Opportunities to address this market are limited 
by expensive building materials and the lack of local capacity to produce the supply chain 
components like doors, door knobs, windows, etc. The non-availability of long-term funding 
for housing development also compels builders of residential accommodation to recover their 
capital within the shortest possible time. It is in this area that the development of non-
mortgage housing finance products, such as housing microfinance, could be very successfully 
explored. Some of the other challenges to the development of the Nigerian housing market 
include: 

Macroeconomic challenges: 
Inflation in Nigeria is still in double digits. Investors, lenders and borrowers prefer a 

stable economy where decisions can be taken without trepidation. Apart from inflation, other 
macroeconomic indices should be kept stable and must continue to improve if the mortgage 
market is to thrive and become vibrant. 

Policy and regulatory challenges: 
The Land Use Act of 1978 has become an obstacle to making land available for housing. 

The Act has been blamed for the prolonged bureaucratic process of obtaining the Certificate 
of Occupancy, the document that confers ownership of the land to the individual from the 
government.  

Financial sector challenges: 
Insufficient and inadequate capital base of most primary lenders limits their ability to 

provide the needed finance to meet market demand. 
Funding challenges:  
Funding is a major challenge in the Nigerian housing market. The market is characterized 

by high interest rates, which are a reflection of the source of funds which is predominantly 
short tenured (30 days, 60 days and 90 days). Mortgage finance where present is structured as 
variable rate mortgages. Funding challenges lead to affordability issues. Thus, there is a gap 
between the cost of houses and the income of end users. 

Skilled manpower:  
There is limited capacity for the requisite skills required in the mortgage market in 

Nigeria. This is explained by the fact that the market has not been in existence for a long time. 
Housing sector challenges: 
High cost of building materials: Nigeria imports about 60% of the building materials 

required for housing development. This is a key factor determining the high cost of houses. 
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SUBSĪDIJU IEVIEŠANA  LAUKSAIMNIEKIEM  VIDES UN LAUKU 
AINAVAS SAGLABĀŠANĀ 
 

Ainava ir dabas un sabiedrības veidots kopprodukts – kopīgās darbības rezultāts, kurš dod 
iespēju orientēties apvidū un atšķirt vienu vietu no citas. Ainava ir viena no lielākajām 
Latvijas valsts bagātībām. Tādēļ ir būtiski zemi apsaimniekot tā, lai saglabātu un attīstītu 
Latvijas kultūrainavu. Valsts subsīdijas 2012.gadā saņems aptuveni 4,5 tūkstoši fiziskās un 
juridiskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu: 9 zinātniskās institūcijas, 
kā arī 16 šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas. Subsīdijas paredzētas, galvenokārt 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Bet lauksaimniecības produktus neražojošie 
lauksaimnieki iztiek bez Eiropas Savienības subsīdijām. Atvēlētie finanšu līdzekļi  
neveicina vides un lauku ainavas pienācīgu apsaimniekošanu. To viegli var pamanīt gar 
ceļmalām, atsevišķās platībās, pļavās un ganībās, kuras bieži vien nav sakoptas finanšu 
līdzekļu trūkuma dēļ.  

Pētījuma mērķis – izvērtēt lauksaimniekiem izsniegto  subsīdiju nozīmi vides un lauku 
ainavas saglabāšanā un attīstībā.   

ES subsīdiju politikā lielāku uzmanību vajadzētu veltīt lauku ainavas saglabāšanai un tās 
pastāvīgai attīstībai, pastiprinot estētisko un ekoloģisko dimensiju lauku ainavu veidošanā, 
saglabāšanā un attīstībā. Vajadzētu pārskatīt subsīdiju piešķiršanu lauksaimniekiem. Svarīgi 
apzināties, ka subsīdijas šajā gadījumā ir vērstas uz to, lai zināmā mērā kompensētu 
zemniekam valsts noteiktos ierobežojumus zemes apsaimniekošanā, kas izriet no 
nepieciešamības saglabāt un paaugstināt ainavas estētisko un ekoloģisko vērtību. Tāpēc 
subsīdiju piešķiršanu vajadzētu saistīt ar šādu nosacījumu izpildi: 

 uzturēt zemi labā lauksaimniecības stāvoklī;  
 kultivēt pļavas un ganības, kas tiek regulāri nopļautas un noganītas;  
 lauks nav aizaudzis ar nezālēm un brikšņiem, tajā ir ierīkotas un darbojas  meliorācijas 

sistēmas; 
 latvāņi tiek iznīcināti un tīrumi atbrīvoti no krūmājiem; 
 zeme tiek apsaimniekota lauksaimniecībai mazāk labvēlīgajos apvidos, kur pļavas un 

ganības apstrādā, lai iegūtu zaļbarību; 
 mazāk intensīvas apsaimniekot pļavas, kas ir īpaši vērtīgas, t.i., pļavas, kurās ir 

saglabājušās daudzveidīgas savvaļas augu sugas un kurās ligzdo vai barojas gājputni.   
Bez tam  nepieciešams izstrādāt konkrētus nosacījumus un kritērijus, kas sekmētu zemes 

kā ražošanas resursa izmantošanu vislabākajā un visefektīvākajā veidā ne tikai no 
ekonomiskās, bet arī no ekoloģiskās un estētiskās puses, piemēram, zemes ražības 
uzlabošanai, mēslošanai, augu nomaiņai. Ja zemes īpašniekam nebūs konkrētu plānu zemes 
apsaimniekošanai un lauki netiks uzturēti nepieciešamajā kārtībā, atbalsta maksājumus 
nevarēs saņemt.  

Tādējādi Atbalsta maksājumi ļautu lielākus līdzekļus ieguldīt saimniecības attīstībā,  
zemnieki būtu ieinteresēti zemes sakopšanā, lai veicinātu lauku ainavas uzlabošanos visā 
Latvijā. Zemnieki ir tie, kas saglabā Latvijas kultūrainavu, tādēļ par to ir nepieciešamas 
subsīdijas. 
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MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA IZMAIŅU SALĪDZINĀJUMS LATVIJĀ 
UN ES VALSTĪS 

 
Mājsaimniecības ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa, kura sastāv no vienas vai vairākām 

personām. Atsevišķos gadījumos tās darbojas gan kā resursu piegādātāji, gan preču un 
pakalpojumu gala patērētāji. To ienākumi un līdz ar to izdevumi mainās atbilstoši ekonomiskā  
cikla fāzēm un politiskajām izmaiņām valstī, kā arī pasaulē. Kopumā mājsaimniecību 
izdevumi veido aptuveni 60% no valsts iekšzemes kopprodukta. 

 
 
 
 
 
 
 

Aplūkojot tabulu, var secināt, ka Eiropas Savienībā mājsaimniecību izdevumi nav 
mainījušies tik krasi, kā tas novērojams Latvijas mājsaimniecību vidū. Sākot no 2005.gada 
Latvijas mājsaimniecību patēriņā bija vērojams pieaugums. Šis fakts skaidrojams ar darba 
algu palielinājumu, kā arī ekonomiskā optimisma palielināšanos iedzīvotāju vidū.  

Mājsaimniecību patēriņa pieauguma tendence ilga tikai līdz 2007.gadam, jo, sākot no  
nākamā gada, iedzīvotāju izdevumos novērojams straujš samazinājums, kas atspoguļo 
iepriekš valdošās stabilās ekonomiskās situācijas svārstības. Mājsaimniecības Latvijā 
ekonomisko lejupslīdi sajuta manāmi spēcīgāk, kā tas notika visās Eiropas Savienībā 
pastāvošajās mājsaimniecībās kopā. Jau 2009.gadā Latvijā esošo mājsaimniecību izdevumi 
samazinājās vēl izteiktāk, kas nepārprotami  skaidrojams ar lielo kredītu nastu un salīdzinoši 
zemajiem ienākumiem. Latvijas valdība šos nestabilos ekonomiskos procesus centās novērst 
ar fiskālās politikas palīdzību, kas diemžēl vēl vairāk atsaucās uz mājsaimniecību finansiālo 
stāvokli. 

Sākot ar 2010.gadu, tabulā vērojama izaugsme, kas savukārt skaidrojams ar 
mājsaimniecību spēju sadzīvot ar esošajiem apstākļiem un meklēt alternatīvas pelnīšanas 
iespējas vai māku ietaupīt un kārtīgāk izvērtēt katra pirkuma nepieciešamību. Diemžēl 
iepriekšminēto iemeslu dēļ, Latvijas Republikas teritorijā palielinājās ēnu ekonomika, kuras 
sekas jūtamas joprojām. 

Eiropas Savienības valstīs kopumā netika novērots tik straujš mājsaimniecību izdevumu 
samazinājums 2009.gadā, salīdzinot ar norisēm Latvijā. Tāpēc var apgalvot, ka Eiropas 
Savienības valstīs kopumā netika novēroti strauji kritumi un kāpumi. Tas skaidrojams ar šajā 
teritorijā esošo dažādo valstu attīstības līmeni, fiskālo politiku, kā arī daudzu citu savstarpēji 
saistītu iemeslu ietekmi. 

2011.gadā gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā esošo mājsaimniecību izdevumiem ir 
novērojama tendence pieaugt. Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijā ekonomiskie procesi norit 
straujākā tempā, līdz ar to izdevumu pieauguma un samazinājuma tempi mūsu valstī ir daudz 
straujāki par Eiropas Savienībā esošajiem. Arī šobrīd mājsaimniecību izdevumiem ir tendence 
pieaugt, kas skaidrojams ar ekonomiskā optimisma palielināšanos iedzīvotāju vidū, 
mājsaimniecību spēju pielāgoties esošajai fiskālajai un monetārajai politikai, kā arī katra 
potenciālā pirkuma nepieciešamības kārtīgai izvērtēšanai. 

GADS 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Latvija 1.9 3.2 2.5 1.7 -2.2 -4.1 0.8 1.4 
Novirze 0.5 0.6 0.9 0.7 -0.6 -0.5 0.6 0.2 
Starpība 1.4 2.6 1.6 1.0 1.6 3.6 0.2 1.2 
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IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ PIEAUGUMA TENDENCES LATVIJĀ 
 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums liecina par dzimušajiem valstī noteiktā laika posmā - 
gadā. Dabiskā pieauguma rādītāji visās Baltijas valstīs ir negatīvi - mirušo iedzīvotāju skaits 
pārsniedz dzimušo. Latvijā ir otrais zemākais dabiskā pieauguma rādītājs Baltijā. 

Tēmas aktualitāte saistīta ar demogrāfisko situāciju, darbaspēka izmaiņām tuvākā un 
tālākā nākotnē. Dabiskais pieaugums parāda, cik lielā mēra iedzīvotāji uzticas valsts 
ekonomiskajai stabilitātei, vai valstī tiek veiksmīgi īstenoti pasākumi dzimstības 
palielināšanai un mirstības samazināšanai.  Pašlaik, kad visas valstis ir skārusi krīze un 
Latvijas valstij no tās neizdevās izvairīties, noticis liels ekonomiskais kritums. Daudzās 
jaunās ģimenēs ienākumi  samazinājušies, jaunieši, nespējot atrast darbu Latvijā, pamet 
dzimteni. Nodokļu palielināšana arī ļoti ietekmē uz ģimeņu budžetu. Lai sniegtu bērnam visu 
nepieciešamo, jāpelna samērā daudz, bet ģimeņu ienākumu samazināšana nedod iespēju 
vairākumam jauno ģimeņu palielināt bērnu skaitu. Mēneša pabalsti mūsu valstī ir tik mazi, ka 
par tiem nevar uzturēt bērnu pat 1 nedēļu.  

Pētījumā tiek noteikts šāds pētījuma mērķis: raksturot iedzīvotāju dabiskā pieauguma 
situāciju Latvijā, noteikt izmaiņu galvenās tendences un izdarīt secinājumus. 

Pētījumā izdarītie ierobežojumi un pieņēmumi, kā arī pielietotās metodes atbilst tēmas 
saturam un pētījuma mērķim.  

Dati par mirušajiem un piedzimušajiem iedzīvotājiem un dabisko pieaugumu iekļauti 
tabulā.  
 

 
Tabulā redzams, ka jaundzimušo skaits arvien ir mazāks nekā mirušo skaits, tāpēc 

dabiskais pieaugums Latvijā ir negatīvs. Piedzimušo bērnu skaits Latvijā 12 gadu laikā ir 
samazinājies par 33,47%, vienlaikus par 14 tūkstošiem jeb 3,3% pieaudzis pensijas vecuma 
iedzīvotāju skaits. Pašlaik Latvijā ir 450 124 iedzīvotāju virs darbspējas vecuma. Latvijas 
iedzīvotāju skaits kopš 2000.gada tautas skaitīšanas samazinājies par 6,03%. 

Par pētījuma rezultātiem var izdarīt šādus svarīgākos secinājumus: iedzīvotāji neuzticas 
reformām un tiem mērķiem, ko piedāvā valdība, valstī netiek īstenoti pasākumi dzimstības 
palielināšanai un mirstības samazināšanai, vai arī tie ir neefektīvi. Lai stimulētu dabisko 
pieaugumu, jāveicina ekonomikas attīstība,  lai palielinātos algas. Veidojot jaunus 
uzņēmumus, jārada jaunas darbavietas. Šobrīd iedzīvotājiem nav ticības, ka piedāvātās 
ekonomiskās reformas būtu spējīgas īstenoties, tāpēc valdībai jārīkojas pārliecinošāk un 
efektīvāk jāveic nepieciešamās reformas. 

Gads 
Iedzīvotāju izmaiņas pa gadiem (tūkst.) 11./00. 

% 2000. 2003. 2006. 2009. 2011. 

Iedzīvotāju skaits 2 373 2 325 2 888 2 255 2 230 -6,03 

Dzimušo  skaits 20,25 21,01 22,26 21,68 13,47 -33,47 
Mirušo skaits 32,21 32,44 33,10 29,90 19,84 -38,39 

Dabiskais pieaugums -11,96 -11,43 -10,83 -8,22 -6,37 -46,73 



139 

R.Dainis, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 

MIGRĀCIJAS TENDENCES LATVIJĀ 

Pētījuma aktualitāte saistīta ar lielo Latvijas iedzīvotāju emigrāciju uz attīstītajām valstīm, 
lai atrastu labāk atmaksātu darbu un palielinātu esošos ienākumus. Citās Eiropas Savienības 
valstīs algas, salīdzinot ar Latviju, ir 3-5 reizes augstāka.  

Pētījuma mērķis ir izanalizēt migrācijas saldo un noteikt dominējošās tendences. Pētījumā 
izmantotās metodes ir loģiskās pieejas metode un statistikas metode, kā arī analīzes un 
sintēzes metodes. Galvenais emigrācijas iemesls ir dzīves līmeņa būtiskas atšķirības - 
nabadzība, plaisas palielināšanās starp nabagajiem un bagātajiem, zemais atalgojums Latvijas 
darbaspēka tirgū, kas daudzus iedzīvotājus piespiež doties darba meklējumos ārpus valsts. 
Attēlā parādīti migrācijas procesi Latvijā laika posmā no 2001. līdz 2012.gadam. 

 

       
 

Att. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija 2001.-2012.gadā (cilvēku skaits). 
 
Kā redzams attēlā, katru gadu emigrācija pārsniedz imigrāciju un migrācijas saldo ir 

negatīvs ar skaidri izteiktu tendenci palielināties pēc 2008.gada. Emigrāciju veicina atvērtais  
darba tirgus Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā un Zviedrijā. Sagaidāms, ka 2012.gadā aizbraukušo 
cilvēku skaits pietuvosies 13 tūkstošiem, bet iebraukušo skaits - nesasniegs 3 tūkstošus. 
Tādējādi migrācijas saldo pārsniegs 10 tūkstošus iedzīvotāju. Pagājušajā gadā zinātniskajās 
aprindās notika diskusija par Latviju pametušo iedzīvotāju skaitu, kurā zinātnieki centās 
pierādīt, ka statistikas uzrādītie dati neatbilst faktiski Latviju pametušo iedzīvotāju skaitam. 
Dati apkopoti tikai par oficiāli ārzemēs strādājošajiem, bet ļoti liela daļa emigrētāju strādā bez 
darba līguma, kas neļauj parādīt emigrācijas patieso lielumu. 

Pētījuma rezultāti dod iespēju izdarīt secinājumu, ka emigrācijā lielāku īpatsvaru veido 
kvalitatīvākā daļa no valsts ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, tie ir vecumā līdz  
40 gadiem, salīdzinoši labi izglītoti, ar pietiekamu pieredzi un labām darba prasmēm dažādās 
saimnieciskās darbības jomā. Ļoti svarīgi ir veicināt ekonomisko attīstību ilgtermiņā, lai to 
īstenotu, ir nepieciešams palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru darba tirgū, 
paaugstināt darba algas, importēt darbaspēku, paaugstināt darba ražīgumu. Latvijai ir būtiski 
uzlabot uzņēmējdarbības vidi, samazinot birokrātiskos ierobežojumus, lai vairāk motivētu 
iedzīvotāju saimnieciskās iniciatīvas un vietējo ekonomisko izaugsmi. Kamēr Latvijā 
neuzlabosies sociālekonomiskā vide, emigrācija turpināsies. Skumjākais ir tas, ka visi 
aizbraukušie samazina nacionālo bagātību. 
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HOUSING AFFORDABILITY IN THE EUROPEAN UNION 
 

The issue of housing affordability is one of the main concerns of the European Union, 
especially when people are experiencing more pressure on their budget because of financial 
and economic instabilities throughout the Europe. Also according to 2012 Annual Growth 
Survey access to affordable housing was indicated as one of the priorities. 

Population of the EU countries is spending on average 22.5% of their disposable income 
on housing costs. But for the people below the poverty line the burden is doubled, for them 
housing costs take up 41% of their income. This worsening affordability is also conditioned 
by increasing house prices and rent levels, lack of tenure options and increasing costs of 
domestic energy consumption. Overall in 2010 about 10% of European households and 37% 
of the people below poverty line spent more than 40% of disposable income on housing. 
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Fig. Share of housing costs as a percentage of disposable income in the EU 27 by poverty status (2010) 
 

From the graph above it may be noticed that the situation varies significantly across 
countries. Whether we consider the overburden rate or share of housing costs with respect to 
income, the situation for poor households seems to be particularly hard in Denmark, Greece 
and the UK. Obviously as a result of worsening affordability many households are facing 
problems with high level of indebtedness over housing mortgages, considering the fact that 
about 26.1% of the population in the EU owns their house with an outstanding mortgage. At 
the same time, many households are experiencing problems in paying rents and utility bills. 
Numbers show that if on average 3.8% of Europeans report arrears on rent or utility 
payments, the proportion increases to 8.6% of those with an income below 60% of the 
national income.  

Despite significant differences across countries, all the mentioned indicators determine 
the fact that housing-related expenditure is absorbing an increasing part of disposable income 
of households. Housing affordability is therefore not only a fact relevant for the social policy 
of Member States and the EU, it should also to be considered from an economic policy point 
of view as a challenge for both individual Member States and the EU as a whole.  



141 

Y.Ghumman, J.Vanags (scientific advisor) 
 
HOUSING PRICES IN UKRAINE: KEY TRENDS AND ANALYSIS 

 
In Ukraine during the recent years the housing prices have increased dramatically. The 

aim of the paper is to provide an assessment of recent developments in the housing market in 
Ukraine. The results could be significant for potential buyers or investors.  

The price for 1 sq. m of an average apartment in Kyiv rose 8 times in US dollar terms 
between 2000 and 2006. When corrected for exchange rate revaluation and inflation, the price 
increase was slower, but still recorded an almost 5-times growth. The South and the East of 
Ukraine were more expensive than Central Ukraine and the West. After Kyiv, the most 
expensive cities appear to be Odessa, Kharkov and Zhitomir. 

 
Table. Housing prices* in selected Ukrainian cities, in USD, 2001–2006 

Regions 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 
Capital Kyiv 500 590 850 1150 1840 3100 4089 3277 

 
Central 
Ukraine 

Dnepropetrovsk 114 163 255 373 610 1036   
Cherkassy 120 133 209 344 544 806   
Zhitomir 159 208 347 478 954 1324   

Western 
Ukraine 

Rivne 137 170 293 439 605 841   

Lvov 200 268 416 550 787 1100   
Eastern 
Ukraine 

Donetsk 195 223 335 570 779 1200   
Kharkov 300 400 500 690 950 1381   

South of 
Ukraine 

Odessa 225 355 470 627 885 1454   
Zaporizhya 188 207 265 360 650 900   
Sevastopol 200 300 400 620 900 1300   

* Price for 1 sq. m of an average apartment 
 

Housing price growth was combined with significant increases in rents for apartments. In 
2003, an average Ukrainian citizen had only 21.6 sq. m for living, compared to 23.9 sq. m in 
Latvia or 40.5 sq. m in Germany. Consequently, there is a strong wish from the general 
population to have more living space and better apartments. As a result, the acquisition of 
housing is of the highest priority for many people and a large share of savings is directed 
towards the purchasing of housing. Second, real wages and incomes of the population grew 
rapidly in recent years. The average wage in Ukraine grew by 19% p.a. over 2001-2006 in 
real terms. Third, the banking sector has also developed rapidly in recent years. Also interest 
rates for mortgage loans decreased substantially, leading to a sharp increase in mortgage 
lending. And probably a basic reason for rocketing housing prices is a “speculative demand”. 
Speculation factors seem indeed to play an important role, prices are always the result of the 
interaction between demand and supply. 

A significant increase in demand for housing from the general population and from 
wealthy citizens met an inelastic supply which is controlled and artificially limited by a small 
number of construction companies. As a result of this demand-supply combination, housing 
prices grew significantly. The sharp price increases cannot be explained by one factor only, 
but rather by a complex combination of factors within or beyond the housing market. There 
are also economic, financial and social problems connected with such rapidly rising prices, 
especially if they are not fully supported by fundamental factors. Overvaluation is not 
sustainable, but at some stage in the future actual prices will approach their fundamentally 
justified values. 

 



142 

R.Ģederts, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
BEZDARBA TENDENCES LATVIJĀ UN EIROPAS SAVIENĪBĀ 
 

Ekonomiskajai krīzei turpinoties Eiropas Savienības (ES) mērogā un eiro zonas 
ekonomikai tuvinoties recesijai, aizvien aktuāla ir tēma, kas saistīta ar ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju nodarbinātību. Pētījuma mērķis ir salīdzināt bezdarba tendences Latvijā un ES 
laika periodā no 2008.gada līdz 2012.gadam. Pētījumam par pamatu tiek ņemti ES statistikas 
"Eurostat" dati. Datu salīdzināšanai ES un Latvijā, bezdarba rādītāji tiek pārrēķināti pēc ANO 
Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajiem kritērijiem. Pēc „Eurostat” datiem, 
bezdarbnieku skaita aprēķinos ņemti vērā iedzīvotāji darba spējīgā vecumā no 15 līdz  
74 gadiem. Darbā tiek izmantota analīzes, sintēzes un loģiskās pieejas metode. 

Kopš 2008.gada bezdarbs ES sāka strauji pieaugt, ko izraisīja pasaules finanšu krīze. 
Pieaugumu izjuta katra ES dalībvalsts, lai gan bezdarba smagums starp valstīm ievērojami 
atšķīrās. Latvijā uz 2008.gadu bezdarba līmenis bija viens no zemākajiem ES 7,5%, bet 
2009.gadā tas bija 17,1 %, 2010.gadā 18,7% un 2011.gadā 17,3%. Augstāks bezdarba līmenis 
ES bija tikai Spānijai, attiecīgi 2010.gadā 18% un 2011.gadā 20,1%. Vidējais bezdarba 
rādītāja pieaugums ES ir attēlots grafikā. 2008.gadā bezdarbs ES vidēji bija 7,1%, 2009.gadā 
9%, 2010. un 2011.gadā 9,7%. 

 
Pēc jaunākajiem statistikas pārvaldes „Eurostat” datiem, 2012.gada janvārī ES vidējais 

bezdarba līmenis sasniedza 10,1% , salīdzinot ar 9,5% 2011.gada pirmajā mēnesī. Latvijā 
2012.gada janvārī salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo mēnesi bezdarba līmeņa kritums bija no 
18,2 % līdz 14,7%. 2012.gada pirmajā mēnesī Latvijai bija 5. augstākais bezdarba līmenis ES. 
Visaugstākais bezdarba līmenis no ES valstīm janvārī joprojām bija Spānijā, kur darba nebija 
23,3% darbspējīgo ļaužu. Savukārt divi zemākie bezdarba līmeņi janvārī saglabājās Austrijā 
(4%) un Nīderlandē (5%). Prognozes 2012.gadam uzrāda bezdarba līmeņa samazināšanos 
Baltijas valstīs, bet vidējais bezdarba rādītājs ES turpinās pieaugt. Izveidojusies situācija 
norāda uz valsts iejaukšanās nepieciešamību - ar valsts investīciju un citiem fiskāla rakstura 
pasākumiem nepieciešams aktivizēt iekšējo pieprasījumu, lai apturētu nodarbinātības un 
ienākumu izmaiņas pretējā virzienā. Pretējā gadījumā atsevišķas ES valstis var piemeklēt 
ekonomikas stagnācija, kurai raksturīgs liels bezdarbs un mājsaimniecību ienākumu 
samazināšanās.  
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LATVIJAS MEŽA ZEMJU PĀRDOŠANAS IEROBEŽOJUMU ANALĪTISKS 
VĒRTĒJUMS 
 

Tēmas aktualitāte saistīta ar šādiem nozīmīgiem aspektiem: Latvijas zemju platību 
nonākšana ārvalstnieku īpašumā un šo platību pakāpeniska palielināšanās; valsts zeme ne 
tikai kā nozīmīgs ražošanas resurss, bet arī nācijas bagātības un eksistences pamats. Pētījuma 
mērķis – izvērtēt Latvijas meža zemju pārdošanas ierobežojumus un to faktisko izpildi. 

Latvijas meža zemju platība ir 3,26 milj. ha jeb 50,5% no valsts teritorijas. Valstij pieder 
1,73 milj. ha jeb 52,8% no visu meža zemju kopplatības, savukārt pārējiem īpašniekiem meža 
zemju platība ir 1,54 milj. ha jeb 47,2% no kopējās meža zemju aizņemtās platības. Līdz ar 
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā būtiski paplašinājies to fizisko un juridisko personu 
loks, kas var iegūt īpašumā zemi Latvijas Republikā. Saskaņā ar publicēto informāciju 
ārzemniekiem pašlaik pieder aptuveni 300 tūkstoši hektāru jeb 18% no visiem privātā 
īpašumā esošajiem mežiem.   Pēc pēdējiem statistikas datiem ir aprēķināts, ka viens ha meža 
platības dod nepilnus 84 Ls un pievienotajai vērtībai ir tendence palielināties. 

Šobrīd likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikts, ka no 2004. gada  
1. maija līdz 2014.gada 30.aprīlim Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un ES dalībvalstīs 
reģistrētām juridiskām personām pastāv ierobežojumi lauksaimnieciski izmantojamās zemes 
un mežu iegādē Latvijā. Lai ES dalībvalstu pilsoņi varētu iegādāties zemi, viņiem vismaz trīs 
gadus pastāvīgi jānodzīvo Latvijā un jānodarbojas ar lauksaimniecību kā pašnodarbinātiem 
zemniekiem. Taču šajā likumā apzināti vai neapzināti iekļauta iespēja nerezidentiem apiet šo 
ierobežojumu, šim nolūkam izmantojot komercdarbību. Izrādās, ka zemi Latvijā var nopirkt 
uzņēmumi, kuru pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskām vai juridiskām personām no 
valstīm, ar kurām Latvija  noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un 
aizsardzību, ko Saeima apstiprināja līdz 1996. gada 31. decembrim.  

Pētījuma ietvaros tika apkopota informācija par Igaunijā esošajiem ierobežojumiem 
ārzemniekiem. Igaunijā nepastāv ierobežojumi uz lauksaimniecības un meža zemes iegādi, 
kuras platība mazāka par 10 ha, bet zemes platības, kuras lielākas par 10 ha, var iegādāties 
tikai ar šādiem nosacījumiem: 1) zemi var iegādāties Igaunijas pilsonis; 2) zemi var iegādāties 
ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņi, kuri vismaz trīs gadus dzīvo Igaunijā un vismaz pēdējos trīs 
finanšu gados rīkojušies kā reģistrētas pašnodarbinātas personas lauksaimniecības produktu 
ražošanas vai mežu apsaimniekošanas jomā; 3) zemi var iegādāties juridiskas personas, kas 
reģistrētas Igaunijas Komercreģistrā, un kuras nodarbojušās lauksaimniecības produktu 
ražošanas vai mežsaimniecības jomā vismaz pēdējos trijos finanšu gados. Jebkura cita 
persona, kas neatbilst šiem kritērijiem, var iegādāties lauksaimniecības vai meža zemi tikai ar 
noteiktā apgabala gubernatora atļauju. 

Var secināt, ka Igaunijā pārdošanas ierobežojumi pastāv tikai tādām zemes platībām, 
kuras lielākas par 10 ha. Neskatoties uz tādu liberālu pieeju, ārzemniekiem Igaunijā pieder 
nepilni 3% no visām lauksaimniecības un meža zemes platībām, bet Latvijā aptuveni 7%. 

Lai gan šobrīd tiek ierobežota iespēja ārvalstniekiem iegādāties savā īpašumā 
lauksaimniecības un meža zemes, var secināt, ka Latvijas normatīvajos aktos iekļautajiem  
ierobežojumiem ir formāls raksturs un tie nepilda savu funkciju. Rezultātā arvien vairāk 
zemju platības Latvijā nonāk ārzemnieku īpašumā. Lai turpmāk apstātos Latvijas zemju 
pārdošana ārzemniekiem, jāveic izmaiņas normatīvajos aktos. Ir iespējams pieņemt tādus 
noteikumus, lai ārzemniekiem zemi nevarētu pārdot, bet tikai ilgtermiņā iznomāt vai noteikt 
ierobežotu zemes platības lielumu, ko būtu pieļaujams pārdot ārvalstniekiem. 
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ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI UN TO FINANSIĀLAIS 
PAMATOJUMS 
 

Latvijā ir pieejami vairāki veidi, kā siltināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Renovācijas 
projektiem ir pieejams ne tikai komercbanku finansējums uz izdevīgiem nosacījumiem – nav 
jāieķīlā savi īpašumi. Turklāt ir Eiropas Savienības atbalsts 50% apmērā, Latvijā darbu 
uzsākusi pirmā ESKO - Energo Servisa Kompānija, kura par saviem finanšu līdzekļiem ir 
gatava veikt visus nepieciešamos renovācijas darbus. Tāpat, pareizi plānojot dzīvojamās 
mājas naudas plūsmu, daudzus renovācijas darbus iespējams veikt pašfinansēšanas ceļā. 
Rodas jautājums - ja pastāv tik lielas iespējas, kādēļ Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija notiek visgausāk? Galvenais iemesls ir 
dzīvokļu īpašnieku zemais informētības līmenis. Apsaimniekotāji apmeklē dažādus 
tematiskus informatīvus seminārus un konferences, bet informācija par interesējošajiem 
jautājumiem sakoncentrētā veidā praktiski nekur nav pieejama. Tādēļ autore savā darbā 
apkopojusi informāciju par finanšu avotu piesaistes iespējām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
renovācijai un pierādījusi to nepieciešamību. 

Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai. Pašlaik 
uzkrājumus veido lielākā daļa apsaimniekotāju. Pirms sākt veidot uzkrājumus, dzīvokļu 
īpašniekiem jāpieņem lēmums, kurā precīzi jānorāda, kādiem nolūkiem šo naudu drīkst tērēt - 
kopīpašuma remontdarbiem vai tomēr kam citam. Pretējā gadījumā uzkrāto naudas summu 
lielākoties iztērē dzīvokļu īpašnieku izveidoto parādu dzēšanai pret komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem.  

Daudzi kreditēšanas veidi ir nobremzēti, taču komercbankas joprojām piedāvā klientiem 
finansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas pasākumus. Šādi kredīti tiek izsniegti 
dzīvokļu īpašnieku biedrībām vai apsaimniekotājiem - gan pašvaldību, gan privātuzņēmējiem. 
Arī kredīta saņemšanas nosacījumi komercbankās praktiski nav mainījušies. 

Arī par ERAF līdzekļu piesaisti jāspēj vienoties daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu 
īpašniekiem. Šis finansējums ir unikāls, jo piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iedzīvotājiem vienoties par savas mājas renovāciju un pēc darbu pabeigšanas saņemt Eiropas 
Savienības finansējumu līdz pat 50%. Līdz šim neviena privāta īpašuma attīstībai nav bijusi 
iespēja saņemt tik apjomīgu dāvinājumu. 

Latvijā par ESKO uzņēmējdarbības veidu pēdējā laikā runā ļoti bieži, kaut arī pie mums 
tas ir kas jauns un līdz šim nerealizēts. Sadarbība ar ESKO ir veids, kā iedzīvotāji var uzsākt 
mājas renovāciju, neieguldot savus finanšu līdzekļus un neuzņemoties projekta tehnisko un 
vadīšanas risku. Dzīvokļu īpašniekiem, kuri baidās ņemt kredītu bankā, apzinoties, ka 
ievērojami paaugstināsies viņu dzīvokļa rēķins, sadarbība ar ESKO var kļūt par pārliecinošu 
stimulu uzsākt mājas renovācijas darbus, jo viņu līdz šim veiktie maksājumi netiks 
paaugstināti, bet rezultātā varēs dzīvos renovētā mājoklī. 

Autore par darba mērķi ir izvirzījusi uzdevumu aprakstīt energoefektivitātes projektu 
finansēšanas veidus, kā arī pierādīt siltināšanas pasākumu izdevīgumu, izmantojot aprēķinus, 
tādējādi radot priekšstatu par energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību. Lai sasniegtu 
darba mērķi mērķi, autore izvirza tādus uzdevumus kā: aprakstīt finansēšanas veidu 
iedalījumu ārējos un iekšējos finansēšanas avotos, noteikt un pierādīt siltināšanas pasākumu 
finansiālos ieguvumus, sniegt ieskatu par energoefektivitātes pasākumos izmantotajiem 
celtniecības materiāliem, izveidot SVID analīzi, lai spētu salīdzināt finansēšanas avotus, kā 
arī izdarīt secinājumus. 
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VELOCELIŅU ATTĪSTĪBA RĪGĀ UN TO POZITĪVIE UN NEGATĪVIE 
EFEKTI 
 

Lai mazinātu autotransporta sastrēgumus, iedzīvotāju transporta izdevumus, vides 
piesārņojumu, uzlabotu iedzīvotāju veselību un satiksmes drošību, jāpanāk, lai velotransporta 
infrastruktūra būtu Rīgas un citu Latvijas pilsētu prioritāte. Darba mērķis ir apzināt 
velosipēdu celiņu nozīmi un attīstības būtiskumu valsts tautsaimniecībā un sabiedrībā 
kopumā. Izpētīt to attīstību un izdarīt secinājumus.  

Rīgā izveidot veloceliņus ir problemātiskāk nekā Stokholmā vai Kopenhāgenā, jo nav 
pietiekams ielu platums. Tādā gadījumā nāktos brauktuves platumu mainīt uz pastāvošās 
satiksmes telpas rēķina. Pilsētas ceļa tīkls ir fragmentārs, nav lielceļu shēmas, kas ļautu 
apbraukt centru. Lai autotransports šķērsotu pilsētu, jābrauc cauri centram. Kad izdosies 
pilnveidot lielceļu tīklu, novirzot satiksmi no centra un tādējādi samazinot satiksmes 
intensitāti, tad varēs arī rast telpu velobraucējiem. Velosipēds ne vien kalpo kā izklaides un 
pārvietošanās līdzeklis, bet arī mazina stresu un var palīdzēt novērst dažādas veselības 
problēmas. Riteņbraukšana uzlabo asinsriti un stiprina sirdsdarbību. Ārsti iesaka ar divriteni 
pārvietoties pēc iespējas biežāk, tādējādi uzlabojot gan savu fizisko, gan garīgo veselību. 

Pašlaik Rīgā izbūvēti 5 riteņbraucēju celiņi ar 48,6 kilometru kopgarumu. Vērienīgākais 
no tiem ir 2010.gadā izbūvētais veloceliņš „Centrs - Berģi”. Tas ir nozīmīgākais lietišķās 
velosatiksmes infrastruktūras projekts Rīgā, jo plānotais maršruts ved cauri blīvi apdzīvotai, 
ekonomiski aktīvai pilsētas daļai un savieno Rīgas vēsturisko centru ar Teiku, Šmerli, Juglu 
un Berģiem. Tas ir arī Eiropas nozīmes veloceliņu tīkla (EuroVelo10) posms Rīgā. Aiz 
pilsētas robežas tas pieslēdzas jau izbūvētajam valsts nozīmes veloceliņa posmam Siguldas 
virzienā. Veloceliņu attīstība veicinātu cilvēku fiziskās aktivitātes un atslogotu pilsētas 
infrastruktūru, samazinātu autotransporta skaitu pilsētas ielās. Attēlā parādīta veloceliņu 
attīstība Rīgā no 1990. līdz 2012. gadam. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lai arī līdz Amsterdamas riteņbraukšanas kultūrai un līmenim mums vēl tāls ceļš ejams, 

cilvēku interese par velosportu ir liela. Amsterdama riteņbraucēju pilsētu topā ieņem 1.vietu -
 40% satiksmes dalībnieku veido velosipēdisti. Riteņbraukšana ir tik ļoti integrēta 
Amsterdamas dzīvē un kultūrā, ka, šķiet, tās iedzīvotāji visu spēj paveikt ar divriteni.  

Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma izstrādāti jau trīs veloceliņu 
tehniskie projekti, kas tiks īstenoti turpmākajos gados. Ievērojamākais no tiem ir veloceliņš 
„Centrs-Dārziņi”, kuru Rīgas dome sola nodot riteņbraucēju rīcībā jau šogad. Tas vīsies gar 
Daugavas krastu, un tā kopējais garums būs 17,5 kilometri. Pēc autora domām, situācija 
strauji uzlabojas. Ja vēl nesenā pagātnē veloceliņš bija drīzāk dekorācija un visi uzskatīja, ka 
veloceliņi ir tikai vīzija, tad šobrīd tapuši jau vērienīgi maršruti un projekti, savukārt 
provizoriskā Rīgas pilsētas veloceļu karte nedaudz sāk atgādināt situāciju Eiropas pilsētās. 
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I.Khalimzoda, G.Mote (scientific advisor) 
 

THE CLASH OF CIVILIZATIONS? 
 

The following abstract considers the book “The Clash of Civilizations”, it is a theory 
proposed by Samuel P. Huntington, who was an influential American political scientist whose 
works covered multiple sub-fields of political science. In his book he states that “people's 
cultural and religious identities will be the primary source of conflict in the post-Cold War 
world”. However, it was subject to criticism as the article in Le Monde Diplomatique called 
‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’ “the theoretical legitimization 
of American-led Western aggression against China and the other cultures. Furthermore, critics 
argue that Huntington neglects ideological mobilization by elites and unfulfilled 
socioeconomic needs of the population as the real cause driving conflict, that he ignores 
conflicts that do not fit well with the civilizational fault lines identified by him, and they 
charge that his new paradigm is nothing but realist thinking in which "states" became replaced 
by "civilizations". We are not going to criticize the article considering that the time, situation 
and views were different at that time. That period forced the people to think inside the box. 

It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be 
primarily ideological, economic or cultural, rather it will be ignorance. We may not ignore 
that technology has expedited globalization and made distant countries seem like neighboring 
towns. Progress in communication and transport technology during the 20th century has 
enabled us to overcome geographical boundaries and revolutionized our way of living. The 
world is now interconnected to such an extent that a local event cannot take place without 
having an impact on the international community and vice versa. The world has become a 
global village. But this village is very diverse and includes many cultures, faiths, and 
traditions. The main topic of the abstract is: Either we are going to disappear together or we 
are going to leave the ignorance and learn to live together through dialogue. 

Dialogue is one of the most effective means in the struggle against negative conditioning, 
prejudice, and fanaticism. But in order for any dialogue to be effective, certain qualities are 
needed: Sincerity, tolerance, and interest. Sincerity is needed because this is what moves the 
heart. Tolerance is needed because this is what makes one person value another. Interest is 
needed because it is the source of all questions.  

It is known that throughout the ages religious, cultural, and ethnic differences have led to 
misunderstanding, hostility, and conflict. The root of conflict is ignorance and ignorance is 
the source of prejudice. To get to know each other through dialogue is essential for the 
establishment of global peace.  

Dialogue among a few people can produce great results. For example, Dr. Jim Miller 
started a form of dialogue with doctors in the Soviet Union in the 1970s. The doctors, in turn, 
influenced the leaders, who in turn, helped create change and worked toward ending the Cold 
War. Because of his work, Miller was awarded the Nobel Peace Prize.  

In conclusion it may be mentioned that in the contemporary world there are over  
6,000 communities and as many distinct languages. The United States has a society that is 
made up of more than 260 ethnicities. Such differences naturally lead to a diversity of vision, 
values, beliefs, practices, and expression; all of these, naturally, deserve equal respect and 
dignity. Through dialogue, we can promote better understanding of and creative cooperation 
among cultures and religions, while acknowledging and accepting their differences. Fethullah 
Gülen, a prominent Muslim scholar and an advocate of dialogue, a man whose words and 
deeds have inspired millions into conducting dialogue, states: “Civilized people solve their 
problems through dialogue.” 
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E.Klaucāne, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

IZGLĪTĪBAS NOZĪME JAUNIEŠU KARJERAS VEIDOŠANĀ LATVIJĀ 
 

Pētījuma aktualitāte saistīta ar studiju procesa galarezultāta izpratni no jauniešu puses un 
reāli iegūstamo profesijas kvalifikāciju, kā arī zināšanas un prasmes pēc studiju beigšanas. 

Pētījumam noteikts šāds mērķis: izpētīt izglītības nozīmi jauniešu karjeras veidošanā 
Latvijā. Pētījumam izmantots laika periods no 2008. līdz 2012. gadam. 

Izglītība ir jebkuras sociālās sistēmas attīstības pamatā. Tā paver skatu uz plašāku pasauli. 
Tā dod iespēju sasniegt vēlamo rezultātu, izmantojot rīcībā esošos resursus un izdevības; 
vienlaicīgi cenšoties izvairīties no draudiem, kas nodara kaitējumu videi. Izglītoti cilvēki ir 
kompetentāki daudzās jomās: uzņēmumu pārvaldībā, valsts ekonomiskās izaugsmes vadībā, 
problēmu risināšanā. 

Tabulā iekļauti rādītāji par studentu skaita izmaiņām valstī pēdējos 5 gados. Studentu 
skaita izmaiņas 2011./2012. mācību gadā tabulā iekļautas saskaņā ar autores sastādīto prognozi.  
 

Rādītājs 
Rādītāju izmaiņas pa studiju gadiem Izmaiņas 

periodā 2007./08. 2008./09. 2009./10. 2010./11. 2011./12. 
Studentu skaits valstī 127 760 125 360 112 567 103 856 98 381* - 
Relatīvās izmaiņas - 0.98 0.90 0.92 0.95 0.77 
Studentu skaits uz  
10 000 iedz. 

563 554 501 466 439* - 

Relatīvās izmaiņas - 0.98 0.90 0.93 0.94 0.78 
 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā no 2008. līdz 2012.gadam studējošo 
skaits uz 10 000 iedzīvotājiem pakāpeniski sarūk. Pēdējos 5 gados studējošo skaits 
samazinājies par 29 379 jeb 23%. Šādām studentu skaita izmaiņām galvenie iemesli ir 
negatīvs demogrāfiskais pieaugums valstī, lielas daļas potenciāli studējošo jauniešu 
aizbraukšana no Latvijas izglītības iegūšanai un darba attiecību uzsākšana ārvalstīs vai 
Latvijā. No 2008./09. līdz 2009./10. mācību gadam vērojams straujāks studējošo skaita 
samazinājums, kas saistīts ar mājsaimniecību rīcībā esošā ienākuma samazinājumu, ko 
radījusi vispārējā valsts ekonomikas nestabilitāte un tai sekojošā darba samaksas 
samazināšanās un darba meklētāju skaita palielināšanās. 

Jauno cilvēku karjeras veidošanā nozīmīga loma tiek piešķirta augstākajai izglītībai. 
Pašreizējos apstākļos studentiem paveras plašas iespējas studēt arī ārvalstīs, taču nevajadzētu 
zaudēt saikni ar dzimteni. Tāpēc karjeras veidošanas ietvaros studentiem uz ārvalstīm 
vajadzētu doties galvenokārt, lai apgūtu vēlamo svešvalodu un iepazītu augstāka līmeņa 
ekonomiskās kultūras pamatelementus. Arī praktiskā darba pieredze karjeras veidošanā nav 
mazsvarīga, taču tālākai attīstībai un virzībai nepieciešams izglītota cilvēka prāts un rīcība, jo 
studijas augstskolā dod ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, bet attīsta smadzeņu darbību, 
sekmē domāšanu un spējas orientēties sarežģītās dzīves situācijās. Ieguldīt izglītībā un 
pilnveidot zināšanas pašreizējā ekonomiskā situācijā ir viens no izejas variantiem jauna 
cilvēka karjeras veidošanā. Visvieglāk izglītoties ir cilvēkam no 20 līdz 25 gadiem, jo šajā 
vecumā pilnveidojas prāta darbība. Negūstot atdevi no izglītības, sākas personības degradācija 
un vispārējs ekonomiskais samazinājums valstī. Personības degradācija ietekmē cilvēka 
pašcieņu, tāpēc svarīgākais ir iepazīt sevi. Karjeras veidošanā sevis iepazīšana ir tikpat 
svarīga kā apkārtējās pasaules izzināšana. Viss sākas ar cilvēku, vai viņš izvēlas pareizo 
specialitāti, kurā pielietot savas zināšanas un veidot savu zināšanu bāzi. Jāattīsta sevi tajā 
virzienā, kas ir vajadzīgs sabiedrības attīstībai Latvijā. 
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DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZEMES GABALU TIRGUS 

Tabulā atspoguļoti reāli darījumi, kas reģistrēti Zemesgrāmatā, bet iekavās apzīmētie 
darījumi ir atsavinātie zemes gabali zem apbūves, t.sk. ir zeme, kas atsavināta no pašvaldības 
un domājamās daļas no zemes zem daudzdzīvokļu ēkām, tāpēc šie darījumi netiek skaitīti, jo 
neatspoguļo patieso situāciju. Individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabalu darījumu skaits 
ir salīdzinoši liels un pat pieaug, bet daudzdzīvokļu apbūves zemes darījumi praktiski 
nenotiek.   

Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti parāda, ka Latvijas nekustamā īpašuma tirgū iestājusies 
stagnācija, turklāt apbūves zeme ir visnepievilcīgākais īpašumu segments tirgū, bet, ņemot 
vērā, ka ekonomikai un tirgum ir cikliska attīstība, tad varētu uzskatīt, ka šobrīd nekustamā 
īpašuma cenas atrodas zemākajā līmenī un tagad varētu būt īstais laiks investīciju veikšanai 
nekustamā īpašuma nozarē. Darījumi ar daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves zemes gabaliem 
praktiski nenotiek, ko iespējams izskaidrot ar to, ka šo ēku būvniecības izmaksas ir lielākas 
par iespējamo dzīvokļu pārdošanas cenu. Darījumi ar individuālās dzīvojamās apbūves 
gabaliem notiek nepietiekamā labo privātmāju piedāvājuma dēļ, un cilvēki tos iegādājas, lai 
uzlabotu dzīves apstākļus par saprātīgu cenu. Spekulatīvi darījumi tirgū praktiski nenotiek.  
 

 
Pētījuma mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma tirgus situāciju dzīvojamās apbūves 

zemes gabalu segmentā. Šim nolūkam tika veikta  analīze par Zemesgrāmatās reģistrēto 
darījumu ar dzīvojamās apbūves zemes gabaliem Rīgas apkārtnē. 

Dzīvojamo māju celtniecība mūsdienās praktiski nenotiek, bet vidējais dzīvojamās 
platības apjoms uz vienu iedzīvotāju nav mazinājies (~27,5 m2 uz vienu cilvēku), kas 
skaidrojams ar darbaspēka migrāciju uz ārvalstīm, kā arī negatīvo iedzīvotāju pieaugumu 
(mirstība lielāka par dzimstību). Lielāko apjomu jaunuzceltu dzīvojamo māju segmentā 
aizņem sociālās mājas (piemēram, daudzdzīvokļu namu kvartāls Rīgā, Ulbrokas ielā 13; 
Ilūkstes ielā 52 u.c.), kā arī individuālās dzīvojamās mājas. Ņemot vērā ekonomikas 
attīstības tendences, kā arī būvniecības izmaksas un potenciālās dzīvojamo platību 
pārdošanas cenas, iespējams prognozēt, ka jaunuzcelto dzīvojamo platību palielināšanās 
tuvākajā laikā nenotiks, ko pierāda Rīgas apkārtnē notikušo apbūves zemes darījumu skaits 
2011.gadā un 2012.gada 1.ceturksnī (tab.).  

Tabula 
Rīgas apkārtnē notikušo darījumu skaits 
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DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMU NOZĪME IEDZĪVOTĀJU 
LABKLĀJĪBĀ 
 

Nekustamais īpašums nav prece, ko cilvēki iegādājas katru dienu, jo tam parasti ir ļoti ilgs 
lietošanas laiks. Cilvēki parasti veic darījumus ar nekustamo īpašumu tikai vienu reizi visas 
savas dzīves laikā, atsevišķos gadījumos pat tikai vienu reizi vairāku paaudžu laikā, tāpēc ir 
jādomā ne tikai par šodienu, bet arī par nākotni, kas sagaida šos nekustamos īpašumus pēc 
vairākiem desmitiem gadu, tādēļ nepieciešams izmantot jaunas radošas idejas, lai efektīvi 
varētu izmantot neapbūvētās zemes platības un veikt dažādu inovāciju un ideju īstenošanu 
apbūvētās zemes platībās - tas ir, mājokļu, rūpnīcu un infrastruktūras būvju attīstīšanu. Tāpat 
ir būtiski arī veicināt nekustamā īpašuma pieprasījumu un pilnveidot piedāvājumu. Lielākā 
daļa mājokļu Latvijā ir būvēti padomju laikos, un šīs ēkas ir gan vizuāli, gan tehniski 
novecojušas, kā arī nav ekonomiskas. Lai risinātu šo problēmu, tiek veikti ēku renovācijas un 
siltināšanas darbi, kas ir būtiska padomju dzīvojamā fonda atjaunošanas procesa sastāvdaļa. 

Analizēts ēkas renovācijas piemērs Liepājā, Klaipēdas ielā 84, kur projekts īstenots ERAF 
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. 
Renovācijas darbu izpildes laiks: 25.08.08.-06.01.2009., ēkas lietderīgā platība: 2748,30 m2, 
kopējās investīcijas: 124 179,90 Ls, ERAF finansējums: 62089,95 Ls, renovācijas izmaksas 
dzīvokļa īpašniekam: 22,59 Ls/ m2. Ikmēneša izmaksas par enerģiju pēc renovācijas 
mazinājās par 40% uz 1 m2 un apsaimniekošanas maksa samazinājās par 35% uz 1 m2.  

Jāņem vērā arī renovācijas izmaksas, kas šajā gadījumā izpaužas kā ikmēneša kredīta 
maksājums. Kopējais ietaupījums ir 0,20 Ls/m2 katru mēnesi. Mājoklis, ūdens, 
elektroenerģija, gāze un cits kurināmais vidēji uz 1 mājsaimniecības locekli mēnesī sastāda 
16,3 % no visiem izdevumiem. Tā ir visai nozīmīga daļa no kopējiem izdevumiem, un mājas 
energoefektivitātes paaugstināšana var palīdzēt to jūtami samazināt, kas būtiski uzlabotu 
konkrētās mājsaimniecības finansiālo situāciju. 

Acīmredzams, ka renovācijā ieguldītā nauda ar laiku atmaksāsies. Liela daļa iedzīvotāju 
neapzinās, cik izdevīgi ilgtermiņā ir ēku renovācijas un siltināšanas pasākumi. Pēdējo gadu 
vidējā apsaimniekošanas maksa Latvijā bijusi aptuveni 0,45 Ls/m2, zemākā apsaimniekošanas 
maksa bijusi 0,24, bet augstākā -  4,40 Ls/m2. Aplūkotajā piemērā apsaimniekošanas maksa 
pēc renovācijas bija 0,26 Ls/m2, kas ir zemāka par vidējo. Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju 
apkures sezonā par apkuri maksā vidēji 0,80-1,00 Ls/m2, tad renovētās mājas, jauni vai  vai 
taupīgie projekti šīs izmaksas spēj samazināt pat trīskārt, par 1m2 maksājot pat 0,30 Ls. Šī 
prakse būtu izplatītāka, ja iedzīvotāji būtu labāk informēti par potenciālo ieguvumu.  

Domājot par savu ikmēneša izmaksu samazināšanu ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet 
arī no globālā viedokļa par vides aizsardzību, var konstatēt, ka, pieaugot fosilā kurināmā 
sadedzināšanai, pieaug siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija, radot temperatūras 
paaugstināšanos uz Zemes, veicinot būtiskas klimata izmaiņas, tostarp biežas dabas 
katastrofas, kas jau šobrīd jūtamas visās zemeslodes vietās, arī Latvijā. Energoefektivitāte ir 
visekonomiskākais un tūlītēji īstenojams pasākums, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ierobežošanu. Pieejamas daudzpusīgas energoefektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas. 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nozīme ir būtiska gan 
iedzīvotāju labklājības celšanā, gan no ekonomiskā, gan no vides aizsardzības viedokļa, tāpēc 
valdībai, plānojot valsts budžetu un mājsaimniecībām plānojot savu budžetu, jāvērš lielāka 
uzmanība energoefektivitātes uzlabošanas potenciālam un sagaidāmajam pozitīvajam 
rezultātam nākotnē. 
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S.Matroze, S.Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 

ARHITEKTONISKO RISINĀJUMU IETEKME UZ NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA TIRGU  

 
Nekustamo īpašumu tirgus ļoti līdzinās dzīvam organismam, bet ļoti smalki reaģē uz 

apkārtējās vides izmaiņām. Kā jebkurš cits tirgus, nekustamo īpašumu tirgus tiek barots ar 
naudu. Kad naudas ekonomikai un cilvēkiem ir daudz, tirgus aug un attīstās, kad naudas maz, 
tas dilst un izčākst. Principā tas attiecas arī uz daudzstāvu jaunbūvēm, kad naudas tirgū daudz, 
tiek celti torņi un debesskrāpji, kad naudas maz, stāvu skaits būtiski samazinās.  

Lielākajā daļā pilsētu padomju laikā uzbūvētie rajoni ir līdzīgi viens otram. Tā laika 
galvenais uzdevums bija izmitināt milzīgu pilsoņu daudzumu mājās, kas celtas pēc samērā  
ekonomiskas shēmas. Mūsdienās gan klienti, gan celtnieki vēlas kaut kā individualizēt sevi un 
savu mājokli, tāpēc arī parādās ekskluzīvas vai dīvainas celtnes.  

Stāvu skaitu, bez ekonomikas un naudas, būtiski ietekmē citi subjektīvi faktori. Un 
pirmām kārtām tā ir patērētāju gaume. Eiropas galvaspilsētu prakse rāda, ka arvien  
pieprasītāki kļūst mazstāvu arhitektoniskie risinājumi. Arvien biežāk cilvēki augstceltņu vietā 
priekšroku dod mazstāvu apbūvei. Turklāt tas attiecas uz jebkuras klases mājokli. Un, ja agrāk 
tika uzskatīts, ka mazstāvu ēkas galvenokārt ir ekonomiskās klases mājoklis, tad tagad 
visbiežāk Eiropā ceļ biznesa un elites klases mazstāvu dzīvokļus. Tas ir patērētāju gaumes 
trends.  

Daudzi mūsdienu cilvēki nevēlas atteikties no civilizācijas labumiem, un arī šodien seko 
Eiropas pagājušā gadsimta 80.-90. gadu tendencei, proti, cilvēki strādā lielā trokšņainā pilsētā, 
bet vakaros atgriežas mājīgās kotedžās, kas atrodas ekoloģiski tīrā piepilsētā. Mūsdienīgi 
kotedžu ciemati atrodas tiešā megapolises tuvumā, tas ļauj savienot vētrainu lietišķo dzīvi ar 
klusumu un mieru, kas ir nepieciešams atpūtai.  

Kaut gan no ieguldītā kapitāla viedokļa viņus nevar salīdzināt. Viennozīmīgi nevar teikt, 
ka cenas sakrīt vai atšķiras. Viss atkarīgs no paša projekta, arhitektoniskā risinājuma un uz 
dotā brīža tirgus situāciju. Risinot šos jautājumus, jānoskaidro, kāpēc tiek iegādāts 
nekustamais īpašums. Izejot no mērķa, jāveic izvēli. Daudzi uzskata, ka ir ideāli, ja pilsētā ir 
dzīvoklis, bet ārpilsētā māja, kur pavadīt brīvdienu, bet var apvienot pirmo ar otro, nopirkt 
māju netālu no pilsētas, uz darbu nav jābrauc tālu un daba līdzās.  

Autore par sava darba mērķi ir izvirzījusi uzdevumu aprakstīt arhitektoniskos risinājumus 
un nekustamā īpašuma tirgu, tādējādi radot priekšstatu par to, kā laikmets izmaina cilvēka 
gaumi un domāšanu. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autore izvirza šādus darba uzdevumus: apraksīt nekustamā 
īpašuma atkarību no naudas; ēku īpatnības laikmetā; nekustamā īpašuma faktorus; kā laikmeti 
maina nekustamā īpašuma tendences, mājokļu iegādes līdzekļus un mērķus. Nobeigumā  
izdarīti secinājumi.  
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R.Nore, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
DEGVIELAS AKCĪZES NODOKLIS ES VALSTĪS - IZMAIŅU RAKSTURS 
UN TENDENCES 
 

Pašlaik degvielas cenas Latvijā mainās strauji, turklāt tas ietekmē akcīzes nodokli. Tomēr 
degvielas cenu ietekmē ne tikai nodokļi, bet arī citi faktori, piemēram, naftas cena pasaules 
tirgū, naftas produktu krājumi, kas iegādāti par zemākām cenām, tirgotāju peļņas daļa u.tml. 
Nodokļu paaugstināšana ne vienmēr nozīmē arī attiecīgu ietekmi uz cenu. 

Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un 
cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildus patēriņa nodokli (papildus 
pievienotās vērtības nodoklim) preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar 
maznodrošinātos. 

Arī akcīzes nodoklis kā patēriņa nodoklis Eiropas Savienības kopējā tirgū būtiski var 
ietekmēt konkurences apstākļus starp dalībvalstīm, tādēļ Eiropas Savienībā ļoti strikti tiek 
reglamentēti nosacījumi akcīzes nodokļa piemērošanai trim preču grupām, tas ir, naftas 
produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Akcīzes nodokļa 
harmonizācija ir attiecināta uz nodokļa minimālo likmju noteikšanu, apliekamo preču 
struktūras saskaņošanu, šo preču aprites un nodokļa maksāšanas kārtības saskaņošanu. 

 

 
 

Attēlos ir attēlots degvielas akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs. Mazākais 
akcīzes nodoklis benzīnam ir Lietuvā - 0.41 €. Tālāk seko Latvija - 0.42 € un Igaunija -  
0.43 €. Mazākais akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai ir Lietuvā (0.27 €) un lielākais Igaunijā  
0.40 €. Latvijā zemākais - 0.34 €. Pievienotās vērtības nodoklis svārstās no 20% līdz 22%: 
Latvijā - 22%, Igaunijā - 20%, Lietuvā - 21%. 

Apkopojot pētījuma rezultātus, jāsecina, ka: 
Latvijas patērētāji ir atkarīgi no naftas produktu resursu cenām pasaules tirgos. Latvijas 

degvielas tirgotāji iepērk degvielu ārējos tirgos, kur cenu nosaka globālā tirgus tendences 
(pieprasījums/piedāvājums un to veidojošie tirgus notikumi, oligopoltirgus). Iepērkot degvielu 
Latvijas patērētāju vajadzībām, vairumtirdzniecības uzņēmumi faktiski konkurē ar citiem šā 
resursa pieprasītājiem, līdz ar to cenas degvielas piegādei uz Latviju ir tieši saistītas ar 
indikatīvajām degvielas cenām Eiropas biržās. 

Degvielas cenas arī turpmāk, 2012. gadā, Latvijā mainīsies atkarībā no pasaules naftas un 
naftas produktu cenām. 
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L.Podiņa, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

BŪVNIECĪBAS NOZARES IZAUGSME - IZMAIŅU RAKSTURS UN 
TENDENCES 
 

Būvniecības nozare Latvijā pēdējos gados ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas, kas saistītas 
ar valsts vispārējo ekonomisko attīstību. Tādējādi, piemēram, investīcijas, kuras primāri ir 
paredzētas citām nozarēm vai valsts infrastruktūras attīstīšanai, rezultātā tiek īstenotas gan kā 
jaunas inženierbūves, gan arī kā mājokļi un sabiedriskās ēkas. Šobrīd pastāvošā 
tautsaimniecības struktūra nav veidota mērķtiecīgi, balstoties uz valsts absolūtām 
salīdzinošām un iegūtām konkurētspējas priekšrocībām, bet stihiski, privāto investīciju 
plūsmu ietekmē. Būvniecības nozarē un nekustamo īpašumu tirgū straujš investīciju 
pieaugums bija vērojams no 2004. līdz 2007.gadam. 2008.gadā, sākoties ekonomikas 
lejupslīdei, straujāko investīciju samazinājumu piedzīvoja tieši būvniecības nozare. 
Ekonomiskās atlabšanas periodā būtiska loma nozares, kā arī valsts ekonomikas attīstībai 
kopumā ir valsts investīcijām tautsaimniecības infrastruktūrā. Īpaši svarīgi, lai tās tiktu 
ieguldītas pārdomāti, lai celtos valsts konkurētspēja. Tuvākajos gados valsts, piesaistot ES 
finansējumu, plāno ieguldīt būtiskas investīcijas tautsaimniecības attīstībā. 

Turpinoties stabilizēties vispārīgajiem ekonomiskajiem procesiem valstī, būvniecības 
nozare varētu pamazām stabilizēties. Pateicoties ES struktūrfondu finansēto projektu 
apgūšanai dažādās tautsaimniecības nozarēs, 2011.gadā būvniecības nozarē ir viens no 
lielākajiem IKP pieauguma rādītājiem. Tomēr uzlabošanās posms varētu būs lēns un lielā 
mērā atkarīgs no privāto investīciju atgriešanās un ES fondu naudas izmantošanas 
infrastruktūras objektos. Būvniecības apjoms aizvien ir ļoti zemā līmenī. Starpība ir nauda, 
kas nav nonākusi Latvijas tautsaimniecībā no privātā un publiskā sektora, t.sk. ārvalstu 
investīcijām. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Att. Būvniecības produkcijas apjoms. Avots: Centrālā Statistikas pārvalde. 
 

Atbilstoši investīciju samazinājumam tautsaimniecībā, būvniecības produkcijas apjoms 
no 2008. līdz 2011.gadam saruka (sk.1.att.). CSP dati liecina, ka 2011.gadā būvniecības 
produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 868,7 milj. latu, t.sk. 4.ceturksnī - 300,6 milj. latu. 
2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās 
palielinājies par 12,3%, t.sk. ēku būvniecības apjoms - par 14,7%, inženierbūvju būvniecības - 
par 10,6%. 2011.gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni, pēc sezonāli 
izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms palielinājies par 
4,0%, t.sk. ēku būvniecības apjoms - par 2,6%, inženierbūvju - par 4,6%. 2011.gada  
4. ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem 
salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieaudzis par 25,9%.  
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K.Polis, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

JAUNIEŠU BEZDARBS LATVIJĀ - GALVENĀS TENDENCES  
 
Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

klasifikāciju viena no īpaši augstām bezdarba riska grupām ir tieši jaunieši. Saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apsekotajiem datiem lielākais bezdarba līmenis ir 
jauniešu vidū, vecuma grupā  no 15 līdz 24 gadiem. Pētījuma mērķis ir izvērtēt jauniešu 
bezdarba izmaiņu tendences Latvijā. Pētījumā ir izmantoti Latvijas statistikas rādītāji par 
darba meklētājiem dažādās vecuma grupās, kā arī analīzes, sintēzes un loģiskās pieejas 
metode. 

No pirmā acu uzmetiena liekas, ka situācija ar jauniešu bezdarbu Latvijā ir dramatiska - 
saskaņā ar CSP darbaspēka apsekojuma datiem bezdarba līmenis 15-24 gadu vecu jauniešu 
vidū sastāda aptuveni trešdaļu no kopējā bezdarba līmeņa valstī. Krīzes zemākajā punktā, 
2009.gadā, tas bija vēl lielāks, lielāko procentuālo vērtību jauniešu vidū bezdarba ziņā 
sastādīja vīrieši. Tā kā bezdarba noteikšanā tiek izmantoti ekonomiski aktīvie jaunieši, 
attiecīgajā vecuma grupā tiek konstatēts - aptuveni 44% jauniešu ir ekonomiski aktīvi, 56% 
mācās - ekonomiski neaktīvi, ekonomiski aktīvo jauniešu sadalījums - 24% strādā un 20% 
meklē darbu. Līdzīgi rādītāji bezdarba struktūrā ir vecuma grupā 25-34 gadi. Bezdarba 
izmaiņas raksturojošie rādītāji jauniešu vidū salīdzinājumā ar citām vecuma grupām iekļauti 
tabulā. 

 

Vecuma grupas 
(gadi) 

Darba meklētāju īpatsvara izmaiņas pa gadiem - % 
12./02. (%) 

2002. 2004. 2006. 2008. 2010. 2012. 
 15-24  20,9 20,4 24,3 21,6 21,1 20,4 -2,4 

25-34 22,3 24,2 22 23,5 23,3 23,5 5,4 

35-54 46,1 44,6 40,9 43,7 44,7 44,9 -2,6 

55-74 10,7 10,8 12,8 11,3 11,1 11,1 3,7 
 

Pēc tabulā iekļautajiem rādītājiem var secināt, ka darbu meklējošo skaits vecuma grupā 
15-24 gadi samazinās, taču šī tendence netiek uzskatīta kā stabili sarūkoša. Konkrētā jauniešu 
grupa, 15-24 gadi, strādā vismazāk atalgoto darbu un ir visjutīgākā vecuma grupa pret 
darbavietu samazināšanu, kas parasti noris recesijas laikā. NVA pasludinājusi jauniešus par 
vienu no īpaši augstam bezdarba zaudēšanas draudam pakļautajām iedzīvotāju grupām. 
Būtiska nozīme, kas palīdzētu samazināt darba zaudēšanas risku, ir izglītības attīstība. Tādēļ 
jāveicina jauniešu studētvēlme, kam ir būtiska nozīme konkurētspējai darbaspēka tirgū. 
Kvalificēts darbaspēks ar studiju laikā iegūtu praksi ir spējīgs konkurēt ar pieredzējušu 
darbaspēku, taču bez izglītības palikušajiem tādu iespēju tikpat kā nav. Iespēja sevi pieteikt 
darba tirgū būtu, iegūstot arodizglītību, kas samazina bezdarba risku jauniešiem ar 
pamatskolas izglītību. NVA īsteno vairākas pagaidu nodarbinātības programmas jauniešiem, 
kas nodrošina iespēju jauniešiem ar augstāko izglītību iesaistīties NVA asistentu darba praksē, 
kur jāstrādā pilna darba slodze ar atalgojumu Ls 150 mēnesī. Tas palīdzētu jauniešiem gūt 
papildus pieredzi, kas veicinātu konkurētspēju darbaspēka tirgū. Pētījuma rezultāti dod 
iespēju izdarīt šādus secinājumus: klupšanas akmens izglītībā ir jauniešu vājā profesionālā 
sagatavotība pēc vidusskolas beigšanas un vājā konkurētspēja darbaspēka tirgū. Saskaņā ar 
starptautiskajiem pētījumiem kopumā vidusskolas Latvijā nav guvušas panākumus, 
nodrošinot jauniešus pat ar pamata prasmēm un to pielietojumu reālajā dzīvē. Liela daļa 
jauniešu izvēlas studēt humanitāros priekšmetus, mazāk izvēlas eksaktos priekšmetus.  
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I.Ragucka, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

EKONOMISKĀS KRĪZES IZRAISĪTĀS MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA 
IZMAIŅAS LATVIJĀ 
 

Veicot tautsaimniecības analīzi un novērtējot iespējamās attīstības tendences, līdztekus 
iekšzemes kopprodukta ražošanas datiem pasaulē liela nozīme tiek piešķirta IKP 
izlietojumam, jo tas sniedz nozīmīgu informāciju ekonomiskās politikas lēmumu 
pieņemšanai. IKP izlietojums raksturo mājsaimniecību, valsts pārvaldes institūciju, finanšu 
uzņēmumu iekšzemē ražoto vai no citām valstīm importēto investīciju preču un pakalpojumu 
pieprasījumu. IKP izlietojums ļauj analizēt arī iedzīvotāju labklājības līmeni un pirktspēju, jo 
tā lielāko daļu veido iedzīvotāju galapatēriņa izdevumi, ko attēlo tabula.  

 

Rādītāji 
Rādītāju sadalījums pa gadiem (miljardi Ls) 

11./05. 
2005. 2006. 2007 2008. 2009. 2010. 2011. 

IKP (fakt. cenās) 9 11,13 14,72 16,08 13,07 12,74 14,16 57,33 

Mājsaimniecību 
patēriņš 

5,68 7,31 9,18 10,05 8,02 8,03 8,79 54,75 

   īpatsvars % 63,1 65,7 62,4 62,5 61,4 63 62,1  

 
2005. - 2007. gadā patēriņš strauji paaugstinājās, kopumā pieaugot par 39%. Tad aptuveni gadu 

mājsaimniecību izdevumi turējās stabilā līmenī. Savukārt 2008. gadā, līdz privātā patēriņa lejupslīdi, arī 
ekonomiskā fāze valstī mainījās uz lejupslīdošu. Tieši pārmērīgi straujā mājsaimniecību patēriņa izaugsme 
iepriekš noteica tik strauju samazināšanos vēlāk. 

 
Kopš 2009. gada privātais patēriņš sāka uzlaboties. Tomēr atjaunošanās noritēja lēni vājās 

pirktspējas un augstā mājsaimniecību parāda līmeņa dēļ. Lejupslīde ir bijusi gandrīz tikpat 
strauja kā iepriekšējais kāpums, tādēļ patēriņš un tā struktūra krīzes periodā bija ļoti tuvi 
2005.-2007. gada līmenim, t.i., laika periodam, kad tautsaimniecības izaugsme jau bija ļoti 
strauja. Galvenās situācijas atšķirības - lielāks mājsaimniecību parāds, augstāki mājokļa 
uzturēšanas izdevumi, mazāks iedzīvotāju skaits un pesimistiskāks skatījums uz tagadnes un 
nākotnes notikumiem.  

Nelielais uzlabojums 2010. gadā ir gandrīz nemanāms salīdzinājumā ar nozīmīgo patēriņa 
lejupslīdi recesijas sākumposmā, tāpēc autora vērtējumā krīze ne tuvu nav pārvarēta. Šajā 
aspektā gan arī nevar sagaidīt ātru atgriešanos pie „trekno gadu” labumiem, un to arī 
nevajadzētu, ja vien nevēlas atkārtoti sāpīgi „uzkāpt uz grābekļa”. Lai gan nodarbinātības un 
vidējās algas kāpums jau 2010. gada nodrošināja rīcībā esošo ienākumu palielinājumu, tomēr 
augstie nodokļi un cenu kāpums pasaulē turpināja ierobežot iedzīvotāju pirktspējas 
uzlabošanos.  

Tabulā redzams, ka 2011. gadā mājsaimniecību patēriņš palielinājās par 11%. Privātā 
patēriņa atjaunošanās noris lēni vājās pirktspējas un augstā mājsaimniecību parāda līmeņa dēļ. 
Lai gan nodarbinātības un vidējās algas kāpums vēl aizvien nodrošina rīcībā esošo ienākumu 
palielinājumu, tomēr nodokļu sloga palielinājums un cenu kāpums ierobežoja iedzīvotāju 
pirktspējas uzlabošanos. 

Turpmāk nodokļu un cenu pieauguma ietekme mazināsies, tomēr privātā patēriņa 
atjaunošanos bremzēs kopējās tautsaimniecības attīstības izaugsmes palēnināšanās ārējā 
pieprasījuma dēļ.  
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S.Revucka, S.Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA FIZISKAS PERSONAS 
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ 
 

Maksātnespējas procesu var piemērot jebkurai fiziskai personai, kura pēdējo sešu mēnešu 
laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības, un ir 
konstatējama kāda no maksātnespējas pazīmēm. 

Maksātnespējas pazīmes: 
1. Personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un 

parādsaistības kopā pārsniedz 5000 latu 
2. Sakarā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, samazinās personas ienākumi; 

paslienājas maksājumi par kredītu) personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, 
kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz  
10000 latu. 

Īpašuma pārdošanas cenu nosaka tirgus. Ideālā variantā vērtība un cena ir vienādas. 
Nekustamā īpašuma pārdošanas cena var atšķirties no tā vērtības, ja, piemēram, kāda no 
darījumā iesaistītajām pusēm nedarbojas pēc brīvas gribas, piemēram, notiek īpašuma 
atsavināšana. Veicot šādu ārpustirgus īpašuma vērtības noteikšanu, ir ļoti svarīgi, lai visas 
novirzes no standarta tirgus vērtības definīcijas būtu skaidri atspoguļotas vērtējuma atskaitē 
un vērtības noteikšanā, kuru tālāk izmanto tiesu izpildītājs, rīkojot izsoli: 

1. Izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu vērtība ir nedaudz zemāka par tirgus vērtību, jo 
īpašums tiek pārdots piespiedu kārtā, tas ir, ierobežotā termiņā, ar ierobežotu reklāmu. 

2. Nekustamā īpašuma vērtētājs, vērtējot īpašumu uz to “piespiedu pārdošanas vērtību”, 
nosaka īpašumam 80% no īpašuma patiesās tirgus vērtības. 

3. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. pantu (spēkā ar 01.03.2009) „nekustamo īpašumu 
uz parādnieka rēķina pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma novērtē sertificēts nekustamā 
īpašuma vērtētājs, nosakot nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību."  

„Piespiedu pārdošanas vērtība ir naudas summa, ko reāli var iegūt, pārdodot īpašumu 
laika posmā, kas ir nepietiekams adekvātam mārketingam saskaņā ar tirgus vērtības 
definīciju. Dažās valstīs par piespiedu pārdošanas situāciju uzskata gadījumus, kad darbojas 
nelabprātīgs pārdevējs un pircēji ir informēti par pārdevēja grūtībām". 

No vērtēšanas teorijas viedokļa vērtētājiem ir būtiski apzināties, ka piespiedu pārdošanas 
gadījumi var izpausties darījumos ar nekustamiem īpašumiem, kas notikuši gan izsoļu 

ceļā, gan bez tām. Piespiedu pārdošanas gadījumos darbojas vairāki faktori (riski), kas neļauj 
izsoles objektu pārdot par tirgus vērtību. Šie faktori jeb riski ietekmē visas galvenās 
darbojošās personas, kas iesaistītas piespiedu pārdošanas procesā.  

Būtisks papildus risks veidojas situācijā, kad tiesu izpildītājs vērtētājam nevar nodrošināt 
iespēju iekļūt vērtējamajā īpašumā. Līdz ar to vērtējums tiek gatavots uz esošo dokumentu un 
rūpīgas ārējās apskates materiāliem, cenšoties no ārējām pazīmēm izveidot pietiekami 
argumentētu spriedumu par īpašuma kvalitāti. Par šo situāciju un papildus vērtības 
pazeminājumu obligāti ir jābūt norādei vērtējumā. 

Vispārējā gadījumā, sakarā ar konkrētā pārdevuma cenu veidojošo pieņēmumu subjektīvo 
raksturu, vērtētājam izsoles darījuma cenu paredzēt ir grūti. Līdz ar to ir jāapzinās, ka 
prognozēta piespiedu pārdošanas vērtība ir daudz lielākā mērā aptuvens rādītājs kā tirgus 
vērtība. Piespiedu pārdošanas vērtību izsoles vajadzībām var aprēķināt divējādi: - vai nu tiešā 
veidā, izmantojot informāciju par līdzīga rakstura īpašumu pārdevumiem piespiedu izsolēs, 
vai arī netiešā veidā, aprēķinot izsolāmā īpašuma tirgus vērtību un pēc tam to koriģējot izsoles 
vajadzībām. 
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T.Shamla, G.Mote (scientific advisor) 
 
THE MAIN TENDENCIES OF HOUSING DEVELOPMENT IN UKRAINE 
   

The topic of the research is housing development in Ukraine. Because the Soviet housing 
system was not able to provide adequate housing for the population, the average Ukrainian 
today in urban areas has about 18 m2 of housing space, i.e. about one third of the averages in 
Western Europe countries. Furthermore, factory-based standardization leads to a limited 
choice in housing design. Despite the shortage of housing space, homelessness is still a 
relatively rare problem in Ukraine, partly because of a housing subsidy program that protects 
the very poor, and partly because beds in medical facilities are commonly used during cold 
weather to provide shelter. 

Consequently, buildings were constructed with poorly insulated exterior walls and roofs, 
exposed metal joints, and leaky windows. The existing housing stock is really old and in poor 
condition, requiring extensive deferred maintenance, capital improvement, and in the some 
cases, demolition and replacement. The economic recession since Ukraine gained 
independence has reduced the government funds allocated to housing constructions, and most 
municipal, state enterprise and cooperative housing construction has stopped.  

The state owned housing in Ukraine became operational in early 1993.  The housing 
sector was going through a gradual process of transformation as the government control of the 
sector decreased and a marked-based housing system started to emerge. At the beginning of 
year 2000 over 50% of all apartments subject for privatization were privatized.   

Policy reforms started in 1994. Since 1994 the governmental program of economic 
reforms has a direct impact on the housing sector, especially through the phase-out of 
subsidies for housing, heating, hot water, drinking water, sewerage and gas. While 
representing a major accomplishment, this process is far from being complete. Current cost 
recovery levels for residential services average at about 60%, compared to the 80% set as the 
target in 1997. Prospects for attaining reasonable levels of cost progress deteriorated further in 
1998 until the Presidential election in late 1999.  

To date, Ukraine is trying to focus on the experience of European countries. For example, 
the experience of Germany, Belgium, Denmark and Finland shows that the transfer of heat 
energy enterprises to private ownership in the 1990s led to a reduction in energy consumption 
by 30-40%. Ukrainian government intends to begin the installation of the "housing train" on 
the rails of market economy only in 2012. Implementation of the strategy will take place in 
two stages. Beginning in 2012, within four years the government will set limits for the 
consumption of heat by introducing differentiated tariffs for heating and water supply,  
wholesale and retail prices for heating will be set depending on the amount of heat 
consumed. In 2016 the privatization of public utilities such as heat power stations will be 
allowed, and then the thermal rehabilitation of housing and upgrading of heating systems  
will start. 

To strengthen the financial sustainability and raise the quality of housing in Ukraine the 
government needs to improve availability of financing for households for home purchases and 
for developers for housing constructions; it should encourage local government to release land 
in the urban areas for private real estate development to enterprises and other groups 
interested in utilizing specific sites, replace current burdensome local government land and 
building regulations, which act as a disincentive to real estate development, with a modern 
development-friendly set of regulations consistent with international best practices.  
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A.Stukle, S.Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 

VALSTS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOĻU ANALĪZE PĒC ĪPAŠUMA 
SASTĀVA 
 

Laika periodā no 2004. līdz 2006.gadam Latvijā varējām novērot nekustamā īpašuma (NĪ) 
tirgus „burbuļa” augšanas tendences. Kopš 2007.gada, kad plīsa NĪ tirgus „burbulis”, tirgū 
vērojamas būtiskas izmaiņas. Viena no nozīmīgākajām ir pastiprināta NĪ pārdošana izsoļu 
kārtībā, līdz ar to pētījuma mērķis ir izpētīt valsts NĪ izsoļu gadījumus pēc īpašuma sastāva 
2011. gada griezumā. Galvenais uzdevums- noteikt cik daudz nosolīšanas gadījumi ir bijuši 
un kāds ir bijis to sastāvs, izmantojot publiski pieejamo informāciju par valsts NĪ izsoļu 
rezultātiem. 

Veiktā apskata rezultātā tika izanalizēti 80 NĪ izsoļu gadījumi 2011.gada laikā, kuri tika 
sagrupēti pēc īpašuma sastāva (Diagramma „Valsts NĪ izsoļu gadījumu sadalījums pa 
mēnešiem, 2011.gada laikā”) 

Valsts NI izsoļu gadījumu sadalījums pa mēnešiem, 
2011.gada laikā
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Informācijas avots – VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapa: http://vni.lv datus 
 

Kā redzams diagrammā, vislielākais kopējais izsoļu gadījumu skaits ir bijis 2011.gada 
jūnijā, kas veido 25% no visiem 2011.gada izsoļu darījumiem. Salīdzinot to ar gada sākumu 
(janvāri), kopējais pārdevumu skaits izsoļu kārtā mēneša griezumā pieaudzis 2,22 reizes 
(zemes darījumu skaits pieauga 2,5 reizes, būvju pārdevumu skaits palika nemainīgs, bet NĪ, 
kuri sastāv no zemes un ēkām pārdevumu skaits pieauga 6 reizes). Otrs lielākais kopējo 
darījumu skaita pieaugums ir vērojams martā -19 izsoļu gadījumi jeb 23,75% no kopējā izsoļu 
skaita. Šajā mēnesī izsolēs noslēgto darījumu skaits par zemju iegādi ir 5 reizes lielāks nekā 
par būvju. Salīdzinot to ar jūnijā notikušajām izsolēm ir redzama uz pusi mazāka atšķirība 
(2,5 reizes). Vislielākais zemju pārdevumu skaits ir reģistrēts aprīlī, kas vidēji ir 2,48 reizes 
vairāk nekā citos mēnešos, kuros ir notikuši darījumi. Kopējais darījumu skaits aprīlī  
(14 darījumi) ir par 43% mazāks nekā jūnijā. 2011.gada februārī, maijā, jūlijā un augustā nav 
noticis neviens pārdevums izsoles kārtībā. 

Iegūtie rezultāti norāda, ka izsoļu darījumu skaits nav konstants, un to attīstības tendences 
ir atšķirīgas dažādos NĪ segmentos. To varētu izskaidrot ar dažādo pieprasījumu un izsoļu 
procesu, kas var ieilgt izsolēm notiekot atkārtoti. Pircēju lielākā interese ir pēc zemes 
gabaliem, pavisam notikuši 47 darījumi par to iegādi, ko varētu izskaidrot ar to, ka zeme ir 
NĪ, kura vērtība nesamazinās, atšķirībā no ēkām un būvēm. Savukārt nelielo ēku/būvju 
darījumu skaitu (17 visa 2011.gada laikā), var izskaidrot ar to slikto tehnisko stāvokli, un kā 
arī valstī samērā dārgajām būvniecības izmaksām, kas krīzes brīdī attur potenciālos pircējus 
no investīcijām sliktas kvalitātes NĪ.  
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A.Šepeļeva, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
EIRO IEVIEŠANA LATVIJĀ - POTENCIĀLIE IEGUVUMI UN 
ZAUDĒJUMI 

 
Pirms desmit gadiem, 2002.gada 1.janvāris bija zīmīgs ar to, ka 12 Eiropas Savienības 

dalībvalstīs vairāk nekā 300 miljoni cilvēku sāka lietot eiro. Gan slavēts, gan pelts, eiro 
pašlaik piedzīvo grūtus laikus. Neskatoties uz pesimismu un bažām par vienotās Eiropas 
valūtas nākotni, eksperti tomēr piekrīt uzskatam, ka eiro ieviešanas ilgtermiņa priekšrocības ir 
reālas un taustāmas, pat ja tās radījušas pašreizējo eirozonas parādsaistību krīzi. Prognozes 
par nākotni atšķiras. Dažādi eksperti, gan Latvijā, gan pasaulē, prognozē gan pilnīgu eiro 
sabrukumu, gan tā stabilizēšanos un eiro zonas attīstību. 

Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti 2004.gada 1.maijā. Iestāšanās 
līgums ES paredz arī to, ka Latvijā tiks ieviests eiro. Taču, lai eiro ieviestu, Latvijai jāatbilst 
vairākiem ekonomiskiem kritērijiem, ko 1992.gadā Māstrihtā noslēgtajā līgumā noteikušas 
ES dalībvalstis. 

Kopš 2011.gada 1.janvāra Igaunijā par kronām runā pagātnes izteiksmē un norēķinās ar 
eiro. Igaunija pievienojās eiro zonai ne pašos labākajos laikos. Taču Igaunija ir arī pierādījusi, 
ka Māstrihtas kritērijus var sasniegt pat trauksmainajā krīzes periodā, mērķtiecīgi realizējot 
ilgtspējīgu un saskaņotu politiku. Tas Latvijai ir labs piemērs, kam sekot. Informācijai par 
eiro ieviešanu un plānotajiem pasākumiem ir būtiska loma veiksmīgai valūtas maiņas procesa 
nodrošināšanai. Laikus saņemot nepieciešamo informāciju, ikvienam ir iespēja izvairīties no 
liekiem pārpratumiem, nevajadzīga laika patēriņa, piemēram, veicot skaidras naudas apmaiņu. 

Iespējamie ieguvumi pēc eiro ieviešanas Latvijā: 
 pāreja uz eiro valūtu ļaus ērtāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs, 

kas, savukārt pastiprina tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci; 
 eiro ieviešana atvieglos biznesa darījumu veikšanu ar partneriem citās Eiropas valstīs; 
 investīciju plūsmas palielināšana, kā rezultāts valūtas riska samazināšanai; 
 eiro ir izdevīgs tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs nav 

jāmaina pret citas valsts valūtu, kas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku,  
Iespējamie zaudējumi pēc eiro ieviešanas Latvijā: 
 monetārās politikas neatkarības zaudēšana; 
 eiro devalvācijas risks; 
 cenu pieauguma draudi patēriņa preču cenām un tam sekojošais resursu cenu 

pieaugums; 
 Latvijas ekonomikas sistēma kļūs smagnējāka, tā zaudēs spēju elastīgi reaģēt uz valsts 

tautsaimniecības attīstībai nelabvēlīgajiem globāliem faktoriem;  
 samazināsies valsts rezervju nepieciešamība Centrālajā bankā;  
 bezdarba pieauguma un uzņēmējdarbības konkurētspējas samazināšanas risks. Ar 

vienotās valūtas ieviešanu galvenais konkurences faktors būs darbaspēka izmaksas, un 
tā kā algu likmes eiro valstīs būs viegli salīdzināmas, darba ņēmēji instinktīvi izdarīs 
spiedienu uz darba devējiem ar mērķi paaugstināt algas līdz augstākam līmenim. 

Darba devējiem, kas cenšas celt savu produktu un pakalpojumu cenu konkurētspējīgumu 
pasaules tirgos, vienīgā iespēja būs - vēl vairāk samazināt darbinieku skaitu. Svarīgākais 
apzināties, ka iestāšanās eiro zonā, izpildot noteiktos kritērijus, būtu nozīmīgs Latvijas 
sasniegums, kas, pirmkārt, ir svarīgs mums pašiem.  
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D.Usenieks, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
DŽINI KOEFICIENTS LATVIJĀ SALĪDZINĀJUMĀ AR ES VALSTĪM 
 

Tēmas aktualitāte saistās ar Latvijas ekonomisko nestabilitāti un nabadzības draudu 
pastiprināšanos. Jo lielāks sabiedrības vidusslānis, jo stabilāka valsts ekonomika. Džini 
koeficients Latvijā ir viens no augstākajiem ES. Pētījuma mērķis ir noteikt galvenās tendences 
mājsaimniecību ienākumu sadalē. Pētījuma lauks - pieejamie dati periodā no 2004. līdz 
2010.gadam. 

Džini koeficients ir starptautiski atzīts rādītājs, kas visbiežāk tiek izmantots, lai raksturotu 
nevienlīdzības un noslāņošanās procesu sabiedrībā, parādot materiālo labumu sadalījuma 
vienmērīgumu starp sabiedrības locekļiem. Ja Džini koeficients zemāks, tad sabiedrības 
locekļu ienākumi ir vienlīdzīgāki. To izsaka arī procentos. Piemēram, ja šis rādītājs ir 100%, 
tad vienam pieder viss, bet citiem pilnīgi nekas. 

Šis koeficients neraksturo ne nabadzību, ne tās izplatību. Taču tā pieaugums liecina par 
to, ka var būt radušies nosacījumi nabadzības pieaugumam sevišķi gadījumos, ja ienākumu 
līmenis sabiedrībā ir zems vai tā izmaiņas trūcīgajās iedzīvotāju grupās ir neadekvātas 
ienākumu pieaugumam vidēji valstī. Citiem vārdiem sakot, ja Džini koeficients pieaug, tas 
nozīmē, ka bagātākie kļūst bagātāki, bet nabagie nabagāki. Šī ir viena no nopietnākajām 
sociālekonomiskajām problēmām Latvijā un pasaulē. Džini koeficienta izmaiņas valstī un 
statistiskajos reģionos attēlotas tabulā. 

Tabula 
Džini koeficients Latvijā un statistiskajos reģionos, % 

Reģions 
un valsts 

Rādītāju izmaiņas sadalījumā pa gadiem Pieaugums 
periodā, % 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Rīga 35,1 38,3 33,1 35,6 35,5 34,9 35,2 35,4 0,9 

Pierīga 32,4 31,8 33,1 38,6 38,0 36,3 34,7 34,8 7,4 

Vidzeme 33,8 36,7 32,4 33,2 35,9 33,3 33,2 33,1 -2,1 

Kurzeme 34,6 38,1 33,5 34,7 36,8 33,3 32,2 32,3 -6,6 

Zemgale 31,7 32,8 33,8 33,6 32,8 36,4 33,6 33,2 4,7 

Latgale 35,2 36,0 32,1 36,4 34,7 34,5 33,3 33,4 -5,1 

Latvijā 36,1 39,2 35,4 37,7 37,4 36,1 35,2 35,4 -1,9 
 
Aplūkojot tabulu, atklājās viens no Džini koeficienta trūkumiem - visā valstī aprēķinātais 

koeficients ir lielāks nekā reģionos. Tas saistīts ar to, ka, piemēram, subjektu grupā nav 
iespējams noteikt vidējo koeficientu to nosakot katram subjektam atsevišķi - katram 
subjektam atsevišķi tas sanāk nulle, pieņemot, ka subjektam ir ienākumi.   

Kā redzams tabulā, rādītājs Latvijā ir lielāks par 35%, kas ir stipri virs vidējā Eiropā, tas ir 
aptuveni 30%. Baltijas valstīs zemākais Džini koeficients ir Igaunijā - aptuveni 31%, bet 
Lietuvā tas ir gandrīz 37%. Salīdzinot ar Norvēģiju, kur rādītājs bija aptuveni 23%, tas šķiet 
daudz. 

Augstais Džini koeficients Latvijā, iespējams, liecina par nepilnīgu nodokļu politiku. Un 
tā varētu būt atbilde uz jautājumu: „Vai Latvijā jāizskata nodokļu progresivitātes jautājums?” 
Tas arī varētu būt risinājums cīņai ar ienākumu nevienlīdzību. 

Džini koeficientu iespējams samazināt arī pārlieku lielo nodokļu slogu ienākuma 
nodokļiem, pārvietojot to uz patēriņa, kapitāla un īpašuma nodokļiem. Būtu jāpalielina arī ar 
nodokli neapliekamais minimums. 
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L.Veinberga, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
ZELTS KĀ INVESTĪCIJU OBJEKTS 
 

Jau kopš senseniem laikiem zelts ir viena no drošākajām vērtībām, ko pazīst cilvēce. Tas 
ir bagātības un stabilitātes simbols.  

Saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, investīciju zelts ir zelta stieņi vai plāksnes 
tādās svara vienībās, kādas pieņem dārgmetālu tirgus; ar tīrību vismaz 995 daļas no  
1000 tilpuma vienībām un zelta monētas, kuru zelta tīrības pakāpe ir 900 vai augstāka; ir 
ražotas pēc 1800.gada; ir vai ir bijušas likumisks maiņas līdzeklis savā izcelsmes valstī; tiek 
parasti tirgotas par cenu, kas nav lielāka par 80% uzcenojumu virs zelta tirgus cenas. Eiropas 
Savienības teritorijā investīciju zelts nav apliekams ar Pievienotās vērtības nodokli. Tā ir 
prece, ko iespējams uzglabāt mūžīgi (nedeg un nerūsē), nav nodiluma vai derīguma termiņa – 
to nav iespējams iznīcināt. Tam ir augsta likviditāte - viegli realizējams jebkurā pasaules 
valstī. Zelts nav atkarīgs no valdību maiņām un ministru iegribām, tas ļauj aizsargāt savu 
kapitālu pret iespējamiem ekonomiskiem un politiskiem riskiem - inflāciju, valūtu kursu 
svārstībām, valūtas devalvāciju, valūtas nomaiņu. 

Investēt zeltā var divos veidos. Viens no tiem ir elektroniskais zelts, kas darbojas kā 
akcijas. Otrs variants ir investēt fiziskajā zeltā - tas nozīmē, ka cilvēks šo zeltu nopērk un ir tā 
īpašnieks. Zelts ir stabila ilgtermiņa investīcija, lai saglabātu naudas vērtību. Piemēram, pirms 
2000 gadiem Romas impērijā par vienu unci (svara mērvienība, kuru galvenokārt lieto 
angliski runājošajās valstīs, 1 Trojas unce = 31,1034768 grami) zelta varēja nopirkt vīrieša 
ikdienas apģērba kārtu - togu, sandales un ādas siksnu. Šodien viena unce zelta maksā no 900 
līdz 1000 latiem, kas ir pilnīgi pietiekami, lai iegādātos augstas kvalitātes apģērba kārtu - 
uzvalku, kurpes, kreklu arī mūsdienās. 

Tirgū cenu nosaka piedāvājums un pieprasījums. Liels pieprasījums vienmēr liek cenai 
augt, bet pieprasījumam samazinoties, cenai ir jākrīt. Zelta cena nav fiksēta vai nemainīga, bet 
to veido pats tirgus un tā aktuālā situācija. Zelta cena aug, jo naudas apjoms katru brīdi 
pasaulē palielinās. Tam par iemeslu ir fakts, ka mūsdienu politiskās iekārtas lielāko daļu 
ekonomiskās problēmas risina ar naudas daudzuma palielināšanu, pretēji zelta apjomam, kas 
pasaulē ir ierobežots (apjoms pieaug tikai no 1 līdz 2 % gadā). Ja naudas daudzums apritē 
netiek ierobežots, tā tiek drukāta arvien lielākos apmēros, un tas samazina tās vērtību. Un 
samazinoties naudas vērtībai, par vienu un to pašu naudas summu ir iespējams nopirkt arvien 
mazāk un mazāk preces un pakalpojumus. Pasaulē pēdējos piecdesmit gados naudas vērtībā 
samazinājusies uz pusi katros desmit gados, bet zelta cena pēdējo desmit gadu laikā ir 
seškāršojusies un tagad droši tuvojas 2000 ASV dolāru robežlīnijai.  

Naudas vērtība zūd, pieaug dzīves dārdzība, bet zelts kļūst vērtīgāks. Zelts vienmēr ir 
bijis drošs un efektīvs veids, kā uzkrāt un saglabāt kapitālu, tādēļ mūsdienās tam viena no 
svarīgākajām lomām ir būt investīciju instrumentam. 
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H.Weissschnur, G.Mote (scientific advisor) 
 
HOUSING PRICES IN GERMANY: KEY TRENDS AND ANALYSIS 
 

The German housing market is one of the most stable and sustainable in the world. It 
seems that the housing prices in particular aren’t as volatile as in other countries. But is this a 
real fact and what are the reasons for this widely recognised perspective?  

 

 
Figure. BulwienGesa Index for Commercial and Residential Properties 1990-2011. 

 
The BulwienGesa Property Market Index is a year-by-year population weight average of 

the data for 125 German cities. The Index includes prices and rents for properties and in the 
above-mentioned chart it is divided into Commercial and Residential Property prices. The 
percentage variance of residential property prices increased or decreased never more than by  
7 % in the last 21 years. Another indicator of the stability of the German housing prices is the 
comparison to the commercial property prices. Both index graphs take the same direction but 
the commercial property prices on a much lower level. Furthermore, the volatility of 
Commercial buildings prices is much higher than that of the residential ones. Overall the 
trend of the residential price index is positive and increases by about 8 % in the maintainable 
interval.  

The reasons for this stability are mainly conditioned by the mortgaging practice of the 
German banks. It is different from Spain or America, where aspirants have to meet several 
criteria to finance their privately owned home with borrowed capital. The German housing 
market is a classical rental market. The need of buying a flat or building a house isn’t as 
important as in other countries. Consequently, the number of assigned mortgages is well 
below other European markets. These facts debase the risk of an enormous real estate bubble. 

A further stable constitution of the residential markets is expected in the coming years: 
based on the currently strong performing market, low level of interest rates, high private 
sector's money reserves and missing alternatives to investments in tangible assets are putting 
some pressure on real estate prices and rents. On the other hand, disregarding the risk of 
drastically rising prices and an upcoming real estate bubble can cause a lot of problems for the 
German housing market in the future.  
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G.Zvirgzdiņa, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

DARBASPĒKA PIEDĀVĀJUMA UN PIEPRASĪJUMA IZMAIŅAS 
LATVIJĀ LAIKAPERIODĀ NO 2006. - 2011. G. 

 
Pētījuma aktualitāte saistīta ar darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību 

tautsaimniecības labvēlīgai attīstībai. Pētījuma mērķis ir novērtēt darbaspēka pieprasījumu un 
piedāvājumu laikaperiodā no 2006. - 2011.g. Darbā ir izmantotas statistiskās metodes.  

Galvenie darbaspēka piedāvājumu ietekmējošie faktori ir demogrāfiskie faktori, kas 
nosaka darbaspēka kvantitatīvo aspektu, un izglītības sistēma, kas nosaka darbaspēka 
kvalitatīvo aspektu. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits laika periodā no 2006. - 2011.g. ar katru gadu 
ir samazinājies. 2011.g., salīdzinot ar 2006.g., tas ir samazinājies par 2.8%. Pēdējo piecu gadu 
laikā ir konstatēts nepārtraukts pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazinājums līdz darbaspējas 
vecuma grupā, pēdējo divu gadu laikā arī darbaspējas vecuma grupā, taču pieaugums ir 
konstatēts virs  darbaspējas vecuma grupā. Iedzīvotāju novecošanās ir raksturīga mūsdienu 
iedzīvotāju attīstības pazīme, taču Latvija pēc to rādītājiem ir viena no līderēm ES un pasaules 
attīstītāko valstu vidū. Novecošanās galvenais cēlonis ir dzimstības samazināšanās un pēdējos 
gados arī darbaspējas vecuma cilvēku emigrācija. Laika periodā no 2006. - 2011.g. vēl 
joprojām tiek konstatēts negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums, kas liecina par 
neveiksmīgi īstenotu sociāli ekonomisko politiku, iedzīvotāju neuzticēšanos valdībai un tās 
mērķiem, nepietiekamu atbalstu jaunām ģimenēm. Laika periodā no 2007. - 2011.g. 
ievērojami palielinās emigrantu skaits, 2010.g. sasniedzot 10,7 tūkst., kas, salīdzinājumā ar 
2006. gada izbraukušo skaitu, ir palielinājies vairāk nekā 2 reizes. No 2007. - 2011.g. 
vērojams negatīvs mehāniskais pieaugums, kas liecina par zemu vispārējās valsts labklājības 
un sociālās drošības līmeni, kuru pamet tās iedzīvotāji, aizbraukušo centieniem atrast labāku 
vietu, kur varētu nopelnīt vairāk un dzīvot labāk, un emigrantu neuzticēšanos savai valdībai, 
tās politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, bagātāko valstu atvērto 
imigrācijas politiku. Negatīvais mehāniskais pieaugums sekmē darbaspēka resursu 
samazināšanos valstī, kas liecina par darbaspēka piedāvājuma samazinājumu resursu tirgū. 

Par darbaspēka kvalitatīvo aspektu ir iespējams secināt izanalizējot vienu no 
svarīgākajiem rādītājiem - valsts izglītības struktūru, kas arī nosaka darbaspēka konkurētspēju 
darba tirgū. No 2006. - 2010.g. samazinājies augstskolu dienas nodaļas, kā arī vidusskolu un 
profesionālo iestāžu beigušo audzēkņu skaits. Lai sekmētu vietējā darbaspēka kvalitātes 
izaugsmi tautsaimniecības attīstības nepieciešamajās profesijās, vajadzētu palielināt budžeta 
studiju vietu skaitu attiecīgajos virzienos, kas ietekmētu daļu potenciālo reflektantu izvēli par 
labu šīm profesijām. Darbaspēka kvalitātes līmeņa paaugstināšanu un pielāgošanas spējas 
darba tirgus prasībām sekmē arī iedzīvotāju iesaistīšanās mūžizglītības programmās. 

Nodarbinātības rādītāji pa tautsaimniecības nozarēm ļauj secināt par darbaspēka 
pieprasījumu tirgū. Analizējot nodarbināto skaita izmaiņas par salīdzināmo gadu tika izvēlēts 
2008.gads., darbaspēka kopējais pieprasījums ir samazinājies par 13.7%. Nodarbinātības 
samazinājums, kas ir saistīts ar ekonomisko lejupslīdi, skāra gandrīz visas tautsaimniecības 
nozares laika periodā no 2008 - 2011.g. Nespēja nodrošināt darbaspēka pieprasījumu valstiskā 
mērogā, ņemot vērā iestājušos finanšu krīzi, sekmēja ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju 
pieaugumu, to emigrāciju  un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju samazinājumu.Taču, salīdzinot 
2011. ar 2010.gadu, darbaspēka pieprasījums ir audzis gandrīz visās nozarēs, vislielākais 
pieaugums ir vērojams lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē par 11.2%, kas tomēr 
norāda uz zināmu „atveseļošanos”.  
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E.Žunda, J.Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
BŪVNIECĪBAS NOZARES IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI EKONOMIKAS 
RECESIJAS LAIKĀ 
 

Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām 
tautsaimniecības nozarēm Latvijā un ES gan finanšu apgrozījuma, gan nodarbināto skaita 
ziņā. Būvniecības nozari raksturo spēcīga valsts ekonomiskās attīstības ietekme, atsevišķu 
darbu veidu sezonalitāte, augsta būvmateriālu, darbaspēka un energoietilpība, kā arī 
nozīmīgas pamatlīdzekļu uzturēšanas un iegādes izmaksas. Krīzei būvniecībā ir sava loģika - 
būvniecības produkcijas apjoms un tirgus struktūra ir atkarīga no tautsaimniecības attīstības 
rakstura un tendences. Respektīvi, būvniecības nozare ir sekojošā, nevis vadošā 
tautsaimniecības nozare. Būvuzņēmēji pirmie izjūt recesijas tuvošanos un recesijas laikā 
zaudēts, tiek lielāks ražošanas apjoms salīdzinājumā ar citām tautsaimniecības nozarēm. Bez 
tam, būvniecības nozarē lēnāk parādās izaugsmes pazīmes, jo ekonomikas recesijas rezultātā 
citās tautsaimniecības nozarēs rodas ražošanas jaudu pārpalikums, tāpēc komersanti nevēlas 
neko būvēt no jauna vai pārbūvēt esošās būves. 

Ekonomikas lejupslīde daļēji iztīrījusi būvniecības produktu ražošanas tirgu, tomēr 
neizskaužot visus nodokļu nemaksātājus. Ekonomiskās krīzes smagumu nav pārcietušas 
mazās būvfirmas, kas nav radušas risinājumu krīzes pārvarēšanai. Tas liek domāt, ka tirgū ir 
palikuši spēcīgākie un efektīvāk strādājošie būvuzņēmumi. Patlaban būvniecības nozarē 
pastāv sīva konkurence uzņēmēju vidū, kas atsevišķas būvkompānijas mudinājusi ķerties pie 
cenu dempinga kā cīņas instrumenta pasūtījumu iegūšanā. Skatoties ilgtermiņā, šāda taktika 
rada sāpīgas sekas nozarē kopumā, jo tādējādi tirgus tiek deformēts, tas vājina uzņēmumu 
konkurētspēju, jo cenu dempings atņem uzņēmumam spēkus un kapacitāti. 

Latvijā būvnieki ir nostādīti absolūti diskriminējošā situācijā, salīdzinot ar pārējo Eiropu. 
Pirmkārt, visās Eiropas valstīs valdības veicina ekonomikas izaugsmi, investējot 
infrastruktūras objektos - ceļos, dzelzceļos, tiltos. Latvijā to nedara, un tas ir milzīgs trieciens 
nozarei un ekonomikai kopumā. Otrkārt, Latvijā ir apturēti publiskās un privātās partnerības 
(PPP) projekti, kas visur citur Eiropā tiek plaši īstenoti. 

Šobrīd nozares dzīvotspēju lielā mērā uztur dzīvojamo māju būvniecība un renovācija, 
infrastruktūras objekti, kā arī dzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, kuros kā 
līdzfinansējumu izmanto dažādus ES fondus. 

Uzņēmumu un valsts līmenī būtu jāpieliek pūles, lai sekmētu jaunas darba vietas, 
palielinātu iespēju nodarbināt personas un samazinātu bezdarba apjomu un ietekmi. Latvijas 
valdība ir noteikusi būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes līdz 2013. gadam. Tajās ir 
noteikti trīs galvenie darbības virzieni - būvniecības normatīvo aktu bāzes un institucionālās 
sistēmas pilnveidošana; būvniecības informācijas sistēmu uzlabošana, pilnveidojot 
būvniecības valsts kontroles un būvizstrādājumu aprites uzraudzības sistēmas; ēku 
energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana, izveidojot ēku energosertificēšanas sistēmu, 
pilnveidojot būvniecības speciālistu sagatavošanu un veicinot būvzinātnes attīstību. Diemžēl 
šajā programmā nav paša galvenā – konkrēts valdības nepieciešami veicamo darbību plāns, 
kas mazinātu būvniecības nozares attīstības nestabilitātes draudus. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS SEKCIJA 
 
S.Frolova, S.Fjodorova (zinātniskā vadītāja) 
 
RISKU VADĪŠANAS OPTIMIZĒŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRVALDĪŠANĀ 
 

Izvēlētā tēma ir ļoti aktuāla mūsdiemās, jo lielākā daļa no Latvijas valsts iedzīvotājiem 
dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Privatizācijas laikā daļa no tiem ir privatizējuši savus 
dzīvokļus  un kļuvuši par savu dzīvokļu īpašniekiem un līdz ar to viņiem radās ne tikai 
tiesības, bet arī noteikti pienākumi un atbildība, gan par savu dzīvokli, gan par visu dzīvojamo 
māju.  

Līdz šim, katrs dzīvokļa īrnieks bija saistīts tikai un vienīgi ar savu dzīvokli un viņu īpaši 
neinteresēja ne mājas jumta stāvoklis, ne situācija mājas pagrabā. Katrs no dzīvokļu 
īpašniekiem redz un zin, ka mājās ļoti daudz gadu netika veikti nopietni remontdarbi un 
nebija pienācīgas uzturēšanas, nebija veikta tehniskā apsekošana, lai noteiktu, kādā stāvoklī 
atrodas mājas un tāpēc mājām ir ļoti liels energozudums, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem atnāk 
rēķini ar lielām summām, kuras ir jāapmaksā, gan par elektroenerģiju, gan par siltumu.  

Pētījuma praktiska nozīme: piemeklēt visefektīvāko un visizdevīgāko  apsaimniekošanas 
un pārvaldīšanas veidu, vadoties pēc situācijas, kura rodas konkrētajā dzīvojamā mājā. No 
izanalizētiem pašreizējiem nolikumiem un to trūkumiem, kas traucē pašlaik veikt kvalitatīvu 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un to renovāciju, var izstrādāt dažas rekomendācijas, ar 
nolūku, atvieglot un uzlabot dzīvojamās mājas ekspluatāciju, lai panāktu augstu dzīves 
kvalitāti.    

Pētījuma mērķis: izanalizēt līdzšinējo situāciju, kas pastāv Latvijas Republikā, dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas jomā, apskatīt problēmas, kas pastāv šodien, kā arī atrast iespējamus 
problēmu risinājumus, izdarot likumos nepieciešamus grozījumus. 

Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams izskatīt šādus uzdevumus: 
 izpētīt dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnībās; 
 izanalizēt iespējamos dzīvojamās mājas riskus apsaimniekošanas gaitā; 
 izpētīt problēmas, kas saistītas ar dzīvokļu īpašnieku parādu piedziņu; 
 izpētīt problēmas, kas saistītas ar dzīvojamo māju ekspluatāciju un piedāvāt 

iespējamus risinājumus; 
 izpētīt iespējamus renovācijas darbus, lai palielinātu dzīvojamo māju 

energoefektivitāti.  
Uzdevumu risināšana palīdz izstrādāt pasākumus, kas palīdz uzlabot dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 
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G.Gailīte, T.Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJAS PROJEKTS 
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI 
 

Saistībā ar pašreizējo siltumapgādes maksas straujo pieaugumu un arī maksas 
palielināšanās prognozēm nākotnē ir aktuāli pēc iespējas samazināt šos izdevumus. 
Siltumenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt veicot dzīvojamo māju renovāciju, tādejādi 
paaugstinot to energoefektivitāti. Dzīvojamo māju renovācija var nodrošināt ne tikai 
siltumenerģijas patēriņa samazināšanos, bet arī uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli. 
Energoefektīvu dzīvojamo māju vērtība ir lielāka nekā mājām ar lielāku enerģijas patēriņu. 
Renovētu dzīvojamo māju kopējā vērtība nekustamo īpašumu tirgū ir ievērojami lielāka nekā 
mājām, kurām renovācijas pasākumi nav veikti.  

Tā kā lielākā daļa no enerģijas patēriņa tiek izmantots ēkas apkurei (apkures sezonas 
ilgums Latvijas klimatiskajos apstākļos ir 6 mēneši), svarīgi šo enerģiju izmantot pēc iespējas 
lietderīgi. Veids, kā to panākt, ir samazināt siltuma zudumus caur ēkas ārējām konstrukcijām - 
ārsienām, jumta, pagraba pārseguma, logiem un durvīm. Attēlā atspoguļots siltuma zudumu 
procentuālais sadalījums caur ēkas norobežojošām konstrukcijām. 

 

 
Att. Siltuma zudumu sadalījums caur ēkas norobežojošām konstrukcijām. 

 
Aplūkojot siltuma zudumu procentuālo sadalījumu var redzēt, ka lielākie siltuma zudumi 

ir caur ēkas ārsienām, jumtu, kā arī caur logiem un durvīm. Veicot energoefektivitātes 
pasākumus, svarīgākais ir siltināt sienas, kā arī blīvēt, atjaunot, vai arī nomainīt vecos logus 
un durvis. Logu un durvju atjaunošana vai nomaiņa prasa vismazākos ieguldījumus, taču dod 
lielu siltuma zudumu samazinājumu. Ēkas sienu siltināšanā ir jāiegulda lieli finanšu līdzekļi, 
taču arī zudumu samazinājums būs vislielākais, salīdzinot ar citu konstrukciju siltināšanas 
pasākumiem. 

Dzīvojamās mājas renovācijas projekta īstenošanai iespējams izmantot dažādas 
finansēšanas shēmas: 

a) pašu kapitālu (īpašnieku uzkrātie naudas līdzekļi parasti ir nepietiekami, lai veiktu 
pilnīgu ēkas renovāciju); 

b) bankas kredītu (iespējams veikt apjomīgus darbus, taču jāuzņemas kredītsaistības, ko 
īpašnieki parasti nevēlas uzņemties); 

c) trešās puses - ESKO kompāniju, finansējumu (īpašniekiem nav risks par prognozēto 
enerģijas samazinājumu, taču arī ietaupījumu īpašnieki nesaņem); 

d) Eiropas Savienības fondu finansējumu (piedāvā segt daļu no renovācijas izdevumiem). 
Vairāku finansējuma veidu kombinācija var dot visizdevīgāko risinājumu.  
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E.Klaucāne, I.Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 

DZĪVOKĻU ĪPAŠUMA ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
LATVIJĀ 
 

Izplatīts nekustamā īpašuma veids Latvijā ir dzīvokļu īpašums. Neskatoties uz to, ka 
vērojams savstarpējs pārsvars starp ekspluatācijā ilgāku laiku lietotu dzīvokļu īpašumu un 
dzīvokļu īpašumu, kas ekspluatācijā nodots pēc 2007. gada, pēdējos gados pieaug 
daudzdzīvokļu namu būvniecība. 

Lielākā daļa no dzīvojamā fonda pārsniedz 30 gadu robežu. 
Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi aktivitātē Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi tiek īstenoti kopš 2009. gada daudzdzīvokļu māju 
renovācijai, kas nodotas ekspluatācijā pēc 1944. gada.  

Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd ir galvenais stūrakmens 
Latvijas mājokļu politikā. Efektīva projektu izstrāde veicina ievērojamus uzlabojumus 
mājokļu politikas attīstībā. 

Sērijveida daudzdzīvokļu mājas, kas ir būvētas pirmskara periodā un Padomju laikos, 
pārsvarā ir sliktā tehniskā stāvoklī un ar zemu siltumnoturību, kas veicina maksājumu par 
siltumenerģiju pieaugumu. 

Reģionālā aspektā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latvijas teritorijā ir 
krasi atšķirīgi. To nosaka vispārējie ekonomiskie procesi valstī, reālās attīstības iespējas 
attiecīgajā reģionā un nevienlīdzīgais iedzīvotāju blīvums starp pilsētu un lauku reģioniem. 

Urbanizācijas procesi ietekmē pieteikto dzīvokļu īpašumu atrašanās vietu. Pārsvarā 
projekti tiek realizēti pilsētu reģionos un Pierīgā.  

Pirmskara periodā būvētos daudzdzīvokļu namos mītošie dzīvokļu īpašnieki izrāda 
samērā lielu interesi par namu renovāciju. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums pašlaik arī piešķirts daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuru namu 
būvniecība ir uzsākta pirms 1993. gada un nami nodoti ekspluatācijā līdz 2002. gadam. 

Samazinājies daudzdzīvokļu mājas renovācijai iesniedzamo dokumentu apjoms un atcelta 
līdz šim noteiktā minimālā 20 punktu kvalitātes kritēriju kopsumma, kas rada nelielu 
atvieglojumu personām, kas pretendē uz finansējuma saņemšanu dzīvokļu īpašuma 
renovēšanai. 

Vajadzība pēc dzīvesvietas ir viena no cilvēka pamata jeb fizioloģiskajām vajadzībām. 
Neapmierinot šo vajadzību vai arī nesaglabājot noteiktu neapmierinātības stāvokli, tiek 
degradēta cilvēka attīstība. 

2009. gadā Ventspilī ar ERAF līdzfinansējuma palīdzību īstenots pirmais daudzdzīvokļu 
mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Latvijā. 

Energoefktivitātes pasākumu realizācijas devums ir divējāds: gan praktisks, gan estētisks. 
Renovētie daudzdzīvokļu nami uzlabo apkārtējās vides vizuālo tēlu, samazina dzīvokļu 
īpašnieku ieguldītos līdzekļus. 
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S.Muska, O.Caune (zinātniskais vadītājs) 
 
DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS 
NEPIECIEŠAMĪBA 

 
Cilvēka veselības un labklājības pamats ir kvalitatīva dzīves vide. Pieaugot ekonomiskās 

attīstības tempiem, palielinās vides izpostīšanas un piesārņojuma apjomi. Šīs sekas skar gan 
dabas vidi, gan cilvēka veselību, gan ekonomiku kopumā. Globāla mēroga pārmaiņas vidē 
veidojas, summējoties daudzu vietēja rakstura darbību ietekmēm.  

Energoefektivitātes uzlabošana Latvijā palīdzēs samazināt izdevumus, kas saistīti ar 
energoresursu iegādi un patēriņu. Rietumvalstu pieredze liecina, ka līdz pat 70% no kopējā 
energoefektivitātes potenciāla var tikt sasniegti tieši „gala patērētāju” līmenī. 

Energoefektivitātes pasākumu veikšana ir svarīga, jo tie uzlabo ēkas kvalitāti un 
pazemina izmaksas par apkuri un elektrību. Projekti bieži prasa samērā lielus sākotnējus 
ieguldījumus, un caurmērā bieži trūkst gan līdzekļu, gan informācijas projekta uzsākšanai. 
Tomēr projektu realizācija drīz atmaksājas no ietaupītām enerģijas izmaksām. Šo pasākumu 
realizēšana palīdzēs samazināt izmešus, reizē paaugstinās sabiedrības apziņas līmeni saistībā 
ar vides un enerģētikas jautājumiem. 

Iedzīvotāju enerģijas patēriņš aug ik gadu, un cilvēki kļūst arvien atkarīgāki no naftas un 
gāzes piegādes no ārzemēm. Arī saistības saskaņā ar rīcības plānu „20-20-20 uz 2020” - uz 
2020.gadu apņemas samazināt vismaz 20% oglekļa dioksīda (turpmāk tekstā - CO2) emisiju, 
ko panākt ar 20% energoefektivitātes uzlabojumu un 20% izmantojamās enerģijas apjoma, 
piesaistot atjaunojamos energoresursus. Tādejādi iespējams samazināt ar katru gadu 
pieaugošo siltumnīcas efektu. 1.attēla iespējams aplūkot prognozējamo CO2 emisijas 
samazinājumu.  

 
1.att. CO2 emisijas prognoze 1990.- 2020. gadam. 

 

Veicot ēkas ārējo norobežojošo konstrukcijas siltināšanas darbus un apkures 
rekonstrukciju, tiek uzlabots ēkas vispārējais mikroklimats. Piemērojot ekoloģiskās 
būvniecības principus, iespējams uzlabot vispārējo ekoloģisko situāciju, jo samazinās fosilā 
kurināmā daudzums, kas tiek izlietots ēku apkurei un līdz ar to samazinās kaitīgo izmešu 
daudzums atmosfērā. 

Tas, kāda apkārtējās vides ekoloģiskā situācija būs nākotnē, atkarīgs no šķietami 
mazsvarīgo un nelielo problēmu risināšanas veida. Izstrādājot enerģijas taupības pasākumus, 
katrs pasākums ir rūpīgi jāizvērtē, lai varētu sasniegt pēc iespējas lielāku efektu. Tāpat kā 
katra ēka un projekts ir jāizskata individuāli, arī enerģijas taupības pasākumi jāizvērtē katrs 
atsevišķi, jo gan klimatiskie apstākļi, gan ēkas novietojums, iedzīvotāju daudzums, gan 
siltuma regulēšana var ietekmēt to efektivitāti. 
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K.Osis, G.Mote (zinātniskais vadītājs). 
 

ELEKTROENERĢIJAS TIRGOTĀJA IZVĒLES EKONOMISKAIS 
PAMATOJUMS KOMERCOBJEKTU PĀRVALDĪŠANĀ 
 

Enerģētika ir nacionālās ekonomikas sektors, kas ietver enerģijas resursu izpēti, ieguvi, 
enerģijas ražošanu, elektropārvadīšanu un enerģijas realizāciju. Pētījumā tiek noskaidrots, kas 
veido elektroenerģijas cenu un kādi faktori ir jānovērtē izvēloties elektroenerģijas tirgotāju, 
komercobjektu pārvaldīšanā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.914 (29.11.2011.) „Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, no 2012.gada 1.aprīļa atsevišķiem elektroenerģijas 
lietotājiem, kas galvenokārt ir komercobjekti, ir iespēja izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un 
šiem lietotājiem ir iespēja pirkt elektroenerģiju brīvā elektroenerģijas tirgū. Pētot 
elektroenerģijas tarifu, nākas secināt, ka ne visa tarifa cena ir pakļauta brīvam tirgum. 

Elektroenerģijas cenu, atkarībā no pievades veida, veido: 
 elektroenerģijas cenas tarifs, kas ir apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijā (SPRK), taču cena brīvajā tirgū netiek regulēta; 
 obligātā iepirkuma komponente ir apstiprināta SPRK un nepakļaujas konkurencei;  
 AS „Sadales tīkls” tarifs ir apstiprināts SPRK un nepakļaujas konkurencei.  
Iepriekšminētais elektroenerģijas cenas procentuālais sadalījums atkarībā no pievades 

lieluma un stipruma ir uzskatāmi paradīts attēlā. Izvērtējot attēlā redzamo sadalījumu, nākas 
secināt, ka aptuveni 50% no elektroenerģijas cenas ir pakļauta brīvam tirgum.  
 

 
Att. Elektroenerģijas cenas procentuālais sadalījums. 

 
Elektroenerģijas cena tirdzniecības līgumā ir atkarīga ne tikai no vairumtirdzniecības 

cenu līmeņa, bet arī no citiem faktoriem. Tādēļ komercobjektu pārvaldīšanā ir jāizpēta 
konkrētā pārvaldāmā objekta elektroenerģijas patēriņa profils, patēriņa prognozējamība, 
biznesa modelis (ieņēmumi fiksēti vai mainīgi), informētība par tirgu, tirgus paredzamība, 
piegādātāji (uzticamība, serviss) u.c. Izvērtējot minēto informāciju ir iespēja slēgt līgumu ar 
fiksētu vai mainīgu elektroenerģijas cenu, kā arī jāizvērtē sadarbības līguma termiņš, tas var 
būt īstermiņa vai ilgtermiņa.  

Brīvas elektroenerģijas tirgus apstākļos palielinās konkurence starp tirgotājiem, rezultātā 
pircējiem ir iespējams iegūt izdevīgākas elektroenerģijas cenas, tādā veidā ietaupot finanšu 
līdzekļus elektroenerģijas iegādei.  
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O.Šarakova, J.Grizāns (zinātniskais vadītājs) 
 

DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJAS EKONOMISKAIS PAMATOJUMS 
 

Dzīvojamās ēkas var tikt klasificētas pēc to arhitektoniski konstruktīvā risinājuma un 
funkcionēšanas veida. Tās kalpo dažādām sabiedrības vajadzībām. Katram cilvēkam ir ļoti 
svarīga privāta dzīve un savas mājas iekšējā vide. Mūsdienās pastāvošais dzīvojamo māju 
projektu klāsts, ko ietekmē būvniecības nozares attīstība, paver iedzīvotājiem plašas iespējas 
izvēlēties sev piemērotāko. 

Dzīvojamās mājas renovācija ir viena no iespējām kā pagarināt tās kalpošanas ilgumu. 
Renovētajām dzīvojamajām mājām tiek uzlaboti dzīves cikla rādītāji kā ekonomiskā, tā 
ekoloģiskā ziņā. Ieguldījumi mājokļa būvē un aprīkošanā ilgtermiņā sevi attaisno ar 
ievērojami zemākām uzturēšanas izmaksām. Savukārt gan ēkas būvniecības laikā, gan 
apsaimniekošanā izvēloties videi draudzīgus, atjaunojamus resursus un risinājumus 
energoefektivitātes paaugstināšanai, tiek nodarīts krietni mazāks kaitējums apkārtējai videi. 
Prakse liecina, ka dzīvojamo māju renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana samazina 
siltumapgādes izdevumus apmēram līdz 50%. Palielina ēkas tirgus vērtību apmēram līdz 
25%. Siltinātas fasādes sienas rada komfortu temperatūras režīmu dzīvokļos, mājā. 
Energoefektivitātes pasākumi ir ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai samazinātu enerģijas 
patēriņu, panāktu enerģijas lietderīgāku izmantošanu un uzlabotu komforta stāvokli telpās. 
Pateicoties šādiem pasākumiem, būtiski samazinās izmaksas par enerģiju. Tas nozīmē, ka 
energoefektivitātes pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas. Taču vēl svarīgāk ir tas, ka 
energoefektivitātes jautājumi ir cieši saistīti ar vides kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, kas 
shematiski parādīts attēlā. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Att. Ilgtspējīgas attīstības shematisks modelis. 
 

Kā redzams attēlā, ilgtspējīga attīstība paredz ieguvumu veidošanos trīs savstarpēji 
saistītās dimensijās - ekonomiskajā, sociālajā un vides. Tas nozīmē, ka par vienu no 
nozīmīgākajiem ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumiem tiek uzskatīta līdzsvara 
nodrošināšana starp sabiedrības ekonomisko labklājību, sociālo taisnīgumu iedzīvotāju vidū 
un veselīgu apkārtējo vidi. 

EKONOMISKIE 

IEGUVUMI  

IEGUVUMI  

VIDEI

IEGUVUMI 

SABIEDRĪBAI 

 

ILGTSPĒJĪGA 

ATTĪSTĪBA
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E.Žunda, G.Mote (zinātniskais vadītājs) 
 
EKOLOĢISKĀS BŪVNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS LATVIJĀ 
 

Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka neatjaunojamo resursu samazināšanās apstākļos arvien 
lielāku nozīmi iegūst enerģiju taupošas metodes. Viena no tādām ir ekobūvniecība, kas 
pasaulē kļūst aizvien populārāka. Ekoloģiskā būvniecība aizsākās XX gs. nogalē ASV, kur 
pēc uzņēmēju iniciatīvas tika uzbūvētas pirmās šāda veida būves. Ar ekoloģisko būvniecību 
parasti saprot darbošanos, kad visi būvmateriāli tiek ņemti no dabas, ideālā gadījumā - no 
tuvākās apkārtnes. Kad ēka ir nolietojusies, tā atkal pārvēršas par tīru un viegli sakopjamu 
vidi. Tas ir būvniecības princips, kad ēka jebkurā stadijā - celtniecības procesā, ekspluatācijas 
laikā un arī sabrukšanas periodā - ir tuva dabai un gan ekoloģiski tīra, gan estētiska. 

Runājot par ziemeļu klimatam (t.i. arī Latvijas klimats) atbilstošu ekoloģisku būvniecību, 
enerģijas taupīšanu var nosaukt par pašu galveno prasību, kas iet cauri visām šādu ēku 
koncepcijām ziemeļu apstākļos. Siltumenerģijas patēriņš un šajā procesā radītie izdalījumi ir 
kritiskākais slodzes punkts, kas tiek uzlikts apkārtējai videi. Pārsvarā tas arī ir galvenais 
temats sarunā par ekoloģisko būvniecību, kura dēļ tad arī ir vērts apskatīt dažus ekoloģiskas 
ēkas pamatprincipiem pakārtotos nosacījumus un to šķērsgriezumus. 

Latvijā 70% izmantojamo energoresursu tiek importēti un Latvijā pieejamie resursi 
atrodas energobilances lejasdaļā. Tā kā saules baterijas, vēja rotori un tamlīdzīgi alternatīvās 
enerģijas ieguves veidi ir videi draudzīgi, tomēr mūsu apstākļos mazo apjomu dēļ to 
izmantošanas iespējas ir ļoti ierobežotas, tad drīzāk centralizētā siltumapgāde ar racionāla 
apjoma jaudas izmantošanu un piegādāšanu daudziem patērētājiem ir lielākā mērā ekoloģiska 
nekā katra indivīda lietotā autonomā apkures iekārta. 

Būtisks akcents, par kuru nevajadzētu aizmirst - efektīva jumta logu un virsgaismu 
sistēmu izmantošana iekštelpu apgaismojumam. Dabīgā gaisma palīdz ekonomēt 
energoresursus un naudu, uzlabo ēkas iemītnieku un apmeklētāju labsajūtu. 

Tehnoloģiski precīza, kvalitatīva, klimatam atbilstoša ēkas norobežojošo konstrukciju 
izveide ir galvenais enerģijas taupīšanai pakārtotais process, bez kura nevar būt runas par 
ekoloģisko būvniecību. Svarīgi ir pieņemt un atzīt koncepciju, ka Baltijas klimatiskajos 
apstākļos optimāls risinājums ir ēku ārsienām izvēlēties siltumietilpīgus, slodzi nesošus 
pamatmateriālus ar siltinājuma kārtu no ārpuses. To pierāda vismaz desmit gadu laikā iegūtā 
pieredze. 

Lai gan videi draudzīga būvniecība mūsdienās tiek uzskatīta par vienu no jaunākajiem un 
modernākajiem būvniecības virzieniem, atsevišķi tās elementi, piemēram, dabīgo resursu un 
materiālu izmantošana, celtniecībā bijuši pazīstami jau izsenis – arī Latvijas vēsturiskajā 
apbūvē. Koks, māls, ģipsis, mazliet laukakmens ir Latvijas dabas resursi, kas ekoloģiskajā 
koncepcijā iesaistās kā pamatmateriāli.  

Videi draudzīgas un sociāli atbildīgas būvniecības attīstībai Latvijā būtu nepieciešama 
ciešāka zinātniski praktiska sadarbība starp būvniecības nozarē iesaistītajām pusēm, kuras 
procesā būtu jāmeklē jaunas pieejas un inovatīvi risinājumi. Nenoliedzami, ka strukturālām 
pārmaiņām būvniecības nozares attīstībā jāfokusējas uz tādiem aspektiem kā draudzīgums 
cilvēka veselībai un dabai, radītas vides pieejamība un ilgtspēja. Svarīgi atzīmēt, ka Latvija 
daudzas labas idejas varētu pārņemt no pieredzējušiem ārzemju kolēģiem, piemēram, no 
Skandināvijas valstīm. Taču Baltijas reģionam ar savu klimatu, ekoloģiskajām sistēmām, 
sabiedrības prioritātēm un kultūras mantojumu noteikti ir vajadzīgi savi - unikāli risinājumi. 
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ORGANISKO SAVIENOJUMU ĶĪMIJAS UN TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
I.Birska, M.Roze (zinātniskais vadītājs) 
 
GLICERĪNA ALKILĒTERU IEGŪŠANA 
 

Biodīzeļdegvielas ražošanas procesā kā blakusprodukts rodas tehniskais glicerīns. Lai to 
varētu izmantot, tas ir jāattīra, un attīrīšana ir dārgs process. 

Glicerīna ēterus varētu lietot ne tikai kā degvielas piedevas, bet arī kā šķīdinātājus un 
antibakteriālus līdzekļus. 

Visbiežāk glicerīna ēteru ieguvē tiek izmantoti skābie katalizatori. 

 
R= Et, t-Bu, i-Pr; 
Bioetanols tiek iegūts no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un pēc 

tam izmantots degvielas ražošanā. 
Ēterifikācijā ar bioetanolu, kā katalizatoru izmantojot neapstrādātu benzosulfoskābi, pie 

atmosfēras spiediena produktu iznākums sasniedz 13,38%. 
No literatūras datiem zināms, ka  ēterifikācijā ar bezūdens etanolu viens no labākajiem 

rezultātiem (produkta iznākums līdz 74%) tika sasniegts, izmantojot benzosulfoskābi, kas tika 
uznesta uz īpaši apstrādāta silikagēla, bet vēl labāks rezultāts tika sasniegts, izmantojot 
katalizatoru Amberlyst-70 (produkta iznākums līdz 79%). 

Ēterifikācijā ar propān-2-olu, piemeklējot labāko katalizatoru daudzumu, augstākie 
rezultāti tika iegūti ar 27% Amberlyst-15 (uz glicerīnu, produkta iznākums 18,87%). 

Ēterifikācijā ar bezūdens propān-2-olu, piemeklējot labāko katalizatoru daudzumu, 
labākie rezultāti tika iegūti ar 27% Amberlyst-15 (uz glicerīnu) (produkta iznākums -14,61%). 

Kā katalizatoru izmantojot ceolītu H-β, var palielināt diēteru procentuālo iznākumu, 
tomēr ceolīts H-β un H-Y ļoti ātri dezaktivizējas, tādēļ tie nav piemēroti kā katalizatori. 

Lai palielinātu katalizatora K-10 montmorillonite skābumu un aktivitāti, tas tiek karsēts 
pie dažādām temperatūrām 3 stundas. Labākie rezultāti tika iegūti, izmantojot katalizatoru, 
kas karsēts pie 1200 C. 

Glicerīna ēteru iznākumu ietekmē dažādi faktori: temperatūra, abu izejvielu molekulārā 
attiecība, reakcijas laiks, bet vislielāko ietekmi dod katalizatori, ar tiem var arī variēt produkta 
izomēru iznākumu. 

Glicerīna ēteru iegūšanas metožu izstrāde palielina iespēju rast tehniskā glicerīna 
pielietojumu. 
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I.Bisenieks, I.Brūvere (zinātniskā vadītāja) 
 
NESIMETRISKAS STRUKTŪRAS 1,4-DIHIDROPIRIDĪNU SINTĒZE 
 

1,4-Dihidropiridīnu (1,4-DHP) atvasinājumiem piemīt daudzveidīga bioloģiskā aktivitāte 
(kalcija kanālu bloķēšanas spēja, antiangināla, pretvēža aktivitāte u.c.). Viena no pasaulē 
plašāk pētītām 1,4-DHP bioloģiskajām aktivitātēm ir kalcija kanālu bloķēšanas spēja, tātad 
asinsspiedienu regulējoša aktivitāte. Vērts pieminēt, ka relatīvi nelielas ķīmiskās struktūras 
variācijas var radīt ievērojamas farmakoloģiskās aktivitātes izmaiņas. 

Pētnieciskā darba mērķis ir iegūt oriģinālus, nesimetriskas struktūras 1,4-DHP, kuru 
ķīmiskajā struktūrā ir saglabātas klasiskajiem kalcija kanālu antagonistiem raksturīgās 
funkcionālās grupas, tajā pašā laikā kāda no molekulas daļām ir ar modificētu ķīmisko 
struktūru.  
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Nesimetriskas struktūras 1,4-dihidropiridīnu iegūšanas shēma. 

 
Ērts nesimetriskas struktūras 1,4-DHP iegūšanas paņēmiens ir arilidēna tipa prekursoru a 

un β-aminokrotonskābes atvasinājumu b kondensācija. Tā iespējams iegūt gan viegli 
hidrolizējamus aktivētos esterus c karbonskābju d iegūšanai, gan sintēzes mērķa produktus e. 
Savienojumu a sintēze veikta benzolā istabas temperatūrā, kā katalizatorus izmantojot 
piperidīnu un etiķskābi. Savukārt savienojumi b iegūti no attiecīgajiem acetetiķskābes 
esteriem, tos vārot etanolā ar amonjaku vai amonija acetātu. 1,4-DHP c un e iegūti etanola 
šķīdumā, kā katalizatoru lietojot amonija acetātu. Savukārt karbonskābes d iegūtas no 
aktivētajiem (-CH2CH2CN) esteriem, tos hidrolizējot ar NaOH etanola šķīdumā vārot. No 
karbonskābēm ar K2CO3 iegūst to sāļus, ko tālāk alkilē ar α-bromacetofenona tipa alkilētājiem 
vai brometiķskābes esteriem. 

Zinātniskais darbs izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Jaunu farmakomodulatoru 
dizains un to nanoasociātu kā transporta formu pētījumi” ietvaros. Projekta Nr: 2009/0197/ 
1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/014. 
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I.Bižāne, Ē.Bizdēna (zinātniskā vadītāja) 
 
2,6-DITRIAZOLILPURĪNU RIBONUKLEOZĪDU SINTĒZE UN REAKCIJAS 
AR NUKLEOFĪLIEM 
 

Fluorescentie nukleozīdi, iekļauti DNS vai RNS sastāvā, var kalpot kā fluorescentās 
zondes dažādos bioķīmiskajos pētījumos. Tā kā dabas nukleozīdiem ir ļoti vāji izteiktas 
fluorescentās īpašības, radās doma sintezēt nukleozīdu analogus, kas ir ķīmiski līdzīgi dabas 
nukleozīdiem, bet ar uzlabotām fotofizikālām īpašībām. 

2,6-Ditriazolilpurīnu ribonukleozīdus 2 iegūst „klik” reakcijā, diazidopurīna 
ribonukleozīdam 1 reaģējot ar dažādiem termināliem alkīniem, piemēram, kur R= -CH2OH, -
C5H11, -C6H5, -C(CH3)2OH. Kā katalītisko sistēmu izmanto CuSO4·5H2O un Na askorbātu. 
Augstākus produkta iznākumus var panākt, reakcijas maisījumu sildot 60 ˚C temeperatūrā  
t-BuOH/H2O šķīdumā. Reakcijas iznākumi ir 30-35% pēc attīrīšanas uz silakagēla kolonnas. 

Acilaizsarggrupu nošķelšanas apstākļos viens no triazola cikliem aizvietojas ar 
aminogrupu, rezultātā rodas jauni savienojumi. Tika konstatēts, ka iegūtiem produktiem 
piemīt fluorescentās īpašības, tad arī radās doma sintezēt fluorescentos 6-aizvietotus 
triazolilpurīnu   ribonukleozīdu   atvasinājumus  3,  kur  X =  -NCH3, -N(CH3)2, piperidil-,  

pirolidil-, hidrazīnil-, morfolīnil-, dodekāntiols. 
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Atkarībā no izmantotā alkīna un nukleofīla mainās savienojumu polaritāte un šķīdība.  
Iegūto savienojumu iznākumi ir robežās no 46 līdz 99%. Reakcija norit istabas 

temperatūrā, lai paātrinātu procesu, temperatūru paaugstina līdz 40 ˚C. 
Iegūto savienojumu struktūras ir pierādītas ar 1H- un 13C-KMR, IS spektriem, kā arī 

AIMS analīzēm. Savienojumu tīrība pārbaudīta ar AEŠH. 
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O.Bobiļeva, E.Loža (zinātniskais vadītājs) 
 

6-OKSO-1,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDĪN-3-KARBONSKĀBES 
ATVASINĀJUMU SINTĒZE 
 

3,4-Dihidro-(1H)-piridīn-2-oni tiek plaši izmantoti gan kā intermediāti dažādu dabas vielu 
sintēzē, gan arī izraisa interesi paši par sevi, jo vairākiem šo heterociklu saturošo savienojumu 
klases pārstāvjiem piemīt bioloģiski aktīvas īpašības. Darba mērķis ir izpētīt 5-vietā aizvietotu 
6-okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes atvasinājumu 7 sintēzes iespējas. 

NO

COOMe

NO

COOMeE Br
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N
H

O

R COOH

NH

COOMe
O

Cl

NO

COOMe
Ar

1. Bāze 
2. Elektrofīls 

2

3

5a-e 4a-c

4a LG=Br
4b LG=OTs
4c LG=OTf

1. TFA, anisols
2. KOH, MeOH/H2OH2, Pd/C

6d Ar=Ph
6e Ar=2-Naftil

1

5d,e 2,5c,6d,6e

7a R=H
7c R=CH2Ph
7d R=(CH2)3Ph
7e R=(CH2)32-Naftil

 

 
Tabula 

Savienojuma 2 enolāta iegūšana un tā reakcijas ar elektrofīliem 
N.p.k. Bāze Elektrofīls E Produkts Iznākums, % 

1. LHMDS CO2 -COOH 5a 25 
2. LHMDS MeI -Me 5b 20 
3. LDA MeI -Me 5b 20 
4. LDA CO2 -COOH 5a 27 
5. LDA PhCH2Br -CH2Ph 5c 80 
6. LDA PhCH=CHCH2Br -CH=CHCH2Ph 5d 75 
7. LDA 3 -CH=CHCH2(2-Naftil) 5e 73 
8. LDA 4a, 4b vai 4c -CH2CH2(2-Naftil) - 0 

 
6-Okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes metilesteri 2 iegūst enamīna 1 un 

akriloilhlorīda ciklizēšanas reakcijā. Apstrādājot savienojumu 2 ar litija bis(trimetilsilil)amīdu 
(LHMDS) vai litija diizopropilamīdu (LDA), iegūst tā enolātu in situ, kurš tālāk var reaģēt ar 
reakcijas vidē ievadītiem elektrofīliem. Tā ar LDA palīdzību ģenerēta piridīna atvasinājuma 2 
enolāta reakcijās ar tādiem aktīviem alkilētājiem kā benzilbromīdu, cinnamilbromīdu un 
bromīdu 3 ar labiem iznākumiem ir iegūti savienojumi 5c-e, bet ar mazāk reaģētspējīgiem 
alkilētājiem 4a-c ar dažādām aizejošām grupām (LG) šajos apstākļos reakcijas nenotiek. 

Savienojumu 5d un 5e sānu virknē esošo dubultsaiti selektīvi katalītiski reducē un iegūst 
savienojumus 6d un 6e. Amīda slāpekļa terc-butil aizsarggrupas nošķelšanu savienojumiem 2, 
5c, 6d un 6e veic trifluoretiķskābē anisola klātienē, tad, hidrolizējot produktus ar KOH, iegūst 
5-vietā aizvietotas 6-okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes 7a, c-e. 
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K.Briņģis, M.Katkevičs (zinātniskais vadītājs) 
 

KARBAZOLU SINTĒZE NO JODDIARILAMĪNIEM HOMOLĪTISKĀS 
AROMĀTISKĀS AIZVIETOŠANĀS REAKCIJĀS 

 
Karbazolus sintezē no diarilamīnu halogēnatvasinājumiem, kuros iekšmolekulāro C(sp2)-

C(sp2) saiti starp arilgredzeniem var veidot pārejas metālu katalizētās sametināšanās reakcijās, 
vai arī homolītiskās aromātiskās aizvietošanās (SRN1) tipa reakcijās. Radikāļu ģenerēšanai 
šajā gadījumā izmanto alvas vai silīcija hidrīdus, kā arī apstarošanu ar ultravioleto gaismu. 
Savukārt jaunākā literatūrā ir aprakstītas diarilsavienojumu sintēzes metodes no ariljodīdiem 
pēc SRN1 reakcijas mehānisma, kur kā reaģentu lieto kālija treš-butoksīdu (t-BuOK) un kā 
katalizatorus izmanto diamīna ligandus un dzelzs sāļus paaugstinātā temperatūrā. 

Šie reakcijas apstākļi izrādījās piemēroti arī karbazolu sintēzei. Tā savienojumu 2 (R = 
Me) 92% ieguva no amīna 1 (R = Me) istabas temperatūrā vienas stundas laikā 
dimetilsulfoksīda (DMSO) šķīdumā, lietojot 2 ekvivalentus t-BuOK. Reakciju katalizē 
batofenantrolīns vai arī dzelzs sāļi (FeBr2, FeCl3 un Fe(acac)2). Kā optimālākais katalizators 
tika izvēlēts FeBr2, jo tas ir vismazāk higroskopisks, kā arī ievērojami lētāks nekā 
batofenantrolīns. 

 

N

I R

N

R

R = H, Me, EtO, F, CF3, NO2, COOMe

42-94%

t-BuOK  2 ekv.
FeBr2  20 mol%

DMSO, i.t., 1 st.

1 2

 
 

Šī vienkāršā un efektīvā metode ir pielietojama arī dažādu aizvietotu karbazolu (2) 
iegūšanai. 3-Etoksi- un 3-fluorkarbazoli tika iegūti ar iznākumu  90 un 94%, bet  
3-trifluormetil-, 3-nitro- un 3-metoksikarbonilkarbazoli attiecīgi ar 75, 42 un 53% iznākumu. 
Pēdējo substrātu gadījumā netika novērota pilna izejvielu konversija.  
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J.Brinks, K.Māliņš, V.Kampars (zinātniskais vadītājs) 
 
RAPŠU EĻĻAS/TAUKSKĀBJU MAISĪJUMA PĀRESTERIFIKĀCIJA UN 
ESTERIFIKĀCIJA AR METANOLU SĒRSKĀBES KLĀTBŪTNĒ 
 

Biodīzeļdegviela ir viena no mūsdienu perspektīvākajām pirmās paaudzes biodegvielām, 
kura iegūstama no jebkuras izejvielas, kuras sastāvā ietilpst augu vai dzīvnieku izcelsmes 
taukskābes vai to mono-, di- un triglicerīdi. Taukskābju glicerīdu gadījumā rūpniecībā 
biodīzeļdegvielu visbiežāk iegūst to pāresterifikācijas reakcijā ar metanolu homogēno 
sārmaino katalizatoru klātbūtnē. Lētas, bet vērtīgas biodīzeļdegvielas izejvielas, kā, 
piemēram, augu eļļu rafinēšanas blakusprodukti, lietotas cepamās eļļas, dzīvnieku tauki, 
jēlglicerīnā esošās taukvielas utt. satur lielu daudzumu brīvo taukskābju, kuras pilnībā izslēdz 
bāzisko katalizatoru izmantošanu, bet dod iespēju pielietot skābus katalizatorus. Pateicoties 
augstajai aktivitātei un zemajai pašizmaksai, biodīzeļdegvielas rūpniecībā visplašāk 
izmantotais un efektīvākais skābais katalizators ir sērskābe. Sistemātiski rapšu eļļas un to 
taukskābju esterifikācijas un pāresterifikācijas pētījumi reakcijā ar metanolu koncentrētas 
sērskābes klātbūtnē un procesa optimizācija varētu dot ievērojumu energoresursu un izejvielu 
ekonomiju, samazinot gala produkta izmaksas. 

Lai izpētītu rapšu eļļas/taukskābju pāresterifikācijas un esterifikācijas reakcijas norisi un 
īpatnības 70 oC temperatūrā, veiktas eksperimentu sērijas ar maisījumiem, kur taukskābju 
koncentrācija ir 5 un 50%. Eksperimentos izmantoti 5.0 moli metanola uz vienu molu rapšu 
eļļas maisījumos esošo brīvo taukskābju, bet sērskābes koncentrācija  attiecīgi ņemta 0.5 un 
1.0 masas % no taukvielu sākuma masas. Eksperimentos izmantota rafinēta rapšu eļļa, bet 
taukskābes iegūtas no tās pašas eļļas skābās hidrolīzes reakcijā ar ūdeni (skābes skaitlis 
sastāda ~185.0–187.0 mg KOH/g). Par pāresterifikācijas un esterifikācijas reakciju norises 
kontroles parametru tika izvēlēts skābes skaitlis (izmantota standarta metode LVS EN ISO 
14104:2005) un esteru saturs (izmantota gāzu hromatogrāfijas standarta metode LVS EN ISO 
14103: 2003) pēc reakcijas blakusproduktu un citu piemaisījumu atdalīšanas. Pēc skābes 
skaitļa un esteru satura tika izvērtēts, cik efektīvi, atkarībā no taukskābju koncentrācijas un 
reakcijas apstākļiem, paralēli viena otrai norit pāresterifikācijas un esterifikācijas reakcija. 

 
 

Noskaidrots, ka, izmantojot rapšu eļļas/taukskābju maisījumu, kur brīvo taukskābju 
koncentrācija ir 5%, pāresterifikācijas reakcija noris par 41% aktīvāk kā taukskābju 
esterifikācija. Ja rapšu eļļas/taukskābju maisījums satur 50% taukskābju, tad eksperimenta 
apstākļos praktiski notiek tikai taukskābju esterifikācijas reakcijas. 
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I.Cauņa, R.Valters un N.Batenko (zinātniskie vadītāji) 
 
6,7-DIHLORPIRĪDO[1,2- a]BENZIMIDAZOL-8,9-DIONA UN TĀ  
4-AZAANALOGA SINTĒZE UN REAKCIJAS AR NUKLEOFILIEM 
REAĢENTIEM  
 

Hinoni piedalās tādos bioķīmiskos procesos kā elektronu transports un oksidatīva 
fosforilēšana. Ar heterociklu kondensētie hinoni ir spēcīgas antibiotikas, fungicīdi un 
antioksidanti. Īpaša nozīme ir hinoniem, kas kondensēti ar slāpekļa heterocikliem, jo tiem 
piemīt antibakteriāla un pretvēža aktivitāte. 

Darba mērķis ir noskaidrot hloranila un 2-aminopiridīna vai -pirimidīna reakciju norisi. 
 

 
2-5 a X = CH, b X = N 

 
Karsējot hloranilu (1) ar 2-aminopiridīnu (2a) metanolā, ieguvām vēlamo produktu 3a. 

Lai iegūtu tā 4-azaanalogu 3b, reakcija jāveic izopropanolā. Savienojumiem 3a,b reaģējot ar 
dietilamīnu un acetaldehīdu, veidojas vielu 4a, 5a un 4b, 5b maisījumi. 
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Hidrolizējot aminovinilatvasinājuma aminogrupu ar sālsskābi, iespējami veidojas α-

hloracet-aldehīds (pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem), kurš tālākajā reakcijā ar 
tiourīnvielu ciklizējas par tiazolu 6. Oksidējot hidrohinonu 6 ar FeCl3 šķīdumu, veidojas o-
hinons 7. 
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K.Cīrule, V.Kampars un  L.Laipniece (zinātniskie vadītāji) 
 
BIODĪZEĻDEGVIELU SATUROŠAS ZIEMAS DĪZEĻDEGVIELAS 
RAKSTUROJUMI  
 

Eiropas Savienība ir ieviesusi daudzas prasības Eiropas standartos, kur īpaša uzmanība 
tiek pievērsta dīzeļdegvielas ekoloģiskajiem rādītājiem. Sakarā ar to plānots pakāpeniski 
aizvietot fosilo degvielu ar biodegvielu, kas ir videi draudzīgāka, piegādei droša un viegli 
atjaunojama. Lai varētu realizēt pāreju no fosilās dīzeļdegvielas uz maisījumiem un tālāk uz 
biodīzeļdegvielu praksē, jāizpēta degvielu maisījumu īpašības, kuras tieši ietekmē dzinēja 
darbību, degvielas patēriņu un ekoloģiju. Rūpīgāk jāizpēta biodīzeļdegvielas maisījumu ar 
ziemas dīzeļdegvielu izmantošanas iespējas, augstās sasalšanas temperatūras dēļ. Lai 
maisījumus varētu izmantot dīzeļdegvielas vietā, tiem jāatbilst LVS EN 590+A1:2011 L 
„Auto degvielas – Dīzeļdegviela – Prasības un testēšanas metodes” standartam.  

Izmantojot standartmetodes, noteikti šādi ziemas dīzeļdegvielas, biodīzeļdegvielas un to 
maisījumu parametri: blīvums (B) un kinemātiskā viskozitāte (KV), policiklisko aromātisko 
ogļūdeņražu daudzums (PAO), sadegšanas siltums (SS) un uzliesmošanas temperatūra (UT). 
Rezultāti apkopoti tabulā. 

Tabula 
 

Jaukto degvielu raksturojumi 
Bio (%) B (g/cm3) KV (mm2/s) PAO (%) SS (J/g) UT (°C) 

0 0,8277 1,8833 2 45617 56 
5 0,8307 1,9777 1,87 45371 57 
7 0,8318 2,0074 1,8 45394 57,5 

10 0,8333 2,0561 1,76 45173 58 
15 0,836 2,1411 1,68 44867 59 
20 0,8387 2,2449 1,57 44467 60 
25 0,8415 2,2888 1,46 44174 61,5 
30 0,8442 2,433 1,39 43955 62 
100 0,8809 4,3266 0 39592 151 
 

Palielinot biodīzeļdegvielas saturu paraugos, blīvums un kinemātiskā viskozitāte lineāri 
pieaug, kas apgrūtina degvielas iesmidzināšanu dzinējā. Abi parametri atbilst LVS EN 590 
standartam, ja nepalielina biodīzeļdegvielas koncentrāciju virs 23%, līdz ar to pēc šiem 
parametriem B5-B20 maisījumus varētu izmantot fosilās dīzeļdegvielas vietā.  

Pēc LVS EN 590 standarta maksimālais pieļaujamais PAO daudzums dīzeļdegvielā ir 
11%, tātad var secināt, ka visi maisījumi atbilst šim standartam, tāpēc pēc šī parametra  
jauktās degvielas var izmantot dīzeļdegvielas vietā. Rezultāti rāda, ka, palielinoties 
biodīzeļdegvielas koncentrācijai maisījumā, uzlabojas parauga ekoloģiskās īpašības.   

Palielinoties biodīzeļdegvielas saturam, maisījumu sadegšanas siltums samazinās, kas 
noved pie lielāka degvielas patēriņa. Fosilās degvielas un biodīzeļdegvielas sadegšanas 
siltumi atšķiras par 13,2%.  

Uzliesmošanas temperatūra ir svarīgs degvielas raksturlielums, kas nodrošina biodegvielu 
saturošu maisījumu drošāku transportēšanu un uzglabāšanu. Pēc LVS EN 590 standarta 
dīzeļdegvielas uzliesmošanas temperatūrai jābūt virs 55 °C, kas nozīmē, ka izmantotās 
degvielas atbilst standartam un ir pietiekami ugunsdrošas. Uzliesmošanas temperatūra lineāri 
palielinās, ja maisījumā palielinās biodīzeļdegvielas koncentrācija. 
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K.Čeirāne, K.Māliņš, V.Kampars (zinātniskais vadītājs) 
 
SPIRTA STRUKTŪRAS IETEKME UZ RAPŠU EĻĻAS TAUKSKĀBJU 
ESTERU ĪPAŠĪBĀM 
 

Rapšu eļļa Latvijā ir svarīgākā biodīzeļdegvielas izejviela, jo tās sēklu audzēšanai Latvijā 
ir piemēroti klimatiskie apstākļi un iegūtās biodīzeļdegvielas kvalitātes rādītāji ir līdzīgi 
dīzeļdegvielai. Līdz ar biodīzeļdegvielas kā komerciāla produkta straujo izplatību daudzās 
valstīs ir izstrādāti standarti, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un veicinātu patērētāju uzticību 
produktam. Plašāk lietotie biodīzeļdegvielu kvalitātes standarti ir ASTM D6751 (ASV) un EN 
14214 (ES). Lai gan rapšu eļļas RME (rapšu eļļas taukskābju metilesteru) īpašības ir ļoti 
līdzīgas fosilajai dīzeļdegvielai, tomēr rodas problēmas ar tās izmantošanu ziemas apstākļos, 
jo tās auksta filtra nosprostošanā punkts ir ~-10 oC. Salīdzinot ar ziemas dīzeļdegvielu, tas ir 
par gandrīz 20 oC augstāks. Pētījumā realizēta dažādu rapšu eļļas taukskābju alkilesteru (no 
metanola, etanola, propanola, izopropanola, butanola, terc-butanola, butan-2-ola, pentanola, 
2-metilbutanola, 4-metilpentan-2-ola un neopentanola) sintēze, lai iegūtu biodīzeļdegvielu ar 
uzlabotām zemo temperatūru īpašībām. Noskaidrots, ka rapšu eļļas taukskābju terc – 
butilesteru iznākumu augstāku par 3% nav iespējams iegūt, jo traucē molekulu telpiskie 
efekti. Pārējo rapšu eļļas taukskābju alkilesteru iznākumi, kuri iegūti ar trīs stadiju skābo 
katalīzi svārtās no 60 – 98%. Lai iegūtu biodīzeļdegvielu ar estera saturu >96.5% (pēc RME 
standarta) un būtu iespējams pareizi salīdzināt to īpašības, bija nepieciešams 
biodīzeļdegvielas pārdestilēt vakuumā. Jauniegūtajiem rapšu eļļas taukskābju alkilesteriem 
tika noteiktas savarīgākās kvalitātes īpašības (estera saturs, blīvums, viskozitāte, koksēšanas 
atlikums, uzliesmošanas temperatūra un auksta filtra nosprostošanās punkts). Atkarībā no 
spirta struktūras biodīzeļdegvielas estera saturs, blīvums, viskozitāte, koksēšanas atlikums un 
uzliesmošanas temperatūra attiecīgi sasniedza 96.5 - 99.9%, 0.86587 - 0.88251 g/cm3

,  

4.3598 – 7.1330 mm2/s, 0.0100 - 0.0359% un 172 – 189 oC, bet auksta filtra nosprostošanās 
punkts parādīts attēlā.  

 

 
Att. Auksta filtra nosprostošanās punkts atkarībā no izmantotā spirta struktūras. 
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A.Grandāne, R.Žalubovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
1,2-BENZOKSATIĪN-2,2-DIOKSĪDA anti- UN syn-1,2,3-
TRIAZOLILATVASINĀJUMU SINTĒZE 
 

Ogļskābes anhidrāzes (CA) ir cinku saturoši enzīmi, kas organismā katalizē apgriezenisku 
oglekļa dioksīda hidrēšanu un nodrošina tādas svarīgas funkcijas kā pH regulēšanu šūnās un 
CO2 transportu. 

No šobrīd zināmajām 16 α-ogļskābes anhidrāžu izoformām liela uzmanība tiek pievērsta 
IX izoformai (CA IX), kas daudzu hipoksijai pakļauto vēžu gadījumā piedalās pH regulācijā, 
kas ir nozīmīgi audzēju šūnu izdzīvošanai un attīstībai. Līdz ar to CA IX ir izraudzīta par 
inhibēšanas mērķenzīmu jaunas paaudzes pretvēža preparātu izstrādē. 

Nesen tika atklātas kumarīna (1) atvasinājumu selektīvas CA IX inhibēšanas spējas, 
tāpēc, padziļinot pētījumus šajā laukā, radās nepieciešamība iegūt virkni 1,2-benzoksatiīn-2,2-
dioksīda atvasinājumu, kas ir uzskatāmi par kumarīna bioizostēriem. 
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1. att. Kumarīns (1) un tā bioizostērs 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīds (2). 

 
Nosakot dažu 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumu bioloģiskās aktivitātes, 

noskaidrots, ka aktīvāki ir savienojumi ar aizvietotājiem 6. vietā. 
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2. att. Anti- un syn-1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze. 

 
Triazolilatvasinājumus ieguvām vairāku stadiju sintēzē: mezilatvasinājumu 3 ciklizējām 

DBU klātienē, tad savienojuma 4 6-vietas nitrogrupu reducējām par aminogrupu. No 
aminoatvasinājuma 5 ieguvām azidoatvasinājumu 6, no kura tālāk sintezējām anti- un syn-
triazolilatvasinājumus 7 un 8. 
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E.Ivdre, I.Mieriņa un  M.Jure (zinātniskās vadītājas) 
 
DAŽĀDU ŠĶIRŅU MIEŽU GRAUDU EĻĻU TAUKSKĀBJU SASTĀVS UN 
POLIFENOLU SATURS 
 

Miežu graudu eļļa ir vērtīgs produkts, kas satur fitosterolus, tokoferolus un tokotrienolus, 
un tāpēc spēj samazināt LDL holesterīna līmeni, kā arī risku saslimt ar sirds un asinsvadu 
slimībām, vēzi. Bez tam miežu graudu eļļa satur arī ω-3 un ω-6 organismā neaizstājamās 
taukskābes: linolēnskābi un linolskābi. 

Lai raksturotu un salīdzinātu taukskābju sastāvu un polifenolu saturu dažādu šķirņu 
Latvijā audzētu miežu graudu eļļās, pētījumos izmantojām Valsts Priekuļu laukaugu 
selekcijas institūtā selekcionētās kailgraudu (PR-3528, PR-4651, PR-3808.2.1, PR-5099) un 
plēkšņaino (Jumara, Rubiola) miežu šķirnes (2011. gada raža), kas audzētas dažādos 
 apstākļos – bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā. Konvencionālās 
lauksaimniecības gadījumā graudu audzēšanai tika izmantotas trīs dažādas mēslojuma devas 
(kg/ha tīrvielā): N1 (N90 P35 K70), N2 (N140 P50 K98) un N3 (N140 P50 K98+lapu 
mēslojums). 

Lai raksturotu miežu graudu eļļu, tās saturu graudu paraugos noteicām, veicot ekstrakciju 
ar petrolēteri Soksleta aparātā.  

Tabula 
Eļļas saturs miežu graudu paraugos 

Lauksaim-
niecības veids 

Eļļas saturs, % 
Jumara Rubiola PR-3528 PR-4651 PR-3808.2.1 PR-5099 

Bioloģiskā 3.91±0.29 4.14±0.29 4.00±0.13 4.43±0.44 4.11±0.10 5.24±0.22

Konven-
cionālā 

N1 5.10±0.22 5.53±0.19 3.98±0.12 3.55±0.04 2.87±0.12 4.29±0.10
N2 5.07±0.21 4.43±0.20 3.82±0.15 3.34±0.30 2.91±0.16 4.35±0.22
N3 5.27±0.08 3.91±0.20 4.08±0.22 3.44±0.05 4.22±0.14 4.17±0.15

 
Apkopoti tabulā, rezultāti rāda, ka eļļas saturs miežu graudu paraugos ir neliels un atrodas 

robežās no 2.87-5.53%. 
Lai raksturotu miežu graudu eļļu taukskābju sastāvu, eļļas pāresterificējām, iegūstot 

attiecīgos taukskābju metilesterus, kurus analizējām ar GC-FID metodi. Konstatējām, ka 
vairumam paraugu eļļā ir sastopamas četras taukskābes – palmitīnskābe, oleīnskābe, 
linolskābe un linolēnskābe, dažos paraugos niecīgos daudzumos novērojama arī kaprīnskābe 
un stearīnskābe. Visu paraugu gadījumos vislielāko procentuālo saturu veido linolskābe, kuras 
daudzums šķirnes PR-5099 paraugā N3 sasniedz pat 88%. 

Zināms, ka mieži satur dažādus fenolu tipa savienojumus, kuriem piemīt antioksidantu 
īpašības. Tā kā šie savienojumi ir polāri, tad tie pamatā novērojami dažādu polāru šķīdinātāju 
ekstraktos. 80% etilspirta ekstraktos kopējais polifenolu saturs (KPS) sasniedz 140 mg 
galluskābes ekvivalentu (GSE)/100 g miežu graudu. Lai noskaidrotu, kāds polifenolu 
daudzums pāriet ar petrolēteri iegūtajos ekstraktos, noteicām KPS miežu graudu eļļām, un 
konstatējām, ka to daudzums ir robežās no 1.40 līdz 8.52 mg GSE/100 g miežu graudu. Visu 
šķirņu gadījumā ir novērojams, ka vislielākais KPS ir paraugos, kuri audzēti konvencionālajā 
lauksaimniecībā ar mēslojuma devu N2. Triju kailgraudu miežu šķirņu (PR-3528, PR-4651 un 
PR-5099) gadījumā vismazākais polifenolu saturs tika konstatēts bioloģiskajā 
lauksaimniecībā audzētajiem paraugiem. 

Pētījumu rezultātā secinājām, ka plēkšņaino miežu šķirnēm ir augstāks eļļas saturs; 
taukskābju procentuālais sastāvs un KPS miežu eļļās atkarīgs gan no miežu šķirnes, gan no 
audzēšanas apstākļiem.  
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A.Janičevs, V.Fundamenskis, M.Fleišers (zinātniskais vadītājs) 
 

PSEIDOTIOHIDANTOĪNSKĀBES STRUKTŪRA: 
RENTGENSTRUKTŪRANALĪZES UN KVANTU ĶĪMIJAS PĒTĪJUMS 
 

Pseidotiohidantoīnskābi (PTGS) pirmo reizi sintezēja austriešu zinātnieks R. Malī  
1877. gadā, taču viņš noteica vielai nepareizu struktūru, nosaucot to par tiohidantoīnskābi. 
1914. gadā P. Rejs un F. Fernandess piedāvāja precīzāku jaunsintezētās skābes 
struktūrformulu un pēc analoģijas ar tiohidantoīnskābi nosauca to par pseidotiohidantoīnskābi. 
Vielas izpēti apgrūtina tas, ka PTGS ir sīkdisperss, praktiski nešķīstošs pulveris un līdz ar to 
nav iespējams iegūt datus par vielas telpisko uzbūvi, izmantojot tradicionālās analīžu metodes 
(UV- un  KMR- spektroskopiju, rentgendifraktometriju jeb RSA). 

Darba mērķis bija, izmantojot eksperimentālos PTGS pulvera rentgendifraktometrijas 
datus un kvantu ķīmijas aprēķinus, noteikt vielas telpisko uzbūvi un izskaidrot PTGS anomāli 
zemo šķīdību. 

Sanktpēterburgas Tehnoloģiskā institūta zinātnieki  veica PTGS  pulvera 
rentgenstruktūranalīzi, tās rezultātā tika noteikti kristālrežģa elementāršūnas parametri un 
iegūti dati par molekulas ģeometriju.  

Kvantu ķīmiskie aprēķini tika veikti ar pusempīrisko PM6 metodi, izmantojot programmu 
MOPAC2009. Par izejas datiem tika izmantoti eksperimentāli iegūtie PTGS molekulas 
ģeometriskie parametri. Ūdeņraža atomi tika pievienoti mākslīgi. Kristāliskās struktūras 
aprēķins tika veikts, izmantojot modeli, kurš sastāvēja no 2×2×2 elementāršūnām ar Borna–
Karmana cikliskajiem robežnosacījumiem. 

Optimizācijas gaitā kristāla struktūrā notiek protonu tautomēra pāreja no vienas 
molekulas hidroksilgrupas skābekļa atoma uz blakus molekulas iminogrupas slāpekļa atomu, 
veidojot betaīna formu. Lielākais pozitīvais lādiņš molekulā (0.790) ir lokalizēts uz 
karboksilgrupas oglekļa atoma, bet lielākais negatīvais lādiņš (-0.774) – uz deprotonēta 
karboksilgrupas skābekļa atoma. Katra molekula kristālā ar 8 ūdeņraža saišu starpniecību ir 
saistīta ar blakus esošajām molekulām slānī, un tieši ar to izskaidrojama vielas anomāli zemā 
šķīdība. Aprēķinātie elementāršūnas parametri  (a=9.811, b=7.969, c=6.290 Å; α=86.06, 
β=91.10, γ=90.08o; V=490.51 Å3; ρ= 1.817 g/cm3) labi sakrīt ar eksperimentālajiem datiem 
(a=9.730, b=8.080, c=6.990 Å; α=90.00, β=109.922, γ=90.00o; V=526.04 Å3; ρ= 1.681 g/cm3). 

Lai noskaidrotu protonu tautomērās pārejas īpatnības PTGS kristālā, tika izvēlēts vielas 
modelis, kurš sastāv no divām molekulām. Ar iekšējās reakcijas koordinātes metodes 
palīdzību tika noskaidrots, ka protonu tautomērā pāreja ir sinhrons process, kura aktivācijas 
enerģija ir 6.93 kcal/mol.  

Att. PTGS molekulārā struktūra pirms (A) un pēc (B) optimizēšanas. (Attālumi uzrādīti angstrēmos). 
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J.Jaunmuktāns, D. Loļa (zinātniskais vadītājs) 
 

LIZĪNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE 
 

Lizīns 1, 6-N,N,N-trimetillizīns 2, 3-hidroksi-6-N,N,N-trimetillizīns 3 un  
4-(trimetilamonio)butanoāts 4 ir savienojumi karnitīna 5 biosintēzes procesā. 
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Lai organismā varētu regulēt bioķīmiskos procesus, nepieciešams sintezēt savienojumus, 

kas noteiktās bioķīmiskajās stadijās var veicināt vai bremzēt attiecīgo savienojumu 2-5 
sintēzi. Acilētie 6-N,N,N-trimetillizīna 2 atvasinājumi potenciāli var būt inhibitori 3-hidroksi-
6-N,N,N-trimetillizīna 3 veidošanā karnitīna 5 biosintēzes procesā no lizīna 1.  

Darba mērķis ir sintezēt jaunus acilētus lizīna 1 atvasinājumus, kas spētu inhibēt  
3-hidroksi-6-N,N,N-trimetillizīna 3 veidošanos šūnās, lai pārbaudītu, vai savienojumu 4 un 5 
veidošanās iespējama tikai caur savienojumu 3. 
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10c-e 11c-e

 
Lizīna atvasinājumus 7a-d iegūst, acilējot 6-N-Z-lizīnu 6 ar attiecīgiem karbonskābju 

hlorīdiem vai anhidrīdiem. Savienojumu 7a-d ω-aminogrupai nošķeļ aizsarggrupu H2 

atmosfērā, katalizatora klātbūtnē. Neaizsargāta aminogrupa in situ reaģē ar formaldehīdu. 
Ešveilera-Klarka reakcijas rezultātā iegūst dimetilētus savienojumus 8a-d, kurus tālāk 
kvaternizē dimetilformamīdā ar dažādiem alkiljodīdiem. Reakcijas maisījumu hromatografē 
uz jonapmaiņas sveķiem, iegūstot betaīnus 9a-g. Savienojumiem 9c-e sālsskābajā metanolā 
nošķeļ Boc aizsarggrupu, kā rezultātā veidojas metilesteri 10c-e, ko hromatografē uz 
jonapmaiņas sveķiem, iegūstot savienojumus 11c-e. 

Sintezētie savienojumi neuzrādīja inhibitora īpašības. 
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T.Kalniņš, E.Sūna un  K.Shubin (zinātniskie vadītāji) 
 

JAUNU ASIMETRISKO ORGANOKATALIZATORU DIZAINS 
 

Parasti enantioselektīvo Mihaela reakciju organokatalizatoru struktūras pamatā ir 
etilēndiamīna fragments, taču uz propilēndiamīna fragmentu balstītas struktūras tiek 
izmantotas ievērojami retāk. Tādēļ mēs izvirzījām mērķi noskaidrot, vai uz propilēndiamīna 
struktūras pamata iespējams radīt efektīvus enantioselektīvos organokatalizatorus. 

Lai noskaidrotu stereogēnā centra atrašanās vietas molekulā ietekmi uz reakciju 
optiskajiem iznākumiem un iegūtu labākā organokatalizatora modeli, tika sintezēti 4 dažādi 
potenciālie organokatalizatori 1–4, par molekulas pamatu izmantojot propilēndiamīnu 8. Lai 
papildinātu savienojumu klāstu, plānota arī potenciālo organokatalizatoru 5 - 7 sintēze. 
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Veicot iegūto savienojumu pārbaudi modeļreakcijās un salīdzinot rezultātus ar 

zināmajiem etilēndiamīna fragmentu saturošajiem organokatalizatoriem, secināts, ka 
efektīvākais Mihaela reakcijas organokatalizators ir savienojums 4, kurš reakcijā starp trans-
β-nitrostirolu un etilbenzoilacetātu vēlamo produktu ļāva iegūt ar 99% iznākumu un 36% 
enantiomēro pārākumu.  

Paralēli jauno savienojumu sintēzei un pārbaudei tika veikti ab initio kvantu mehāniskie 
aprēķini, kas ļautu novērtēt iespējamos reakciju pārejas stāvokļus un stereoselektivitātes 
rašanās ceļus. 
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S.Katušenoks, E.Liepiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
OCTN2 FARMAKOFORA MODELIS 
 

OCTN2 ir membrānas organisko katjonu/karnitīna transporta proteīns, kas atrodas cilvēka 
audos, nierēs, aknās un kuņģī. Proteīns ir ļoti svarīgs L-karnitīna homeostāzes uzturēšanā. 
Sistemātisks karnitīna deficīts var izraisīt hipoglikēmiju, kardiomiopātiju un citas slimības. 
OCTN2 inhibēšanas procesa pētījumi var palīdzēt paredzēt karnitīna transporta blakus 
inhibēšanu, ko inducē jaunizstrādātās zāles. 

Izmantojot literatūrā pieejamās ziņas par OCTN2 inhibitoriem (trifluoperazīnu, 
tioridazīnu, prohlorperazīnu, vinblastīnu, karvadilolu u.c.), izveidojām farmakofora modeli, 
kas sastāv no trim farmakofora centriem (divas aromātiskās grupas un katjongrupa) un spēj 
atšķirt aktīvos ligandus no neaktīviem (1. att., a). 

 

 
   

1.att. Farmakoforā modeļa shēma: a) pēc literatūrā atrastajiem ligandiem; 
b) pēc OSI sintezētiem ligandiem. 

 
Izmantojot Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) sintezētus OCTN2 inhibitorus, 

izveidojām vēl vienu farmakofora modeli, kas sastāv no diviem galvenajiem farmakoforu 
centriem (karboksil-grupa un katjongrupa) (1.att., b). Izveidotais modelis nespēj kvalitatīvi 
sadalīt aktīvus un neaktīvus savienojumus, jo divi farmakoforie centri atrodas uz vienas 
taisnes (modelis nav orientēts telpā) un attiecīgi ligandi spēj brīvi griezties telpā. Lai atrisinātu 
šo problēmu, nepieciešams orientēt ligandus telpā, ievietojot modelī trešo farmakofora centru. 

Pieņemot to, ka gan literatūras, gan OSI sintezētie ligandi saistās ar OCTN2 proteīnu 
vienā un tajā pašā vietā, abus modeļus savietojām kopā. Izmērot attālumus starp 
farmakoforiem, varējām savietot pirmā modeļa aromātiskās grupas ar otrā modeļa karboksil 
grupu un katjongrupu. Šis solis ļāva izveidot jaunus savienojumus, kas līdzīgi jau sintezētiem, 
bet ir orientēti telpā, jo satur trešo farmakoforo centru (2. att.). Jaunizveidotie savienojumi 
pašlaik tiek sintezēti. 

 
2. att. Jaunizveidotais savienojums ar potenciālu OCTN2 aktivitāti. 

  

6.25 Å5.26 Å

5.91 Å 

Izslēgts 

5.08 Å 

a)  b)
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J.Kazerovskis un S.Piskunovs, Yu.F.Zhukovski un M.Utināns (zinātniskie vadītāji) 
 
NIĶEĻA ATOMU PAVEDIENA IEVIETOŠANA VIENSIENAS HIRĀLĀS 
OGLEKĻA NANOCAURULĒS: BLĪVUMA FUNKCIONĀLIE TEORIJAS 
APRĒĶINI 

 
Nanocaurules un atomu nanoķēdes ir divas vissvarīgākās viendimensionālās 

nanostruktūras, kuras tiek pētītas pēdējo gadu laikā to izcilo fizikālo, ķīmisko un mehānisko 
īpašību dēļ. Šīm struktūrām ir liels potenciāls pielietošanai nanoierīcēs. 

Darbs bija saistīts ar niķeļa atomu pavediena, kas ievietots oglekļa nanocaurulēs, 
struktūras (Ni/CNTs) aprēķiniem. Ar kvantu ķīmijas modelēšanas metodēm tika izmeklētas 
zig-zag (n,0) un krēsla kofigurācijas (n,n) oglekļa nanocaurulēs (CNT) ar dažādām n vētībām. 
Aprēķiniem tika pielietota blīvuma funkcionālā teorija (DFT), kura tika īstenota CRYSTAL-09 
kodā. Rezultātā tika iegūta līdzsvara ģeometrija Ni pavedienam CNT, kur Ni kļūst par divreiz 
stiprāku feromagnētiķi, kas paplašina pielietošanas iespējas nanoelektronikā. CNT ar Ni 
pildījumu uzrāda metāliskas īpašības, pat ja tukša nanocaurule bija pusvadītājs (piem., zig-zag 
tipa CNT).  

Tabulā sakopotas šādu parametru vērtības:  rašanās enerģija, Ef; attālums starp Ni 
atomiem pavedienā, dNi-Ni; attāluma Ni-Ni maiņa (nobīde) diegā Ni/CNT sistēmā attiecībā 
pret Ni-Ni attālumu Ni pavedienā vakuumā; Ni-C saites garums (kas ir arī CNT rādiuss), lNi-C; 
magnētiskais moments Ni atomos, Ni, μB. Visi dati ir saskaņā ar LCAO-DFT aprēķiniem. 

 
Tabula 

Ni pavediena parametru vērtības 
Struktūra Ef  

(eV/atom) 
d Ni-Ni  
(Å) 

Nobīde 
(%) 

l Ni-C  
(Å) 

Magnētiskais 
moments 

Ni, μB 
Ni/CNT (6,6) -0.1001  2.463 +9.22 4.112 1.270 

Ni/CNT (5,5) -0.1269  2.464 +9.27 3.439 1.119 
Ni/CNT (12,0) -0.0819  2.133 -5.41 4.784 1.211 
Ni/CNT (11,0) -0.0896  2.130 -5.54 4.358 1.210 

Ni/CNT (10,0) -0.1027  2.138 -5.19 3.973 1.263 

Ni-Ni - 2.225 0 - - 
Ni tilpuma fāzē - - - - 0.620 

 
Visstabilākās Ni/CNT struktūras ir ar hiralitātēm (5,5) un (10,0), kuras veido stabilus 

viendimensionālus strāvas vadītājus. Ni/CNT “armchair” sistēmas ir stabilākas ar lielāko 
mijiedarbību starp Ni un CNT. Pateicoties lielam magnētiskajam momentam un Ni atomu 
klasterizācijai pa pieciem atomiem Ni/CNT (10,0) gadījumā, var tikt izmantots kā domēns 
datu glabāšanai. Ni saglabā savas feromagnētiskās īpašības, tāpēc šādi materiāli var tikt 
pielietoti medicīnā kā zāļu transporta platformas. 
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L.Kinēna, V.Ozola (zinātniskā vadītāja) 
 
ASPARTILPROTEĀŽU INHIBITORU SINTĒZE 
 

Aspartilproteāžu inhibēšana ir viens no veidiem kā ārstēt malāriju. Aspartilproteāzes ir 
proteolītisks enzīms ar aspartilatlikumu aktīvajā katalītiskajā centrā un atrodas malārijas 
parazīta Plasmodium falciparum organismā. Šī parazīta aspartilproteāzes – plazmepsīni (I, II, 
IV un HAP) ir labs terapeitiskais mērķis jaunu pretmalārijas līdzekļu radīšanai. Plazmepsīnu 
inhibēšana neļauj malārijas parazītam attīstīties un vairoties. 

Savienojumu bibliotēkas virtuālais skrīnings un liganda – proteīna mijiedarbības 
datormodelēšana uzrādīja, ka sulfonamīdam 1 piemīt zināma sadarbības enerģija  
(-8,12 kcal/mol) ar plazmepsīnu II. Tādēļ tika sintezēta rinda sulfonamīda 1 analogu, variējot 
aizvietotājus pie sulfonamīda N-atoma (R1= akil-, aril-) un anilīna funkcijas (R2= guanidīna 
atvasinājumi, slāpekli saturoši heterocikli). 
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No literatūras datiem ir zināms, ka savienojumā 3 inhibitoro aktivitāti uz plazmepsīnu  
II nodrošina šādi farmakofori: C5 alkilķēde – hirodrofobo sadarbību, aminofunkcija – veido 
saistību ar aspartilatlikumiem, un karbonilgrupa, kas veido saistību ar proteīna aminoskābes 
atlikumu Tyr’77. Balstoties uz šiem datiem un datormodelēšanas rezultātiem, dizainējām 
izohinolīna molekulu, kura satur minētos farmakoforus. 
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3  
Struktūras – aktivitātes likumsakarības pētījumiem tika sintezēta rinda izohinolīna 

atvasinājumu ar dažādiem aizvietotājiem.  
Visiem iegūtajiem savienojumiem noteikta inhibējošā ietekme uz plazmepsīna  

II aktivitāti. 
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A.Kinēns, E.Sūna un E.Vedējs (zinātniskie vadītāji) 
 
ENANTIOSELEKTĪVĀS CIKLOPROPANĒŠANAS KATALIZATORU 
IZSTRĀDE 
 

Piridīna atvasinājumi tiek plaši pielietoti gan kā organokatalizatori, gan kā ligandi pārejas 
metālu katalīzē. Šeit mēs aprakstām hirāla piridīna organokatalizatoru sintēzi un to 
pielietojumu enantioselektīvā ciklopropanēšanā. 

Lai nodrošinātu augstus piridīna katalizētas ciklopropanēšanas iznākumus, veicām 
reakcijas apstākļu optimizāciju. Noskaidrojām, ka visaugstāko iznākumu var sasniegt, ja 
reakciju veic dihlormetānā un kā bāzi izmanto K2HPO4·3H2O vai KOAc. 

Pārbaudot piridīna aizvietotāju elektronisko efektu ietekmi uz katalizatora aktivitāti, 
secinājām, ka elektrondonori aizvietotāji piridīna para pozīcijā veicina cikopropanēšanās 
reakciju, savukārt elektronakceptori savienojumi samazina katalītisko aktivitāti. Vislabākos 
rezultātus sasniedzām, izmantojot 4-metoksi-piridīnu 4a un 4-acetamido-piridīnu 4b (80% un 
74% attiecīgi). Jāmin, ka 4-dimetilamino-piridīns 4c ciklopropanēšanu nekatalizē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hirālus organokatalizatorus (S,S)-7aa’-ad’ ieguvām, veicot piridīna 5 orto-litijēšanu un 

tai sekojošu reakcijas dzēšanu ar attiecīgo aldehīdu (S)-6a’-d’. Jauniegūtā savienojuma  
(S,S)-7aa’ struktūru un relatīvo konfigurāciju pierādījām ar rentgenstruktūras analīzi. 

Iegūtos piridīna organokatalizatorus (S,S)-7aa’-cc’ izmantojām hirālu ciklopropāna  
3 analogu sintēzē. Visaugstāko enantioselektivitāti (ee = 48,8%) nodrošināja katalizatori, kas 
R3 pozīcijā satur telpiski lielus aizvietotājus (Piv, Ts). 
  

(S,S)‐7aa’ 
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G.Kiseļovs, A.Mišņovs (zinātniskais vadītājs) 
 
IPIDAKRĪNA KRISTĀLISKO FORMU RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE 
 

Ipidakrīns (9-amino-2,3,5,6,7,8-heksahidro-1H-ciklopenta[b]hinolīns) 1. attēlā, ir 
ārstnieciska viela, kas ir zināma ar nosaukumu Neiromidin, kuru ražo AS Olainfarm. 
Ipidakrīnu lieto perifērās nervu sistēmas, atmiņas un citu 
nervu sistēmas traucējumu ārstēšanai. Ipidakrīns piedalās K+ 
kanālu bloķēšanā un holīnesterāzes inhibēšanā. Kristāliskā 
ipidakrīna bāzei (I) ir ortorombiskā singonija, telpiska grupa 
P 21nb ar elementāršūnas parametriem a = 4.7954(3), b = 
13.3412(7) Å, c = 16.129(1) Å, V = 1031.86(10) Å3. Starp 
ipidakrīna molekulām pastāv vidēji stipra ūdeņraža saite (H-
saite), kura ir veidota starp amīna grupas un piridīna slāpekļa 
atomiem (N-H…N = 2.197 Å; N…N = 2.997 Å; NHN = 
154.67°).  

Tabula 
Ipidakrīna hidrohlorīda kristālisko formu struktūras parametri 

Savienojums II III IV V 
Singonija  Monoklīnā Monoklīnā Monoklīnā Monoklīnā 
Telpiskā grupa    P c    P c P 21/c P 21/c 

a, Å 7.3959(3) 8.6282(2) 8.0698(3) 7.8730(1) 
b, Å 16.9248(8) 10.3503(2) 26.1306(9) 18.174(2) 
c, Å 14.0126(8) 30.9147(3) 8.8741(4) 20.423(3) 
β, ° 94.054(2) 113.558(1) 90.356(2) 104.475(5) 
V, Å3 1749.62 (15) 2530.71 (10) 1871.23 (13) 2829.49 (28) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Veikto pētījumu rezultātā  atrastas 4 jaunas ipidakrīna hidrohlorīda kristāliskās formas 
(tab.): kokristāls ar glutārskābi(II), monohidrāts (III), hidroksonija hlorīda(IV) un 
triakvahidroksonija hlorīda(V) kompleksi. Visās kristāliskās formās ipidakrīns ir protonēts pie 
piridīna slāpekļa atoma. Hidrātu kristālos veidojas komplicēta H-saišu sistēma, kuru veicina 
liels ūdens molekulu skaits. 
  

N H2

N

1. att. Ipidakrīna 
struktūrformula 

2. att. I, II, III, IV un V formu kristāliskās struktūras. 

I 

I III 

IV V
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A.Krasikovs, E.Sūna (zinātniskais vadītājs) 
 

DOXAPRAM  STEREOSELEKTĪVĀS SINTĒZES METODES IZSTRĀDE 
 

Doxapram ir pazīstams elpošanas stimulators un miega apnojas ārstēšanas līdzeklis. 
Preparāts ir racēmisks un tam piemīt nevēlamas blaknes, kuru dēļ vairākās valstīs Doxapram 
ir aizliegts izmantot kā ārstniecības līdzekli. Mūsu uzdevums ir izstrādāt optiski aktīva (R)-
Doxapram sintēzes metodi, lai iespējami mazinātu preparāta blaknes. Par Doxapram 
enantioselektīvas sintēzes pamatstadiju izvēlējāmies amīda ciklizācijas reakciju. 
Noskaidrojām, ka amīda atvasinājumi ciklizējas stipras bāzes klātbūtnē, dodot racēmisko 
Doxapram prekursoru ar augstiem iznākumiem (70%). Pd-Katalizētajā ciklizācijā stipra bāze 
veicina konkurējošo SN2 reakciju, un reakcijas (R) enantiomērais pārākums nepārsniedz 14%. 
Pārbaudot dažādu hirālu bāzu un ligandu ietekmi uz ciklizācijas reakciju, tika atrasti apstākļi 
doxapram prekursora iegūšanai ar 31% (S) enantiomēro pārākumu. 
 

N

O

N
O

Doxapram
 

Att. Doxapram struktūrformula. 
 

Lai izslēgtu SN2 reakcijas norisi, tika sintezēts amīda palādija komplekss. Kompleksa un 
fosfīna liganda izmantošana stehiometriskos daudzumos nodrošināja visaugstāko reakcijas 
enantioselektivitāti (ee = 70% (R)) ar vidējo reakcijas iznākumu 45%. 
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K.Krivenko, P.Trapencieris un K.Aksjonova (zinātniskie vadītāji) 
 

DANIŠEFSKA DIĒNU ANALOGU IEGŪŠANA UN TO PIELIETOJUMS 
HETERO-DĪLSA-ALDERA REAKCIJĀ 
 

Darba mērķis ir iegūt Danišefska diēnu 2 izomēru rindu un izstrādāt metodi to 
pielietošanai hetero-Dīlsa-Aldera reakcijai ar nitrozo savienojumiem 3, iegūstot oksazīnu 
ciklus 4, kurus tālāk modificējot, ievadot molekulā dažādus aizvietotājus, varētu sintezēt 
potenciāli bioloģiski aktīvus savienojumus 5 – dabas vielu analogus (1. att). 

 
1.att. Aizvietotu oksazīnu iegūšanas vispārējā shēma. 

 
Danišefska diēni (siloksiaizvietoti 1,3-diēni) ir plaši pielietojami reaģenti organiskajā 

sintēzē bioloģiski aktīvo vielu analogu iegūšanai. Šiem savienojumiem piemīt augstāka 
aktivitāte Dīlsa-Aldera reakcijā nekā siloksineazvietotiem diēniem. Savukārt maz izpētītas 
paliek hetero-Dīlsa-Aldera reakcijas ar Danišefska diēniem 2, tāpēc šai tēmai arī ir pievērsta 
mūsu uzmanība.  

Darba sākumā iegūtie alkil- un arilaizvietotie Danišefska diēni izrādījās aktīvi reakcijās ar 
stabiliem nitrozosavienojumiem 3, savukārt ar in situ ģenerējamiem nitrozosavienojumiem 
Danišefska diēni ir maz aktīvi. Tāpēc tika sākta aminoaizvietotu Danišefska diēnu analogu 
iegūšana, jo literatūrā to aktivitāte ir aprakstīta kā 10 reizes augstāka par parasto Danišefska 
diēnu aktivitāti.  

Ir sākta aminoaizvietotu diēnu 2 rindas iegūšana, un savienojumi ir iegūti ar vidēji 
augstiem iznākumiem – 42-69%. Šie savienojumi nav stabili, tāpēc optimāli tos ir iegūt uzreiz 
pirms lietošanas. Savienojumu 2 iegūšanai jālieto vinilaizvietotie amīni 1, kuri ir iegūti ar 
iznākumiem 15-91%. 

 
2.att. 3-Oksooksazīnu iegūšanas shēma. 

 
Tika veiktas vairākas sintēzes ar Danišefska diēnu analogiem un ir iegūtas šādas 

likumsakarības: reakcijās ar stabilajiem nitrozosavienojumiem abu veidu Danišefska diēni ir 
aktīvi un ir iegūti oksazīnu 4 produkti, kuri abos gadījumos nav stabili saskarsmē ar 
silikagēlu. Apstrādājot produktus 4 ar trifluoretiķskābi, var iegūt stabilākus produktus 6, bet 
apstrādājot savienojumus 4, kuri tika iegūti izmantojot aminoaizvietotus Danišefska diēnu 
analogus, ar trifluoretiķskābi vai ūdeni, tie ir stabili (2. att.). 
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T.Kriviča, M.Roze (zinātniskais vadītājs) 
 

JAUNU FTALOCIANĪNU SINTĒZE 
 

Pirmais subftalocianīns (SubFc) ir sintezēts 1972. gadā, kad Mellers un Ossko, cenšoties 
iegūt ftalocianīnu ar centrālo bora atomu, ieguva jaunu savienojumu, kura struktūra tika 
pierādīta un aprakstīta 1974. gadā. 

Subftalocianīni daudzējādā ziņā ir līdzīgi ftalocianīniem. Tiem ir delokalizēta π-elektronu 
sistēma, intensīvi absorbcijas maksimumi un arī zema šķīdība organiskajos šķīdinātājos. 

Subftalocianīnus iegūst ftalodinitrila vai 1,3-diiminoizoindola reakcijā ar bora 
halogenīdu. No subftalocianīna reakcijā ar ftalodinitrilu cinka sāls klātienē var iegūt 
nesimetriskus ftalocianīnus. 

Darba mērķis bija sintezēt nesimetriskus ftalocianīnus, kas molekulā bez perifērām 
oksimetilpiridīna aizvietotājiem saturētu šķīdību veicinošus aizvietotājus: t-butoksi-, 
4-t-butilfenoksi-, 4-piperidīn-4-karbonskābes etilesteri. 

 

 
 

 
 
Sintezēts 4-(4’-tret-butilfenoksi)ftalodinitrils, no kura reakcijā ar bora trihlorīdu iegūts 

attiecīgais subftalocianīns. Subftalocianīnus, kas saturētu molekulā 4-piperidīn-4-
karbonskābes etilestera un 4-(3-piridilmetoksi)- aizvietotājus, pagaidām nav izdevies iegūt.  
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A.Lends, E.Liepiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
JAUNA TIPA OGĻSKĀBES ANHIDRĀŽU INHIBITORU PĒTĪJUMI AR 
KMR UN KVANTU  ĶĪMIJAS METODĒM 
 

Ogļskābes anhidrāzes (CA) ir plaši izplatīti enzīmi, kas regulē pH cilvēka šūnās, 
katalizējot hidrogēnkarbonāta jona veidošanās no ogļskābās gāzes un ūdens.  CA ir vairākas 
izoformas, kas katra atrodas dažādās vietās šūnās. Ir svarīgi atrast  selektīvus inhibitorus, lai 
inhibētu tikai vienu konkrētu izoformu, neietekmējot citas izoformas. Tādā veidā var veidot 
dažādus pretvēža ārstniecības līdzekļus. 

Nesen Latvijas Organiskās sintēzes institūtā atrasti jauna tipa inhibitori ar vispārīgo 
formulu S, kas uzrādā labu selektivitāti uz CAIX (Ki~200-3000 nM) proteīnu, salīdzinot ar 
CAII (Ki~10000 nM). Pēc rentgenstruktūranalīzes datiem šie savienojumi saistās pie CA 
proteīniem atvērtā veidā, un dažādās konfigurācijās. Darba mērķis ir izpētīt jauna tipa 
inhibitorus, to hidrolīzes reakcijas ātruma atkarību no aizvietotāju elektroniskiem efektiem ar 
KMR un kvantu ķīmijas metodēm. 

 
Stipri bāziskos šķīdumos, 1H KMR spektros novēro jaunu savienojumu rašanos, kas 

liecina par sulfokumarīna cikla atvēršanos. Pēc spinu sadarbības konstanšu vērtībām noteikts, 
ka atvērtais savienojums veidojas Z-konfigurācijā. Atkarībā no aizvietotājiem un to 
novietojuma, novēro arī atšķirīgu hidrolīzes ātrumu. Savienojumiem, kuri saturēja elektronu 
akceptoros aizvietotājus, cikla atvēršanās novēroja daudz ātrāk nekā tiem, kas satur elektronu 
donoros aizvietotājus. Iegūtie rezultāti apstiprināti ar DFT kvantu ķīmiskiem aprēķiniem. 
Aprēķinātās sulfokumarīna cikla atvēršanās enerģijas savienojumiem ar elektronu akceptoru 
grupām ir zemākas nekā ar elektronu donorām grupām. Tādējādi sulfokumarīnu atvēršanās 
ātrums ir atkarīgas no blakus esošā benzola gredzena aizvietotāju indukcijas un mezomēriem 
efektiem.  

Par darba finansiālo atbalstu izsakām pateicību ESF projektam Nr. 2009/0197/1DP/ 
1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/014 
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L.Liepiņa, V. Kampars un K. Lazdoviča (zinātniskie vadītāji) 
 

KVIEŠU SALMU TERMOĶĪMISKIE RAKSTUROJUMI 
 

Biomasas pirolīze ļauj iegūt ogles, bioeļļu un gāzveida produktus. Gāzveida produktus 
parasti izmanto pirolīzes reaktora sildīšanai, kā arī izejmateriālu žāvēšanai. Bioeļļa un ogles ir 
uzglabājami un transportējami produkti, lai realizētu tālāku pārstrādi. Produktu attiecība un 
sastāvs ir atkarīgs no pirolīzes procesa norises, galvenais faktors, kas ietekmē pirolīzes 
produktu iznākumu, ir pirolīzes temperatūra. Pirolīzes procesu optimizācijai nepieciešamo 
informāciju var iegūt, izmantojot kompleksas pētīšanas metodes, piemēram, TG-FTIR.  

Šajā darbā TG – FTIR izmantota, lai veiktu kviešu salmu pirolīzes procesa pētījumus, 
ceļot temperatūru ar ātrumu 30, 60 un 80C/min. Kā redzams 1. attēlā, kviešu salmu 
degradācija pēc ūdens iztvaikošanas sākas temperatūrā virs 195 C, kas ir raksturīga 
hemicelulozes degradācijai, tālāk notiek celulozes, lignīna un citu sastāvdaļu degradācija, kā 
arī atsevišķu komponentu iztvaikošana. 

 
1.att. Kviešu salmu TG1 un DTG2 līknes pie dažādiem karsēšanas ātrumiem. 

 
TG – FTIR ļauj reģistrēt gaistošo produktu spektrus, identificēt vienkāršas vielas kā H2O, 

CO, CO2, CH4, kā arī skābekli saturošu savienojumu izdalīšanos. 2. attēlā redzams oglekļa 
monoksīda izdalīšanās profils. 

 
2.att. Oglekļa monoksīda absorbcijas intensitātes izmaiņa temperatūrā. 

 
Iegūtie rezultāti sniedz sākotnēju informāciju par dažādu produktu izdalīšanos pirolīzes 

gaitā, kas tālāko pētījumu rezultātā ļaus prognozēt pirolīzes apstākļus konkrētu produktu 
ieguves optimizēšanai. 
                                                            
1 TG – termogravimetrija (raksturo masas zudumu attiecību pret temperatūras izmaiņām laikā) 
2 DTG –TG līknes pirmais atvasinājums (raksturo TG  procesā notiekošo reakciju norises ātrumu) 
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J.Losāns, T.Kukoša (zinātniskā vadītāja) 
 
VARA FERĪTS KĀ KATALIZATORS SONOGAŠIRAS REAKCIJĀ 
 

Pēdējos gados liela uzmanība pievērsta varu saturošu katalizatoru sistēmām, kā 
alternatīvai plaši izmantojamiem pallādija katalizatoriem dažādās sametināšanas reakcijās, jo 
varš ir lētāks un, kas ir daudz būtiskāk, mazāk toksisks par pallādiju. Savukārt ferīti, kas ir 
viegli atdalāmi no reakcijas vides ar ārēju magnētisko lauku, tiek izmantoti kā heterogēno 
katalizatoru nesēji. No šāda skatupunkta vara ferīta nanodaļiņas (CuFe2O4 ND) varētu būt 
perspektīvs katalizators sametināšanas reakcijās, jo tam piemīt feromagnētiskās īpašības un 
daļiņu izmēri zem 100 nm ļauj tām piedalīties reakcijā kā „homogēniem” procesa partneriem. 
CuFe2O4 ND tika pārbaudītas kā katalizators diarilalkīnu sintēzē. 

Pētot reakciju starp 1-jod-3-metoksibenzolu 1 (R1 = 3-OMe) un fenilacetilēnu 2 (R2 = 
Ph), ir atrasti optimālie reakcijas apstākļi diarilacetilēnu 3 sintēzei: 1,5 ekv. ariljodīda,  
10 mol.% CuFe2O4, 3 ekv. K3PO4, piridīns, 130 °C, 24 st. 

 

I
R

1 R
2

R
2

R
1+

CuFe2O4 ND

K3PO4, piridīns, 130oC, 24 st.
1 2 3

31-93%R1 = H, F, Cl, Br, OMe, NO2, COH, COMe, COOR, OH, NH2

R2 = Ar, Alk, TIPS  
 

Optimizētajos apstākļos iegūts plašs diaizvietotu acetilēnu 3 klāsts. Ar labiem 
iznākumiem reaģē gan elektrondonoras, gan elektronakceptoras grupas saturošie orto, meta 
un para aizvietotie ariljodīdi 1, kā arī heterocikliskie jodīdi. Metode ir savietojama ar 
dažādām funkcionālām grupām, piemēram, esteriem, ketoniem, aldehīdiem, fenoliem un 
anilīniem. Gan aril-, gan alkil- un sililacetilēni ir piemēroti sametināšanās partneri CuFe2O4 
ND katalizētā reakcijā. 

CuFe2O4 ND katalizatoru var reakcijā izmantot atkāroti (tab.), atdalot to no reakcijas 
maisījuma ar magnētu, noskalojot ar etilacetātu, acetonu, ūdeni un izžāvējot 125 °C 
temperatūrā 2 stundas. 

                                                                  Tabula 
CuFe2O4 ND katalizatora atkārtota izmantošana 

 

Cikls 
Iznākums 3  

(R1 = 3-OMe, R2 =Ph), % 
1 91 
2 91 
3 82 
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I.Matvejeva, M.Drille (zinātniskais vadītājs) 
 
NOTEKŪDEŅU DŪŅU TESTĒŠANAS IESPĒJAS UN IZMANTOŠANA 
     

Notekūdeņi veidojas cilvēka darbības rezultātā, ūdenim piejaucoties dažādiem 
piemaisījumiem, kā arī ievadot kanalizācijas tīklā atmosfēras nokrišņus. Notekūdeņu 
attīrīšana ietver sevī vairākas pakāpes: pirmējā -  mehāniska attīrīšana, lai no notekūdeņiem 
aizvāktu dažādus peldošos piemaisījumus, otrējā - organiskā piesārņojuma bioloģiska 
noārdīšana, pārveidojot to neorganiskajos savienojumos, trešējā - neorganisko slāpekļa un 
fosfora savienojumu koncentrācijas samazināšana notekūdeņos (biogēnu redukcija). 

Attīrot notekūdeņus, uzkrājas ievērojams daudzums notekūdeņu dūņu. Notekūdeņu dūņas 
ir koloidāla rakstura nogulsnes, kas rodas, apstrādājot notekūdeņus attīrīšanas iekārtās, kā arī 
nosēdumi no septiskām akām. Dūņu šķidrmasa sākotnējā stāvoklī ir suspensija, kurā ir 
organiskās un neorganiskās vielas, kā arī izšķīdušās vielas. Dūņu sausnas iznākums ir atkarīgs 
no notekūdeņu ķīmiskā sastāva un to attīrīšanas tehnoloģijas. 

Tēma ir aktuāla ar to, ka mūsdienās dabas resursu samērā straujā izsīkšana liek pārstrādāt 
atkritumus, lai varētu izmantot tos kā alternatīvos resursus. Notekūdeņu dūņas izraisa 
piesārņojumu ūdenstilpnēs un eitrofikāciju, tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc būtu jāveic 
notekūdeņu dūņu pārstrādi. Šajās notekūdeņu dūņās ir ļoti plašs ķīmisko elementu un dažādu 
gan neorganisko, gan organisko vielu klāsts. 

Atbilstoši 02.05.2006 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 362 dūņu sausnā ir jānosaka 
šādi agroķīmisko īpašību un augu barības vielu satura rādītāji: organisko vielu daudzumu 
sausnā (masas %), sausna …%, reakcija (pHKCl), kopējais slāpeklis un  kopējais fosfors (%) 
un P2O5(%) daudzums sausnā. Darba gaitā noteikta dažu smago metālu  koncentrācija 
notekūdeņu dūņās.  

Smagie metāli (Cu, Ni, Zn, Pb) tika analizēti notekūdeņu dūņu paraugos ar divām 
metodēm: standartizētu (atomu absorbcijas spektroskopiju) un nestandartizētu (rentgenstaru 
fluorescences spektroskopiju). Datus apkopoju un secināju, ka iegūtie rezultāti ar abām 
metodēm ir diezgan līdzīgi, arī nestandartizēto metodi varētu izmantot smago metālu 
noteikšanai, šī metode ir diezgan viegli pielietojama praksē. Smago metālu limitējošās 
koncentrācijas notekūdeņu dūņu mēslojuma sausnā pēc Ministru kabineta noteikumiem netika 
pārsniegtas: varš 800 mg/kg, cinks 2500 mg/kg, niķelis 200 mg/kg, svins 500 mg/kg. 

 Paraugi, kurus izmantoju analīzēm, tika iegūti no dažādām Latvijas notekūdeņu 
attīrīšanas stacijām. Kopējo slāpekli noteicu ar modificēto Kjeldāla metodi. Konstatēts, ka 
kopējā slāpekļa koncentrācija mainās no 8,0-84,0 g/kg. Kopējo fosforu noteicu 
spektrofotometriski ar  LVS EN 14672 2005 standartu, un tā koncentrācija mainās no 0,54-
31,37 g/kg. Pēc Ministru kabineta noteikumiem ir noteikta kopējā fosfora un kopējā slāpekļa  
gada emisijas robežvērtība:  fosforam - 40, bet slāpeklim - 30 kg/ha. 

Dūņu izmantošanas iespējas galvenokārt nosaka dūņu sastāvs (ķīmiskais un patogēnais 
piesārņojums) un arī citi apstrādes nosacījumi. 

Notekūdeņu dūņām nepieciešams piemeklēt plašākas izmantošanas iespējas un izmantot 
kā alternatīvos resursus. Pašlaik notekūdeņu dūņas izmanto: lauksaimniecībā - izmantojamo 
platību augšņu mēslošanai, kā arī mežsaimniecībā, komposta gatavošanai, karjeru 
rekultivācijai, atkritumu izgāztuvju sakārtošanai un apzaļumošanai, sadedzināšanai, biogāzes 
ražošanai, kā piedevu cementa ražošanai un elektroenerģijas iegūšanai. Taču Latvijā šīs 
izmantošanas iespējas ir ierobežotas (izmanto lauksaimniecībā un tiek apglabātas atkritumu 
izgāztuvēs), tas lielā mērā ir atkarīgs no izmaksām. Nākotnē ir jāatrod plašāks lietojums 
notekūdeņu dūņām, lai to izmantošana nestu plašāku lietojumu daudzās saimniecības nozarēs, 
kā arī valsts ekonomiskai izaugsmei. 
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E.Misiņa, E.Zariņš, V.Kokars (zinātniskais vadītājs) 
 
BARBITURSKĀBES ATVASINĀJUMU KONDENSĀCIJAS REAKCIJĀS 
AR 2,6-AIZVIETOTIEM 4-PIRONIEM IEGŪTO PRODUKTU ĪPAŠĪBAS 

 
Knēvenāgela (Knoevenagel) kondensācijas reakcijā barbiturskābes atvasinājumi ar 

karbonilsavienojumiem veido jaunu C=C saiti. Veicot barbiturskābes atvasinājumu 
kondensācijas reakcijas ar 2,6-dimetil-4H-pironu un 2-metil-6-tercbutil-4H-pironu, iegūti 
savienojumi 1a-f. 

 
 

N

N

O

X

O

O

R`

R`

R``

CH3

1a-f

a) X=O, R`=R`=H, R``=CH3

b) X=O, R`=R`= CH3
, R``=CH3

c) X=O, R`=R`=H, R``=C(CH)3

d) X=O, R`=R`=CH3, R``=C(CH)3

e) X=S, R`=R`=C2H5, R``=CH3

f) X=S, R`=R`=C2H5, R``=C(CH)3   
 
 

Savienojuma 1c (4-(pirimidīn-2,4,6-trionil)-2-
metil-6-tercbutil-4H-pirāns) kondensācijas reakcijā 
ar 4-(N,N-ditritiloksietilamino)-benzaldehīdu 
iegūts luminofors 2. Savienojums iegūts kā trans 
izomērs, to apstiprina 1H-KMR spektrs.  

Dihlormetāna (DCM) šķīdumā 2 raksturojas ar 
intensīvu elektronu absorbciju gaismas spektra 
redzamajā daļā (λmax=510 nm, lg� = 6,25) un arī ar 
gaismas emisiju pie λmax=618 nm (ierosināts pie 509 nm). Iegūtajam savienojumam 2 ir 
relatīvi augsta stiklošanās temperatūra (Tg = 131 oC) un termiskā stabilitāte (Td = 264 oC). No 
viegli gaistošiem šķīdinātājiem (piemēram, no DCM) tas veido plānu kārtiņu (filmiņu). 
Savukārt, amorfās filmiņas emisijas starojuma josla (ar λmax=650 nm, ierosināts pie 512 nm) 
daļēji atrodas aiz redzamās gaismas spektra sarkanās daļas, kas samazina šī savienojuma 
efektivitāti izmantošanai organiskajās gaismu izstarojošās diodēs (OLED). Ar mērķi iegūt 
tikai redzamās gaismas spektra apgabalā emitējošus barbiturskābes atvasinājumus, 
savienojumiem 1a, 1b, 1e reaģējot ar benzilamīnu, sintezēti pirimidīna atvasinājumi 3a-c, kas 
kalpos par izejvielām tālākām luminoforu sintēzēm. 
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R.Muhamadejevs, M.Petrova un E.Liepiņš (zinātniskie vadītāji) 
 
1,4-DIHIDROPIRIDĪNU ATVASINĀJUMU KOMPLEKSĀCIJA AR 
MONONUKLEOTĪDIEM. 1H KMR UN KVANTU-ĶĪMISKIE PĒTĪJUMI 
 

1,4-Dihidropiridīnu (1,4-DHP) atvasinājumi (1. att.), kas sintezēti pēdējo gadu laikā 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu 
laboratorijā, ir perspektīvi nevirāli gēnu vektori. Pierādīts, ka 1,4-DHP atvasinājumi veic gēnu 
transfekciju un veido kompleksus gan ar RNS, gan ar DNS, bet darbības mehānisms nav 
pilnībā zināms. Lai izpētītu šo procesu, 5 mononukleotīdi izmantoti kā modeļsavienojumi  
(2. att.). 

 
1. att. Pētītie 1,4-DHP atvasinājumi. 
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2. att. Pētītie mononukleotīdi. 

 
Ar 1H KMR izpētīta 1,4-DHP atvasinājumu iespēja veidot kompleksus ar 

mononukleotīdiem. CMP un UMP mononukleotīdiem aprēķinātas disociācijas konstantes KD. 
GMP, AMP un 2’-dGMP gadījumos signālu paplašināšanās, ko izsauc vidēja ātruma (KMR 
skalā) apmaiņas procesi, neļauj aprēķināt KD vērtību. Visstabilākie kompleksi ir 1,4-DHP 
atvasinājumiem ar garām alkilķēdēm 3,5- vietās DHP ciklā un ar spēju veidot nanoagregātus 
ūdens šķīdumos. 1,4-DHP un fosfolipīdu kosonificēto nanodaļiņu kompleksēšanās spējas ir 
mazākas nekā 1,4-DHP vezikulām vienām pašām. 

Ar kvantu-ķīmiskiem aprēķiniem noskaidrots iespējamais kompleksēšanās mehānisms, 
kurā notiek dihidropiridīnija N-H protona pāreja uz fosfāta grupu. 
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R.Mūrnieks, L.Apšeniece, V.Kampars (zinātniskais vadītājs) 
 
OGĻŪDEŅRAŽU IEGUVE NO RAPŠU EĻĻAS 

 
Palielinoties naftas cenām un izskanot bažām par naftas krājumu izbeigšanos tuvāko 

desmitgažu laikā, liela uzmanība tiek pievērsta alternatīvu degvielu ieguvei. Pēdējos gados 
tiek stimulēta atjaunojamo resursu izmantošana, cenšoties samazināt fosilā kurināmā 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Kā piedevu vai aizvietotāju dīzeļdegvielai plaši iesaka izmantot 
taukskābju metilesterus (FAME) jeb biodīzeļdegvielu. Tā kā biodīzeļdegviela nelabvēlīgi 
iedarbojas uz atsevišķiem automašīnas barošanas sistēmas elementiem (šķīdina blīves), 
nepieciešams šos elementus nomainīt pret ķīmiski noturīgākiem. Turklāt biodīzeļdegvielai ir 
zema oksidatīvā stabilitāte, kas ierobežo tās uzglabāšanas laiku. Pašlaik pasaulē tiek pētītas 
otrās paaudzes biodegvielas, kuru fizikālās īpašības ir tuvas fosilajai dīzeļdegvielai, taču tās 
nesatur sēru, skābekli, aromātiskos savienojumus, tāpēc ir videi draudzīgākas.  

Pie otrās paaudzes biodegvielām daļa pētnieku pieskaita arī augu eļļu pilnas 
hidrogenēšanas produktus. Darba mērķis bija izpētīt un salīdzināt dažādus katalizatorus, lai 
iegūtu piesātinātus ogļūdeņražus, katalītiski reducējot rapšu eļļu ar ūdeņradi. Eksperimenti 
veikti „Carl ROTH model I” laboratorijas autoklāvā 4 stundas, 300 oC temperatūrā un ~70 bar 
spiedienā. Katalizatora daudzums: 5% no rapšu eļļas masas. Tika izmēģināti un salīdzināti 
dažādi komerciāli pieejamie heterogēnie katalizatori: Reneja niķelis, Ni/SiO2-Al2O3, Pd/C, 
Pd/Al2O3, Ru/Al2O3, Au/TiO2, Au/Al2O3. Lai noteiktu mono-, di- un triglicerīdu saturu 
iegūtajos paraugos, tika veikta to hromatogrāfiskā analīze (metode EN 14105). 

Noskaidrots, ka vislabāko aktivitāti uzrāda niķeļa katalizatori (Reneja niķelis un Ni/SiO2-
Al2O3). Labi rezultāti tika iegūti arī ar Ru/Al2O3, Au/TiO2, Pd/C un Pd/Al2O3 katalizatoriem, 
taču Au/Al2O3 uzrāda zemāku aktivitāti. Perspektīvāki šķiet tieši niķeļa katalizatori to augstās 
aktivitātes, pieejamības un cenas dēļ. 

Novērots, ka reakcijas laika palielināšana samazina glicerīdu daudzumu produktā. Pie 
nemainīga reakcijas ilguma (4 h), pakāpeniski palielinot katalizatora koncentrāciju, arī tika 
novērota glicerīdu daudzuma samazināšanās produktā. 

Eksperimentos ar Reneja niķeļa katalizatoru noskaidrots, ka kopējais glicerīdu atlikums 
pēc 4 stundām ir 88%. Turpinot eksperimentu, pēc 20 stundu reducēšanas izdevās iegūt 
produktu ar kopējo glicerīdu atlikumu 1%. Analizējot iegūto produktu ar gāzu hromatogrāfu-
masspektrometru, tika noteikts, ka tas pārsvarā satur heptadekānu (~84%). Pārējo masas daļu 
sastāda pentadekāns (~4,9%), heksadekāns (~1,8%), oktadekāns (~2,5%), nonadekāns 
(~1,9%) un dažādi augstāku un zemāku ogļūdeņražu piemaisījumi (~5,0%). Iegūtā produkta 
blīvums 0,7769 g/cm3 (25 °C), kušanas temperatūra 20–25 °C un kinemātiskā viskozitāte  
40 oC temperatūrā 3,5422 mm2/s. 

Eksperimentu gaitā, izmantojot lielu laika un katalizatora patēriņu, no rapšu eļļas iegūti 
piesātināti ogļūdeņraži, tāpēc turpmāk tiks veikti pētījumi šī procesa optimizācijai. Lai iegūtos 
ogļūdeņražus varētu izmantot kā šķidro degvielu, tos nepieciešams izomerizēt, iegūstot tāda 
paša atomu skaita sazarotus ogļūdeņražus ar labākām zemo temperatūru īpašībām, jo 
lineāriem, piesātinātiem ogļūdeņražiem ir salīdzinoši augsta kušanas temperatūra. Šo lineāro 
ogļūdeņražu izomerizācijas iespējas plānots pētīt turpmāk. 
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I.Neibolte, M.Plotniece un V.Kampars (zinātniskie vadītāji) 
 
JAUNI HROMOFORI UN LUMINOFORI UZ 2-ACETIL-1,3-INDANDIONA 
BĀZES 
 

2-aizvietotie-1,3-indandionu atvasinājumi (1, 3a-g) tiek pētīti, pateicoties to optiskajām 
īpašībām un labai kompleksēšanās spējai ar metālu joniem. Šo īpašību dēļ savienojumus 
varētu izmantot organiskajās gaismu emitējošās diodēs un par metālu jonu optiskajiem 
sensoriem. 

Zinātniskā darba mērķis ir atrast optimālus apstākļus 2-acetil-1,3-indandiona (1) 
kondensācijai ar benzaldehīda atvasinājumiem 2a-g, variējot katalizatorus, un salīdzināt 
produktu 3a-g luminiscentās īpašības. 
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1 2a-g 3a-g  
Izmēģinājām četrus dažādus katalizatorus 2-acetil-1,3-indandiona (1) kondensācijas 

reakcijai ar 4-(N,N-dimetilamino)benzaldehīdu 2a un, salīdzinot iegūtos rezultātus (tab.), 
noskaidrojām, ka NaOCH3 katalizētā reakcija nenotika, jo no reakcijas maisījuma tika 
izdalītas izejvielas, bet, izmantojot piridīnu, notika izejvielas 1a deacilēšanās un ieguvām  
2-(4-[N,N-dimetilamino]benzilidēn)-1,3-indandionu (DMABI). Visaugstāko produkta 3a 
iznākumu ieguvām piperidīna katalizētajā kondensācijā, tāpēc arī pārējo aromātisko aldehīdu 
2b-g reakcijās ar 2-acetil-1,3-indandionu (1) izmantojām šo katalizatoru. 

Tabula 
Produktu 3a-g iznākumi un luminiscences viļņu garumi. 

Nr. 2a-
g 

R Katalizators 3a-g iznākumi, 
% 

C 
mol/l 

em, nm 
(intensitāte) 

1. a N(CH3)2 Piridīns iegūst DMABI  - - 
2. a N(CH3)2 2,4-Dimetilpiperidīns 34 - - 
3. a N(CH3)2 NaOCH3 - - - 
4. a N(CH3)2 Piperidīns 67 2,5010-5 565 (907) 
5. b N(C2H5)2 Piperidīns 44 2,4210-5 572 (721) 
6. c Br Piperidīns 41 2,7010-5 504 (33) 
7. d Cl Piperidīns 47 1,4110-5 515 (29) 
8. e N(C2H4CN)2 Piperidīns 32 1,4110-5 522 (759) 
9. f OC3H7 Piperidīns 27 1,9110-5 486 (117) 
10. g CH3 Piperidīns 43 1,9310-5 497 (27) 
 

Pētot savienojumu 3a-g luminiscentās īpašības iegūtajiem savienojumiem 3a-g, tika 
novērota intensīva absorbcija 390-520 nm robežās, bet intensīvu luminiscenci 520-570 nm 
robežās uzrāda tikai 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumi (3a, b, e, f), kas satur spēcīgus 
elektrondonorus aizvietotājus fenilgredzenā.  
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I.Novosjolova, Ē.Bizdēna un M.Turks (zinātniskie vadītāji) 
 

PURĪNU ARABINOPIRANOZIL-  UN ARABINOFURANOZIL-
NUKLEOZĪDU SINTĒZE UN STRUKTŪRAS PĒTĪJUMI  

 
Modificēti purīna nukleozīdu analogi ir plaši izmantojami bioķīmijā, bioloģijā un 

medicīnā, it īpaši svarīgi tie ir pretvīrusu un pretaudzēju terapijā. Bioloģiskās aktivitātes un 
fluorescējošo īpašību izpēte ir ļoti nozīmīga jaunu (1,2,3-triazolil)purīnu raksturošanai. 
Mūsdienās plašs antimetobolītu zāļu klāsts balstās tieši uz purīna nukleozīdu bāzu 
modificēšanu un jaunu metožu izstrādi un optimizāciju. Kā piemēru var minēt fludarabīna, 
klofarabīna un kladribīna medikamentus. 

 

 
2,6-Bis-triazolilpurīnu nukleozīdu un ar nukleofīlu aizvietotu  

triazolilatvasinājumu vispārīgā sintēzes shēma. 
 

2,6-Dihlorpurīna reakcijā ar aizsargātu arabinofuranozīdu vai arabinopiranozīdu un 
turpmāku iedarbību ar NaN3 tiek iegūtas galvenās stratēģiskās izejvielas 1 un 4. Tad, veicot 
1,3-dipolāru ciklopievienošanas reakciju ar dažādiem terminālajiem alkīniem, tiek iegūtas 
ditriazolilatvasinājumu sērijas ar vispārīgo struktūru 2 un 5. Veicot nukleofilās aizvietošanas 
reakciju ar viena triazola nošķelšanu, tiek iegūti gala produkti 3 un 6. 

Tika pierādīts, ka iegūtajiem gala produktiem piemīt fluorescējošas īpašības, tāpēc tos 
varēs piemērot fluorescējošo sensoru veidošanā. 
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M.Otikovs, K.Jaudzems (zinātniskais vadītājs) 
 
IESKATS ZIRNEKĻU TĪKLA ZĪDA VEIDOŠANĀS PROCESĀ, 
IZMANTOJOT KMR 
 

Zirnekļu tīkla zīdam raksturīgas izcilas mehāniskās īpašības – augsta stiprība un elastība, 
kas to padara par ļoti augstvērtīgu materiālu. To veido īpaši proteīni – spidroīni, kas sastāv no 
3 strukturālām daļām: N- un C-gala domēniem, kas atbildīgi par pavediena veidošanos, 
proteīnam no zirnekļa zīda dziedzera nonākot izvades kanālā, un no gara repetitīva segmenta 
(polialanīna un poliglicīna sekvences), kas nodrošina pavedienu mehāniskās īpašības. Zīda 
dziedzerī, kur spidroīni uzglabājas augstas koncentrācijas šķīduma veidā, tie pavedienus 
neveido, bet, nonākot izvades kanālā, izveidojas mijiedarbības starp repetitīvajiem 
segmentiem un tiek iegūts zīda pavediens. Zināms, ka zīda dziedzerī vides pH ir 7,2, bet 
izvades kanālā pH ir 6,3, tāpat izvades kanālā ir daudz zemāka sāļu koncentrācija. Acīmredzot 
abu šo vides apstākļu izmaiņas ietekmē zīda veidošanos, tomēr vēl joprojām nav precīzi 
zināms, kādas izmaiņas notiek molekulārā līmenī. Mēs izmantojām daudzdimensiju KMR 
spektroskopiju, lai pētītu spidroīna N-gala domēna telpisko struktūru dažādos vides apstākļos 
un gūtu priekšstatu par zirnekļu zīda veidošanās mehānismu atomārā līmenī. 

Šajā darbā noteicām trīsdimensionālo struktūru ar 13C un 15N izotopiem viendabīgi 
iezīmētam spidroīna N-gala domēnam pie pH 5,5 (20 mM NaCl klātienē). Signālu ķīmiskās 
nobīdes attiecinātas un struktūra aprēķināta, izmanojot 3D-HNCA, 3D-NOESY-15N-HSQC 
un divus, attiecīgi alifātiskajā un aromātiskajā spektra daļā centrētus, 3D-NOESY-13C-HSQC 
spektrus. Noteikts, ka N-gala domēns šķīdumā pie pH 5,5 eksistē dimēra formā un tā struktūra 
ir ļoti līdzīga iepriekš literatūrā aprakstītai ar rentgenstaru difrakcijas palīdzību noteiktai 
spidroīna N-gala domēna struktūrai (galvenās ķēdes atomu vidējā kvadrātiskā novirze 1,1 Å). 
Tas ļauj secināt, ka ar rentgenstaru difrakcijas palīdzību iegūtā struktūra atbilst struktūrai, 
kāda eksistē šķīdumā pie pH 5,5, lai arī kristalizācija veikta no šķīduma, kurā vides pH bija 
7,0. Salīdzinot struktūru pie pH 5,5 ar mūsu laboratorijā iepriekš noteiktu spidroīna N-gala 
domēna struktūru pie pH 7,2 (300 mM NaCl klātienē), kas attēlo monomēru formu, 
novērojamas vērā ņemamas atšķirības. Redzams, ka Trp10 atlikums un tā apkārtnē esošie 
aminoskābju atlikumi ir ievērojami mainījuši savu novietojumu telpā. Tāpat vērā ņemami 
mainījies 3. alfa spirāles novietojums attiecībā pret pārējiem otrējās struktūras elementiem. Šī 
alfa spirāle dimēra formā iesaistīta daudzu starpmolekulāro kontaktu veidošanā, bet tās 
novietojums monomērā formā nav saderīgs ar dimēra veidošanos. 

Apkopojot iepriekš publicēto strukturālo informāciju par spidroīna N-gala domēnu un šī 
darba ietvaros noteikto struktūru, secināms, ka pH pazemināšana no 7,2 līdz 5,5 un vienlaicīgi 
sāls koncentrācijas pazemināšana ierosina N-gala domēna struktūrālas izmaiņas ar sekojošu tā 
dimerizāciju, kas ir zirnekļu tīkla zīda veidošanās procesa pamatā. 
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J.Ponomarjovs, E.Sūna (zinātniskais vadītājs) 
 
ENANTIOSELEKTĪVĀS HIDROGENĒŠANAS KATALIZATORU 
IZSTRĀDE 
 

R.Nojori RuCl[(S,S)-TsDPEN](η6-arēna) 1a-c tipa katalizatori tiek plaši pielietoti C=O un 
C=N dubultsaites enantioselektīvai hidrogenēšanai. Enantioselektivitāti nodrošina hirālais 
etilēndiamīna atvasinājums - (S,S)-TsDPEN ligands. Mūsu darba mērķis ir iegūt atbilstošo 
hirālo propilēndiamīna rindas ligandus saturošus Ru katalizatorus 2a–d un pārbaudīt to 
efektivitāti C=O un C=N dubultsaites enantioselektīvajā pārneses hidrogenēšanā vai 
hidrogenēšanā ar molekulāro ūdeņradi. 
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Cl N

NH2

Ph

Ph

Ru

Cl N

NH2

R''

R'

R'''R

1a-c 2a-d

Ts Ts

 
1 a R = H; b R = 1,3,5-CH3; c R = 1-CH3-4-CH(CH3)2 
2 a R' = Ph, R'' = R''' = H; b R'' = Ph, R' = R''' = H; c R''' = Ph, R' = R'' = H; d = R' = R'' = Ph, 
R''' = H 
 

Katalizatoram 2b nepieciešamā liganda 5 sintēzi veicām sešās stadijās no aktīvas 
farmaceitiskas vielas (S)-Fenibuta (3). Amīda 4 iegūšanai sekoja Hofmana tipa pārgrupēšanās 
līdz amīnam, kuru pārvērtām par N-Tos amīdu un nošķēlām N’-Cbz aizsargrupu. 
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Rutēnija katalizatora 2b iegūšanai nepieciešamo kompleksu 8 sintezējām no rutēnija (III) 

hlorīda monohidrāta (6) un 1,4-cikloheksadiēna (7). Savienojuma 8 tālākajā reakcijā ar 
hirālajiem ligandiem (S,S)-TsDPEN un 5 ieguvām katalizatorus 9 un 2b, attiecīgi.  
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O.Popova, N.Batenko un R.Valters (zinātniskie vadītāji) 
 

AR HETEROCIKLIEM KONDENSĒTU HINONU SINTĒZES METODES 
 

Heterociklisku hinonu atvasinājumiem piemīt izteikta bioloģiskā aktivitāte, piemēram,  
pretvēža, fungicīdu un pretparazītu aktivitātes, kā arī antibakteriālas īpašības. 

Slāpekļa atomu saturošiem heterocikliem, kas ir kondensēti ar hinoniem, piemīt augsts 
citotoksiskums, kas veicina efektīvu cīņu ar vēža šūnām. Īpašu interesi izraisa savienojumi, 
kuros ir hinolīna fragments, jo tie var selektīvi inhibēt dažu ļaundabīgo audzēju šūnu augšanu. 
Darba mērķis ir iegūt hinolīn- un izohinolīn-5,8-dionu atvasinājumus. 
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1 a R = OH, R1 = H; b R = H, R1 = OH 
1-4 a X = N, Y = CH; b X = CH, Y = N 
 

Izvēlētā Hinolīn- un izohinolīn-5,8-dionu sintēzes metode, neskatoties uz zemajiem 
iznākumiem, dod iespēju iegūt savienojumus 2a,b no pieejamām izejvielām. Savienojumiem 
2a,b reaģējot ar acetaldehīdu un dietilamīnu metilēnhlorīdā, veidojas divu izomēru 3a,4a un 
3b,4b maisījumi. Izomēru 3a un 4a attiecība ir 0,7:1, 3b un 4b – 2:1 (tika noteikta, izmantojot 
1H-KMR spektrus).  

Hinolīna aminovinilatvasinājumu 3a un 4a maisījumu hidrolizējot ar koncentrētu HCl 
acetonitrilā, pēc tam karsējot ar N,N-pentametilēntiourīnvielu un oksidējot ar FeCl3 ūdens 
šķīdumu, iegūst C-6- un C-7-tiazolilatvasinājumu 5 un 6 maisījumu attiecībā 1:1 (pēc 1H-
KMR spektriem). 
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D.Posevins, J.Mackeviča un P.Ostrovskis (zinātniskie vadītāji)  
 
JAUNAS ALLO-γ-CUKURAMINOSKĀBES SINTĒZE 
 

Ņemot vērā pieaugošo interesi par ogļhidrātu bioloģiskajām īpašībām, liela uzmanība tiek 
pievērsta jaunu ogļhidrātu mimētiķu radīšanai un to bioloģiskās iedarbības pētījumiem, kā, 
piemēram, jaunu hibrīdmolekulu radīšanai un dizainam, kuru sastāvā ietilpst 
cukuraminoskābes (CAS).  

Dažas no zināmajām CAS ir pētītas, lai noteiktu to pretvēža aktivitāti. Zināmi CAS 
atvasinājumi ietilpst dzīvnieku un baktēriju šūnu membrānu sastāvā un palīdz nodrošināt tajās 
dažādus starpmolekulāros atpazīšanas procesus. Peptīdi, kuru sastāvā ietilpst CAS, ir pētīti kā 
potenciālas antibiotikas. 

Darba mērķis ir jauna ogļhidrāta atvasinājuma – allo-γ-cukuraminoskābes sintēze. 
Sintēzes process tika realizēts, veicot modifikācijas pie ogļhidrāta C(3) atoma. Kā substrātu  
izmantojām komerciāli pieejamo diaceton-α-D-glikozi 1. Vispirms veic izejvielas oksidēšanu 
līdz atbilstošajam ketonam 2, kā katalizatoru izmantojot TEMPO. Realizējot Henrī reakciju, 
iegūst nitrospirta diastereomēru maisījumu. Pēc vajadzīgā diastereomēra 3 izdalīšanas, veic 
selektīvu 5,6-izopropilidēnaizsarggrupas nošķelšanu ar 1M sērskābi. Rezultātā tiek iegūts 
savienojums 4. Reducējot iegūto savienojumu ar ūdeņradi, iegūst atbilstošo 
aminometilaizvietotu allozi 5, kas reakcijā ar triflilazīdu pārvēršas par savienojumu 6. 
Iegūtais azīds 6 divpakāpju oksidēšanas procesā tiek pārvērsts par mērķa azidokarbonskābi 7.  
 

 
  

Iegūtās cukuraminoskābes struktūra apvieno ogļhidrāta platformu ar aminoskābes 
funkcionālajām grupām, kas paver plašas savienojuma derivatizācijas, kā arī jaunu oligo- un 
polipeptīdu telpiskās struktūras elementu izveides iespējas. 
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V.Pozņaks, M.Turks (zinātniskais vadītājs) 
 

NO DIACETON-D-GLIKOZES ATVASINĀTI SPIROCIKLISKIE LAKTONI 
STEREOSELEKTĪVAJĀ SINTĒZĒ 
 

Ogļhidrātiem un to atvasinājumiem piemīt ļoti liels potenciāls stereoselektīvajā sintēzē, 
pateicoties šo savienojumu dabīgai hiralitātei un vieglai pieejamībai. Šis darbs ir veltīts 
diastereoselektīvai Maikla pievienošanas reakcijai, par izejvielu un hiralitātes avotu 
izmantojot lētu un komerciāli pieejamu diaceton-α-D-glikozi. 

Darbs ir fokusēts uz α,β-nepiesātināta laktona 4 īpašību izpēti. Mūsu eksperimentālajā 
procedūrā tas tika sintezēts 3 secīgu reakciju gaitā. Vispirms diaceton-α-D-glikozi 1 katalītiski 
oksidē ar nātrija hipohlorīta šķīdumu par ketonu 2. Pievienojot tam alilmagnija hlorīdu un 
starpproduktu acilējot ar krotonilhlorīdu, iegūst diēnu 3, kuram, veicot cikla saslēgšanas 
metatēzes reakciju Grabsa katalizatora klātienē, iegūst laktonu 4. 
 

 
 

Pētot konjugētās pievienošanas reakcijas ar dažādiem C-nukleofīliem (Ph2CuLi, 
Ph2CuMgX, PhMgBr ar CuCl katalīzi), apskatīta arī iegūto produktu 5a:5b attiecība atkarībā 
no pievienotajām Luisa skābēm (i-PrO)4Ti un BF3·Et2O. No rezultātiem var secināt, ka 
reakcijas produktu 5a:5b attiecība ir maz atkarīga vai nav atkarīga no līdz šim izmantotajiem 
reaģentiem vai Luisa skābēm un ir vidēji vienāda ar 60:40. 

Produkti 5a un 5b hromatogrāfiski atdalīti un to atbilstība paredzētajām struktūrām ir 
pierādīta ar 1H-COSY un 1H-NOESY KMR spektriem. 
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T.Puciriuss, K.Traskovskis, V.Kokars (zinātniskie vadītāji) 
 

4- TRIFENILPENTILPIPERAZIN-ILBENZALDEHĪDA SINTĒZE UN 
KONDENSĀCIJAS REAKCIJAS AR 4-PIRONA ATVASINĀJUMIEM 

 
Ir zināmi amorfu fāzi veidojoši 4-H-pirān-4-ilidēn fragmentu saturoši „push-pull” tipa 

luminofori savienojumi, kuri satur 2-(tritiloksi)etil- aizvietotājus. No viegli gaistošiem 
šķīdinātājiem tie veido plānas kārtiņas – filmiņas, kuras tālāk izmanto dažādu fotonikas 
materiālu iegūšanai un pētīšanai. Taču savienojumi, kas satur tritiloksi grupas skābā vidē, nav 
stabili un viegli atšķeļ trifenilmetil grupu, savienojumiem zaudējot amorfās īpašības. 

Tādēļ darba mērķis ir sintezēt līdzīgus fotoaktīvus savienojumus, kuros 2-(tritiloksi)etil 
grupu vietā būtu stabilie trifenilalkil- aizvietotāji. 

Luminiscēt spējīgus 4H-pirān-4-ilidēn fragmentu saturošus savienojumus parasti iegūst 
attiecīgā aldehīda kondensācijas reakcijā ar pirona atvasinājumiem. Šim nolūkam tika 
sintezēts trifenilpentil grupu saturošs aldehīds 1 un reakcijā ar 2-(2-aizvietotiem-6-metil-4H-
pirān-4-ilidēn)malonnitriliem 2a,b iegūti luminofori 3a,b.  

 

 
 

Sintezētajam savienojumam 3a dihlormetāna šķīdumā raksturīga luminiscence gaismas 
spektra redzamās daļas 490-710 nm apgabalā ar λmax = 580 nm (ierosināts pie 446 nm) un 
savienojumam 3b 450-790 nm apgabalā ar λmax = 617 nm (ierosināts pie 427 nm). 
Savienojumi ir stabili arī skābā vidē un veido amorfas plānās kārtiņas – filmiņas. Tālāk notiek 
pētījumi savienojumu 3a un 3b efektivitātes raksturošanai organiskās gaismu emitējošās 
diodēs (OLED).. 
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E.Rolava, M.Turks (zinātniskais vadītājs) 
 
ALLO- UN GLIKO-FURANOZES SPIROOKSAZOLIDINONU 
ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN IZPĒTE 
 

Kopš tika atklāts pirmais dabā sastopamais spironukleozīds (+)-hidantocidīns, zinātnieki 
īpaši akcentējuši spironukleozīdu-monosaharīdu atvasinājumus. Monosaharīdu platforma ar 
pieciem hirāliem centriem piedāvā strukturāli daudzveidīgu molekulu izveidi. Savukārt 
oksazolidinona ciklu saturoši savienojumi ir jauna sintētisko antibiotiku grupa. Šādu ciklu 
saturošie savienojumi ir izrādījuši arī psihotropo aktivitāti, tos var izmantot kā pretalerģijas 
līdzekļus. 

Spirooksazolidinona cikla saslēgšanu var panākt septiņās secīgās stadijās. Kā izejvielu 
lieto industriāli viegli pieejamo 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-α-D-glikozi, kuru oksidē ar NaOCl 
TEMPO katalizatora klātbūtnē. Henrī reakcijā rodas nitrospirtu diastereomērais maisījums, 
kuru tālāk iesaista Moffata dehidratācijas – rehidratācijas procesā, lai iegūtu diastereoizomēri 
tīru savienojumu 2.  

Diastereomēru 2 katalītiski reducē ar ūdeņradi virs Pd/C 40 ºC 40 atm. Aminospirta 3 
aminogrupu var aizsargāt gan ar feniloksikarbonilgrupu (A process), gan ar 
benziloksikarbonilgrupu (B process). Nākamajā solī bāziskā reakcijas vidē iekšmolekulāras 
ciklizācijas rezultātā izveidojas oksazolidinons 6.  

 Spirocikliski saistītais oksazolidinons tālāk izmantots kā substrāts jaunu alkilētu un 
acilētu produktu iegūšanai. 
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K.Siltāne, E. Zariņš un V. Kokars (zinātniskie vadītāji) 
 
ETIL-2-CIANO-2-(2,6-AIZVIETOTU)-4H-PIRĀN-4-ILIDĒN) ACETĀTU 
SINTĒZE UN ĪPAŠĪBAS 

 
Ir zināmi D-π-sistēma-A tipa molekulārie savienojumi, kuros elektronu akceptorais (A) 

fragments caur 4H-pirān-4-ilidēn fragmentu konjugēti saistīts ar molekulas elektronu donoro 
(D) fragmentu. Šādi savienojumi tiek izmantoti organisko gaismas izstarojošu diožu (OLED) 
un organisko saules elementu pētījumos. Ierosinot, vairums gadījumu tie emitē gaismu virs 
650 nm. Jo spēcīgāks ir elektronu akceptorais fragments, jo batohromāk nobīdās garo vilņu 
emisijas josla un tiek zaudēta daļa no izstarojuma enerģijas, ko cilvēka redze spēj uztvert.  

Lai iegūtu amorfo fāzi veidojošus, luminiscēt spējīgus savienojumus, kuriem raksturīga 
emisija tikai gaismas spektra redzamajā daļā, sintezēti savienojumi 3a-c, kuros kā elektronu 
akceptoro daļu veido cianoetiķskābes etilestera fragments. 

 

 

 
 

Etil 2-ciano-(2,6-dimetil-4H-pirān-4-ilidēn) acetāta 1a reakcijā ar aldehīdu 2, rodas 
produktu maisījums 3a un 3b. 

Savienojumam 3c raksturīga luminiscence spektra redzamajā daļa, intervālā no 439 nm 
līdz 659 nm (λexc = 423nm, λmax = 472 nm). 

Apjomīgie tritil- aizvietotāji molekulas elektronu donorajā fragmentā nodrošina plānu 
amorfu filmiņu veidošanos no viegli gaistošiem šķīdinātājiem, kas atvieglotu tehnoloģiskos 
procesus emisijas slāņa uzklāšanai optiskajās ierīcēs.  

Sākti pētījumi trifenimetil grupas fragmentu ievadīšanai molekulas elektronu akceptorajā 
un sintezēts savienojums 4, kurš tālāk tiks izmantots fotoaktīvu savienojumu sintēzei. 

Iegūtie savienojumi tiek izmantoti OLED un organisko cietvielu lāzeru pētījumos.  
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M.Skvorcova, L.Grigorjeva un A.Jirgensons (zinātniskie vadītāji) 
 
VĀGNERA-MĒRVEINA PĀRGRUPĒŠANAS – TRIHLORACETIMIDĀTU 
CIKLIZĒŠANAS TANDĒMA REAKCIJAS IZPĒTE 

 
Daudzu bioloģiski un sintētiski vērtīgu savienojumu struktūras ietver amino-ciklobutil 

karbinola fragmentu. Līdz šim zināmās pieejas šādu savienojumu iegūšanai bieži ir sarežģītas 
vairākpakāpju sintēzes ar zemiem iznākumiem. Spirocikliskie oksazolīni 2 ir vērtīgi 
prekursori N-aizsargātiem amino-ciklobutilkarbinoliem 4, tādēļ nepieciešama ērta metode 
šādu savienojumu iegūšanai. 

Mēs atklājām, ka Luisa skābes (LS) katalizētā vai termiskā Vāgnera-Mērveina 
pārgrupēšanas – imidātu ciklizēšanas tandēma reakcijā ir iespējams iegūt oksazolīnus 2. 
Zinātniskā darba mērķis ir izpētīt reakcijas reģioselektivitāti, kā arī noskaidrot optimālākos 
apstākļus oksazolīnu 2 iegūšanai. 

 

 
Noskaidrojām, ka bis-imidātu 1a-e gadījumā kā pamatprodukti veidojās oksazolīni  2a-e 

(2a:3a >99:1, 2b:3b 2:1, 2c:3c 9.1:1, 2d:3d 9:1, 2e:3e 7:1). Reakcijas diastereoselektivitāte 
bija izcila (veidojās tikai trans-2b-e). Savukārt, bis-imidāta 1f gadījumā kā pamatprodukts 
radās SN-tipa produkts 3f. Veiktie pētījumi parāda, ka reakcijas reģioselektivitāte ir atkarīga 
gan no aizvietotāja bis-imidātā, gan no reakcijā izmantotā šķīdinātāja un Luisa skābes. Turklāt 
mēs parādījām, ka oksazolīnus 2 ar labiem iznākumiem var transformēt par N-aizsargātiem 
aminociklobutilkarbinoliem 4. 
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I.Sokolovs, D.Lubriks, E.Sūna (zinātniskais vadītājs) 
 
PĀREJAS METĀLU KATALIZĒTĀ ELEKTRONIEM BAGĀTO 
HETEROCIKLU C-H FUNKCIONALIZĀCIJA 

 
Heterocikli ir visbiežāk sastopamie dabīgo un sintētisko bioloģiski aktīvo savienojumu 

struktūrelementi. Likumsakarīgi, ka jaunu heterociklu modifikācijas un funkcionalizācijas 
metožu izstrāde ir aktuāla organiskās ķīmijas pētījumu tēma. Starp efektīvākajām jaunākajām 
metodoloģijām dažādu heterociklu modifikācijai minama C-H aktivācijas reakcija, kura 
pakāpeniski kļūst par dominējošo metodi aromātisko vai heterociklisko fragmentu C-C 
sametināšanai, reģioselektīvai fluora un citu halogēnu ievadīšanai, kā arī aizvietotu 
aminogrupu ievadīšanai un C-O saites veidošanai. 

Šī pētījuma ietvaros ir veikta jaunas heterociklu funkcionalizācijas metodes izstrāde, kas 
balstās uz heterociklu C-H saites oksidatīvu aktivēšanu. Metode ietver vairākas secīgas viena 
reaktora reakcijas: 

1. Heterociklu 1 C-H saites funkcionalizācija, izmantojot hipervalentu joda (III) 
savienojumus, piemēram, feniljodonija diacetātu. 

2. Anjonu apmaiņa nesimetriskajos biariljodonija sāļos 2. 
3. Parējas metālu (Pd vai Cu) katalizētā biarīljodonija sāļu 3 reģioselektīva sadalīšana 

par produktiem 4. 
 

 
 

Izmantojot Pd katalizatoru, heterociklā var sekmīgi ievadīt acetoksigrupu. Vara katalīzes 
apstākļos izmantojams plašāks nukleofīlu klāsts – azīdi, amīdi, alkoksīdi, tiolāti utt. 
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E.Sproģe, S.Čornaja un K.Dubencovs (zinātniskie vadītāji) 
 
SELEKTĪVI KATALIZATORI PIENSKĀBES IEGŪŠANAI NO GLICERĪNA 
 

Glicerīns kā blakusprodukts lielos apjomos tiek iegūts biodīzeļa ražošanā, kur tā 
iznākums sasniedz 10 – 14%. Glicerīna utilizēšana ir aktuāls pētījumu objekts, tā 
pārveidošanas procesos iespējams iegūt ļoti daudz dažādu savienojumu. Viens no 
pārveidošanas paņēmieniem ir selektīva heterogēnā katalītiskā oksidēšana, kur uznesto 
cēlmetālu katalizatoru klātienē glicerīnu iespējams oksidēt līdz tādiem vērtīgiem 
savienojumiem kā glicerīnskābe, pienskābe, dihidroksiacetons u.c. 

Darbā ir pētīts glicerīna oksidēšanas ar molekulāro skābekli process jauno uznesto platīna 
katalizatoru klātienē. Jaunos katalizatorus sintezēja, izmantojot ekstrakcijas–pirolītisko 
metodi. Katalizatoru sintēzes procesos variēja nesēja dabu, platīna koncentrāciju katalizatorā, 
pirolīzes temperatūru un laiku. Glicerīna oksidēšanas procesos tika variēti sekojoši parametri: 
katalizatora nesējs Al2O3, TiO2, Lu2O3, C, SiO2, ZrO2, Y2O3, γ-Al2O3, Fe2O3, platīna 
koncentrācija katalizatorā 0,6 – 5 %, c0(glic) = 0,3 – 1,0 M, parciālais skābekļa spiediens pO2 
= 0,2 – 1,0 atm, n(glic)/n(Pt) = 200 – 500 mol/mol, c0(NaOH) = 0,7 – 2,0 M, temperatūra 50 – 
70 oC, oksidēšanas laiks no 4 h līdz 12 h. 

Pētījumos ir noteikts, ka katalizatoru aktivitāte un selektivitāte ir atkarīga no pirolīzes 
temperatūras un laika, no platīna satura katalizatorā, no nesēja dabas, kā arī no glicerīna 
oksidēšanas apstākļiem. Konstatēts, ka pēc pienskābes selektīvākie ir tie katalizatori, kur kā 
nesējs ir izmantots itrija oksīds, alumīnija oksīds, cirkonija oksīds, kā arī ogle. Pt uz alumīnija 
oksīda selektivitāte praktiski ir maz atkarīga no Pt koncentrācijas nesējā, bet Pt uz itrija 
oksīda selektivitāte palielinās līdz ar Pt koncentrācijas samazināšanu katalizatorā no 30 % pie 
5% Pt līdz 60% pie 1,25 % Pt. 

Darbā ir atrasti optimālākie glicerīna oksidēšanas parametri pienskābes iegūšanai. 
Augstākā selektivitāte 70 % pēc pienskābes (glicerīna konversija 37%) tika sasniegta 2,5% 
Pt/Al2O3 klātienē ar šādiem nosacījumiem: c0(glic.) = 0,3 M; c0(NaOH) = 1,5 M; 
n(glic.)/n(Pt) = 300 mol/mol; t = 65 oC, pO2 = 0,2 atm, 7h. Kā blakus produkti veidojās 
glicerīnskābe, tartronskābe, glikolskābe, skābeņskābe.  

 
Pētījumu atbalstīja ERAF projekts Nr. 2010/030412DP12.1.1.1.0/10/APIA/VIA. 
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A.Sprūdža, A.Grandāne un R.Žalubovskis (zinātniskie vadītāji) 
 

SULFAMOILTIOFĒNA 1,2,3-TRIAZOLILATVASINĀJUMU SINTĒZE 
 

Zināms, ka sulfonamīdi ir viena no galvenajām cinku saturošo enzīmu ogļskābes 
anhidrāžu (CA) inhibitoru klasēm, kur sulfonamīda grupa kalpo par cinku saistošo grupu. 
Meklējot jaunus ar vēža attīstību saistīto CA IX un CA XII izoformu selektīvus inhibitorus, 
modelēšanas rezultātā tika izvirzīti tiofēna 2-sulfonamīda atvasinājumi, kas līdz šim nav pētīti 
kā CA inhibitori. Tāpat tika izvirzīta hipotēze, ka par inhibitora selektivitāti jābūt atbildīgam 
heterocikliskam aizvietotājam pie tiofēna C-5, piemēram, triazolam. Līdz ar to mūsu darba 
uzdevums bija izstrādāt metodi un iegūt virkni sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinājumu 5. 

 

Na askorbāts
MeCOOH
CuSO4 . 5H2O

DMF DMA

TMS

TBAF/THF

t-BuOH/H2O (1:1)

1                                                             2                                                                           3

5a-e                                                                                                         4

R = -H, -m-Me, -p-OMe, -p-CF3, -m-Br

DMF

TMS

CuI, Pd(PPh3)2Cl2
         Et3N

MeCN

 
 

Mērķa savienojumus-sulfamoiltiofēna triazolilatvasinājumus 5a-e izpētei ieguvām pēc 
šādas shēmas: vispirms, izmantojot N,N-dimetilformamīda dimetilacetālu, tiek aizsargāta 5-
bromtiofēna sulfonamīda (1) amino grupa, iegūstot savienojumu (2). Acetilēna grupa 
molekulā tiek ievadīta Sonogaširas sametināšans reakcijā, izmantojot trimetilsililacetilēnu, 
kur tālāk trimetilsililgrupa un aizsarggrupa savienojumā (3) tiek eliminēts, izmantojot 
tetrabutilamonija fluorīdu (TBAF). Iegūto 5-etiniltiofēn-2-sulfonamīdu (4) tālāk iesaista 
vara(I) katalizētā azīdu–alkīnu 1,3-dipolārajā ciklopievienošanās reakcijās (CuAAC). CuAAC 
reakcijas tika veiktas klasiskos apstākļos, kā vara(I) avotu izmantojot CuSO4

.5H2O, kuru 
reducē ar Na askorbātu t-BuOH un H2O šķīdumā. Tika atrasts, ka reakcijas norisi var 
paātrināt, reakcijas maisījumam pievienojot etiķskābi, kā rezultātā reakcijas laiks no 7 dienām 
sarūk līdz 30 min, iegūstot ūdenī šķīstošus sulfamoiltiofēna 1,4-diaizvietotus 1,2,3-
triazolilatvasinājumus 5a-e ar iznākumiem 54 - 96%. 
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O.Stepanova, S.Čornaja (zinātniskā vadītāja) 
 
GLICERĪNSKĀBES, PIENSKĀBES UN KETOMALONSKĀBES 
IEGŪŠANA NO GLICERĪNA KATALĪTISKĀS OKSIDĒŠANAS 
PROCESOS 
 

Darba galvenais mērķis ir glicerīnskābes, pienskābes vai ketomalonskābes iegūšanas 
selektīvu apstākļu noskaidrošana, oksidējot glicerīnu jauno vai komerciāli pieejamo uznesto 
katalizatoru uz zelta bāzes klātbūtnē.  

Jaunus katalizatorus sintezē, izmantojot divas dažādas metodes: ekstrakcijas–pirolītisko 
metodi un piesūcināšanas (impregnēšanas) metodi. Sintēzes procesos variē nesēja dabu, zelta 
koncentrāciju katalizatorā, pirolīzes temperatūru un reducētāja dabu. Glicerīna oksidēšanas 
pētījumos konstatēts, ka neatkarīgi no zelta uznesto katalizatoru sastāva, katalizatori, kas 
sintezēti ar piesūcināšanas metodi, ir daudz aktīvāki, salīdzinājumā ar katalizatoriem, kas 
sintezēti ar ekstrakcijas-pirolītisko metodi.  

Noteikts, ka atkarībā no nesēja dabas (TiO2 vai CeO2) var iegūt dažādus glicerīna 
oksidēšanas pamatproduktus (glicerīnskābi vai pienskābi). Ar glicerīna oksidēšanas procesa 
ietekmējošo parametru (skābekļa parciālais spiediens, glicerīna un nātrija hidroksīda sākuma 
koncentrācija, attiecības n(glicerīns)/n(Au) lielums, reaktora tips) variēšanas palīdzību 
noteikti apstākļi selektīvai glicerīnskābes un pienskābes iegūšanai. 

Glicerīnskābes optimālie iegūšanas parametri slēgta tipa reaktorā: katalizators 
2%Au/TiO2 (dAu = 10 - 15 nm; Sīp = 121.5 m2/g), c0(glicerīns) = 0.3 M, n(glicerīns)/n(Au) = 
400 mol/mol, 

2OP 1 atm; c0(NaOH) = 1,5 M, T = 333 K. Iznākums ir 84% pēc 6 oksidēšanas 

stundām ar selektivitāti 87%. 
Pienskābes optimālie iegūšanas parametri barbotāžas tipa reaktorā: katalizators 

1%Au/CeO2 (dAu= 20 – 23 nm; Sīp=27.1 m2/g), c0(glicerīns) = 0.3 M, n(glicerīns)/n(Au) = 
400 mol/mol, 

2OP 1 atm; c0(NaOH) = 1,5 M, T = 333 K. Iznākums ir 49% pēc 9 oksidēšanas 

stundām ar selektivitāti 51%. 
Konstatēts, ka, oksidējot glicerīnu ūdens šķīdumos, jaunie zelta katalizatori (2%Au/TiO2, 

5%Au/TiO2, 1%Au/CeO2, 2.7%Au/CeO2) ir ievērojami selektīvāki pēc glicerīnskābes un 
pienskābes, nekā komerciālie zelta katalizatori (0.8%Au/C, 1.5%Au/TiO2, 5%Au/Fe2O3).   

Pētot glicerīna oksidēšanu metanolā, noteikti ketomalonskābes optimālie iegūšanas 
parametri slēgta tipa reaktorā: katalizators 2.7%Au/CeO2 (dAu= 20 – 25 nm; Sīp = 27.5 m2/g), 
c0(glicerīns) = 0.3 M, n(glicerīns)/n(Au) = 300 mol/mol, PO2

= 1 atm, c0(NaOCH3) = 0.06 M, 

T = 333K. Iznākums ir 16% pēc 9 oksidēšanas stundām ar selektivitāti 87%. 
 
Pētījumu atbalstīja ERAF projekts Nr. 2010/030412DP12.1.1.1.0/10/APIA/VIA. 
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D.Stepanovs, Ļ.Aleksejeva, A.Mišņovs (zinātniskais vadītājs) 
 

MELDONIJA UN -BUTIROBETAĪNA HIDROHLORĪDU MOLEKULĀRĀ 
UN KRISTĀLISKĀ UZBŪVE 

 
Meldonija dihidrāts ir farmaceitisks līdzeklis, ko izmanto dažādu sirds un asinsvadu 

slimību un citu pataloģiju ārstēšanā. Tā iedarbības mehānisms ietver fermenta -butirobetaīna 
(GBB) hidroksilāzes  inhibēšanu, kas mazina karnitīna biosintēzi, tādējādi novērš šūnu 
membrānu bojājumus.   

Meldonijs un GBB ir ārkārtīgi hidroskopiski, hidroskopiskums apgrūtina ražošanas 
procesu un uzglabāšanu. Darba uzdevums ir iegūt nehidroskopiskus meldonija un GBB 
savienojumus, pierādīt un pētīt to molekulāro un kristālisko uzbūvi ar rentgenstruktūranalīzi 
un noteikt fizikāli-ķīmiskās īpašības (kristagrāfiskie dati ir apkopoti tabulā, struktūras 
redzamas attēlā).                                                                                                                  

Tabula  
Meldonija un GBB hidrohlorīdu kristālogrāfiskie un fizikāli ķīmiskie dati 

 Meldonija HCl GBB HCl 
Formula C6H15N2O2 ·Cl C7H16NO2 ·Cl 
Singonija, telpiska grupa Monoklīnā, P21/c Monoklīnā, P21/c 
a, b, c, Ǻ 10.5280 (5) 

12.6690 (5) 
11.3422 (5) 

7.0653 (3) 
5.4593 (2) 
24.8633 (12) 

β, ° 140.847 (2) 94.828 (2) 

V, Å
3
 955.18 (7) 955.61 (7) 

Z 4 4 
Dx , Mgm-3 1.263 1.263 
Pakojuma indekss, % 67.7 69.5 
Tkuš., K 448 493 
R[F2 > 2σ(F2)], % 3.9 5.5 
CCDC Nr. 874911 874910 

       
Att. Meldonija (pa kreisi) un GBB hidrohlorīda (pa labi) kristāliskā struktūra. 

 
Meldonija hidrohlorīda kristālisko struktūru stabilizē 2 starpmolekulārās ūdeņraža saites 

N–HCl un O–HCl, kas veido bezgalīgu molekulu ķēdi, bet GBB – tikai 1, taču stipra, 
starpmolekulārā O–HCl saite, kas veido dimērus. 

Meldonija molekulas vienkāršās saites N1–N2 garums ir 1.468 (2) Ǻ, kas pārsniedz 
standarta vērtību 1.452 Ǻ. Molekulu konformāciju raksturojošais torsijas leņķis C1C2C3N2 
meldonija HCl un C1C2C3C4 GBB HCl attiecīgi ir 64.3 un 170.7°. Otrs molekulu 
konformāciju raksturojošais torsijas leņķis C2C3N2N1 meldonija HCl un C2C3C4N1 GBB 
HCl attiecīgi ir 177.2 un 168.6°.   
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A.Stikute, I.Mieriņa un M.Jure (zinātniskās vadītājas) 
 
MALONSKĀBES MONOAMĪDU SINTĒZE UN REAKCIJAS 
 

Malonskābes monoamīdi 1 ir vērtīga izejviela citu savienojumu, piemēram, 
avenantramīdu analogu 2 un hinolīnonu 3 sintēzei. Spriežot pēc literatūras datiem, 
kanēļskābes anilīdi 2 un 4-hidroksi-1H-hinolīn-2-oni 3, kas satur elektrondonoras grupas R 
anilīna gredzenā, varētu uzrādīt antiradikāļu īpašības. Malonskābes monoanilīdus 1 visbiežāk 
sintezē no malonskābes vai tās atvasinājumiem. Literatūrā atrodami tikai daži piemēri, kad 
savienojumu 1 iegūst, šķeļot Meldrumskābes (4) ciklu ar anilīniem 5. Izmantojot minēto 
pieeju, konstatējām, ka pretēji literatūrā aprakstītajam, acilēšanas produkti 1 reakcijas gaitā 
var arī dekarboksilēties, veidojot N-acetanilīdus 6.  
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Mūsu mērķis bija atrast optimālus apstākļus, lai selektīvi sintezētu malonskābes 

monoanilīdus 1 un reakcijas laikā neveidotos to dekarboksilēšanās produkti 6. Noskaidrojām, 
ka Meldrumskābes (4) cikla šķelšanā ar anilīniem būtiska ir reakcijas temperatūra un 
šķīdinātājs. N-Arilmalonskābes amīdu 1 dekarboksilēšanos visveiksmīgāk izdevās novērst, 
veicot reakciju temperatūrā zem 80 oC un par šķīdinātājiem izmantojot toluolu vai ūdeni 
(tab.). 

Tabula 
Meldrumskābes (4) reakcija ar p-anizidīnu 

Nr.p.k. Šķīdinātājs 
Temperatūra,

oC 
Savienojums 

1a, % 
Savienojums 

6a, % 
Iznākums 

b, % 
1. Toluols  111 5 95 80 
2. Toluols 75 96 1 87 
3. Acetonitrils 82 59 40  c 

4. Ūdens 100 93 6 60 
a HPLC dati; b izdalītā pamatprodukta (savienojumi 1 vai 6) iznākums; c netika noteikts 

 
Realizējām arī savienojumu 1 Knoevenagel kondensāciju ar aromātiskajiem aldehīdiem, 

iegūstot kanēļskābes anilīdus 2. Diemžēl, izmantojot literatūrā aprakstītos apstākļus (vārīšanu 
piridīnā β-alanīna vai piperidīna klātbūtnē), kanēļskābes anilīdus 2 ieguvām ar diezgan zemu 
iznākumu, jo bija notikusi izejvielas 1 dekarboksilēšanās. Malonskābes monoanilīdu 1 
iekšmolekulāro ciklizāciju veiksmīgi izdevās realizēt, izmantojot Eaton’s reaģentu; cerētos 
savienojumus 3 ieguvām ar labiem iznākumiem (60-75%). 
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S.Vikainis, M.Vorona (zinātniskais vadītājs)  
 

4-FENIL-2-OKSOPIROLIDĪNA ATVASINĀJUMU IEGŪŠANA UN TO 
ĶĪMISKO ĪPAŠĪBU PĒTĪŠANA 
 

Izstrādata N-karbamoil-4(R)-fenil-2-pirolidona (4, R-fenotropila) jauna iegūšanas metode, 
alkilējot 4-amino-3(R)-fenilsviestskābes n-butilesteri (1) ar hlor vai bromacetamīdu 2 
dimetilformamīdā kālija fosfāta monohidrāta klātbūtnē ar 63% iznākumu. Iegūtais  
4-karbamoilmetilamino-3(R)-fenilsviestskābes n-butilesteris (3) kvantitatīvi ciklizējas  
R-fenotropīlā toluolā ar kālija fosfāta monohidrāta palīdzību.  
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Pētot N-acetil-4-fenil-2-pirolidonu 5 reakcijas produktus radikālās bromēšanas apstākļos, 

tika negaidīti konstatēts, ka NBS viena ekvivalenta klātbūtnē sākumā rodas N-acetil-4-fenil-3-
pirolīn-2-oni 6. NBS pārākumā notiek nepiesātinātā pirolidinona 6 bromēšana un 5-brom 
aizvietoto N-acetil-4-fenil-3-pirolīn-2-onu 7 veidošanās.  
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VISPĀRĪGĀS ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS 
UN BIOMATERIĀLU ĶĪMIJAS UN TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 

 
S.Buliņa, I.Kreicbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
KRIOGĒNĀS ŽĀVĒŠANAS IZMANTOŠANA KALCIJA HIDROKSĪDA UN 
FOSFORSKĀBES REAKCIJAS PĒTĪJUMOS 
 

Kalcija hidroksīda un fosforskābes reakcijā iegūst hidroksilapatītu (HAp), ko plaši 
izmanto biomateriālu ražošanā. Pieaugot tā pieprasījumam, rodas nepieciešamība sīkāk 
izzināt procesa norisi, lai veiktu optimālu sintēzes mērogošanu. Šī darba mērķis bija izstrādāt 
metodi starpproduktu pētīšanai, izmantojot kriogēno žāvēšanu.  

Kalcija hidroksīda un fosforskābes reakcijas pētījumos svarīgi ir apturēt reakciju un 
atdalīt ūdeni. Fosforskābe ar kalcija hidroksīdu reaģē gan šķīdumā, gan uz tā virsmas, kur to 
ietekmē difūzijas procesi, tas nozīmē, ka ūdens ietvaicēšana paaugstinātā temperatūrā 
intensificētu reakcijas norisi. Visefektīvāk reakciju var apturēt, atdalot ūdeni zemās 
temperatūrās, izmantojot kriogēno žāvēšanu (latviešu valodā bieži pazīstama arī kā 
sublimācijas, molekulārā vai liofilā žāvēšana). Procesu veic vakuumā, žāvējamo substanci 
pirms tam sasaldējot. Šādā veidā tiek saglabāta produkta struktūra un ūdens atdalās 
sublimējoties. Kriogēno žāvēšanu bieži veic speciālās iekārtās – liofilizātoros, tomēr procesu 
var realizēt, izmantojot eksikatoru, kondensatoru un vakuumsūkni. 

Hidroksilapatītu sintezē, kalcija hidroksīda suspensijai pilinot klāt fosforskābi. Ik pēc 
piecām minūtēm ņēmām paraugus (kopskaitā 18), lai fiksētu izmaiņas procesa laikā. Paņemot 
paraugu (1,5 ml) no reaktora, iepilda to stikla pudelītē, kuru hermētiski noslēdz un ievieto 
sausā ledus un acetona maisījumā, kur paraugs sasalst. Paraugu iztur sausā ledus un acetona 
šķīdumā aptuveni divas minūtes. Pēc sasaldēšanas temperatūru uztur, pudelīti glabājot sausajā 
ledū.  

Izveidojām kriogēnās žāvēšanas iekārtu (attēlā) no eksikatora (1), kondensatora (2), kas 
ievietots ar šķidro slāpekli pildītā djuārā (3), ventiļa (4) un eļļas vakuumsūkņa (5). Pārbaudot 
iekārtas vakuumnoturību, tika sasniegts retinājums 8 Pa, kas ir pietiekams ūdens sublimācijai. 
Pirms paraugu ievietošanas eksikatorā pudelītes pārklājām ar perforētu pārtikas plēvi. Paraugi 
iekārtā atradās aptuveni 18 stundas.  

 
Att. Kriogēnās žāvētavas shēma. 

 
Iegūtie paraugi bija pilnībā sausi, tātad žāvēšana noritējusi sekmīgi. Vielu maisījumus 

nodevām FT-IR un SEM analīzēm. Pēc FT-IR analīzēm var spriest, ka HAp neveidojas līdz ar 
Ca(OH)2 raksturīgās OH grupas signāla samazināšanos, kas savukārt apliecina starpproduktu 
veidošanos. Joprojām turpinās paraugu analizēšana, tomēr var secināt, ka izstrādātā metode ir 
sekmīgi izmantojama Ca(OH)2 un H3PO4 reakcijas pētījumos. 
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S.Buliņa, I.Kreicbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
KALCIJA HIDROKSĪDA UN FOSFORSKĀBES SUSPENSIJAS LIOFILĀS 
ŽĀVĒŠANAS DINAMIKA 
 

Cilvēka cieto audu – kaulu un zobu – galvenā minerālā komponente ir kalcija 
hidroksilapatīts (HAp), līdz ar to tas ir plaši lietots implantu materiāls. Pieprasījums pēc šī 
materiāla katru gadu pieaug par apmēram 10%. Lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc 
HAp, jāveic tā sintēzes mērogošana. Izprotot sintēzes laikā notiekošos procesus, var sekmīgi 
realizēt mērogošanas uzstādītos uzdevumus. Viens no izpētes virzieniem ir procesu pētīšana 
uz kalcija hidroksīda daļiņu virsmas izmantojot sublimācijas žāvēšanu jeb liofilizāciju, tādā 
veidā atdalot sintēzē izmantoto šķīdinātāju – ūdeni. Svarīgi ir arī noskaidrot žūšanas 
dinamiku, kuru ietekmē žāvējamo paraugu saturs [1]. Šī darba mērķis bija noskaidrot 
žāvējamā substrāta un paraugu skaita ietekmi uz žūšanu un atdalītā ūdens daudzuma atkarību 
no laika. 

Kalcija hidroksilapatītu iegūst kalcija hidroksīda un fosforskābes neitralizācijas reakcijā: 
Ca(OH)2 [cieta v.] + H3PO4[šķ.] → Ca5(PO4)3OH[cieta v.] + 9H2O 

Tā kā vide ir heterogēna, tad reakcija notiek gan šķīdumā, gan uz kalcija hidroksīda 
daļiņu virsmas. Ņemot vērā to, ka Ca(OH)2 un HAp šķīdība sintēzes suspensijā ir niecīga, 
reakciju ietekmē difūzijas procesi, kuri ir masas apmaiņas virzītājspēki. Izmantojot 
liofilizāciju kā žāvēšanas metodi, ir iespējams pētīt HAp veidošanās procesus, neļaujot 
termiskajiem žāvēšanas procesiem ietekmēt rezultātus. 

HAp sintēzes laikā ik pēc minūtes no reakcijas maisījuma tika ņemti paraugi (≈4ml), 
kurus sasaldē šķidrajā slāpeklī. Paraugus liek liofilizatorā un pēc noteikta laika intervāla sver, 
lai konstatētu paraugu masas izmaiņas laikā. Iegūtie dati tika apkopoti, no kuriem var secināt: 

 Palielinoties paraugu skaitam, īpatnējais un kopējais nožuvums ievērojami samazinās. 
 Atdalītā ūdens daudzumu ir proporcionāli atkarīgs no laika. 
 Samazinoties paraugu skaitam, līkne koordinātu plaknē, kas raksturo laika (x ass) un 

atdalītā ūdens daudzuma (y ass) attiecību, tuvojas ordinātai, bet palielinoties paraugu 
skaitam - abscisai (att.). 

 Lielam paraugu skaitam nožuvums no katra parauga ir atšķirīgāks nekā nelielam 
skaitam.  

 

 
Att. Atdalītā ūdens un laika attiecība. Laika intervālā no 0 līdz 6 stundām liofilizatorā bija 17 paraugi,  

savukārt laika intervālā no 6 līdz 36 stundām – 37 paraugi. 
 
Literatūra: 

1. E.A.Boss, R.M.Filho, E.C.V.de Toledo. Freeze Drying Process: Real Time Model and 
Optimization. Chem.Eng.Process., 2004, 43, 1475-1485. 
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L.Ēce, M.Reimanis un J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji) 
 

KALCIJA CIETĪBAS IETEKME UZ ŪDENS ELEKTROLĪZES PROCESU 
 

Vajadzība pēc kvalitatīva ūdens pieaug līdz ar cilvēku populācijas palielināšanos un 
industriālo attīstību. Ūdens kvalitāti nosaka ne tikai tā ķīmiskais sastāvs, kas var ietekmēt 
krāsu, garšu, smaržu, bet arī tajā esošie mikroorganismi. Viena no perspektīvām metodēm 
ūdens dezinfekcijai ir elektrolīze. Ūdens elektrolīzes laikā izdalās brīvais hlors un citi 
oksidētāji, kas sagrauj organiskās vielas un darbojas dezinficējoši. Procesa efektivitāti 
ietekmē izmantotā elektroda materiāls, kā arī paša ūdens ķīmiskais sastāvs. Ja ūdenī ir Ca2+ 
joni, tad uz negatīvā elektroda notiek CaCO3 nogulsnēšanās, kas var ietekmēt dezinfekcijas 
procesa efektivitāti.  

Darbā tika pētīta cietības ietekmes uz ūdens elektrolīzes procesiem.  
Eksperimenta laikā tika mainīts plūsmas režīms elektrolīzes šūnā un kalcija karbonāta 

koncentrācija elektrolizējamā šķīdumā. Nogulšņu veidošanās intensitāti uz elektrodiem 
novērtēja, izšķīdinot nogulsnes skābē un nosakot kalcija jonu koncentrāciju, izmantojot 
EDTA (etilēndiamintetraetiķskābes) titrimetrisko metodi, atbilstoši standartam LV ISO 
6059:1984. 

   

 

 

1. att. CaCO3 koncentrācija uz elektroda atkarībā no 
Ca2+ jonu koncentrācijas izejas šķīdumā un plūsmas 
rakstura: ● – Rem = 0;  
♦ – Rem = 18 000.  
 

2. att. CaCO3 koncentrācija uz elektroda pēc polu 
nomaiņas atkarībā no elektrolīzes laika un plūsmas 
rakstura: ● – Rem = 0; ♦ – Rem = 18 000.  
 

Darbā tika konstatēts, ka CaCO3 daudzums, kas nogulsnējas uz elektroda (katoda), pieaug 
palielinoties Ca2+ jonu koncentrācijai elektrolizējamā šķīdumā (1.att.), pieaugot plūsmas 
turbulencei elektrolīzes šūnā, novērojama intensīvāka kalcija karbonāta nogulšņu veidošanās 
uz elektroda. Nogulšņu veidošanās uz elektroda var negatīvi ietekmēt hlora izdalīšanos 
elektrolīzes procesā.  

Viena no metodēm, kā attīrīt elektrodus, ir tiem pielikto polu maiņa. Tika veikta kalcija 
jonu saturoša šķīduma elektrolīze, kuras laikā uz elektroda nogulsnējās kalcija karbonāts. Pēc 
vienas stundas elektrolīzes veica elektrodu polu nomaiņu. Kā redzams no 2. attēla, pēc 
elektrodu polu nomaiņas elektroda atbrīvošanās no CaCO3 nogulsnēm notiek jau pirmo  
10 minūšu laikā.  

Darbā tika noteikts, ka Ca2+ jonu klātbūtne šķīdumā elektrolīzes procesa laikā izsauc 
CaCO3 nogulsnēšanos uz katoda. Nogulšņu veidošanās intensificējas, palielinoties plūsmas 
turbulencei. Elektroda polu nomaiņa ļauj efektīvi attīrīt elektrodu virsmu no elektrolīzes 
procesā izveidotajām nogulsnēm.  
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S.Gūtmane, D.Ruskovs, J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji) 
 
SOLIFENACĪNA STEREOIZOMĒRU KONTROLES AEŠH ANALĪTISKĀS 
METODES IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA 
 

Pēc Eiropas Farmakopejas noteikumiem visām aktīvajām farmaceitiskajām vielām 
(AFV), kas tiek ražotas un realizētas Eiropas Savienībā, ir prasību kopums, kas ietver virkni 
kontroles parametru. Tie pierāda vielas atbilstību un tīrību. 

AFV ar hirāliem centriem viena no obligātām prasībām ir tās hirālā tīrības kontrole. 
Solifenacīnam ir divi hirālie centri. Tas satur 3 piemaisījumus - stereoizomērus:  
2 diastereomērus un 1 enantiomēru. Tā kā Solifenacīna terapeitiskā deva ir 5 mg/dienā, tad 
pēc vadlīnijām katrs stereoizomērs tiek klasificēts kā zināmais piemaisījums, un tiek pieļauts 
ne vairāk kā 0,15 % no aktīvās vielas masas, ja klīniski nav pierādīts tā nekaitīgums. 

Darba mērķis ir izstrādāt un ieviest AS „Grindeks” AEŠH analīzes metodi, Solifenacīna 
hirālās tīrības noteikšanai saskaņā ar Eiropas Farmakopejas reglamentējošiem dokumentiem. 

Metodes izstrādes laikā tika veikta virkne eksperimentu un atrasti AEŠH apstākļi uz 
hirālā sorbenta, kad visi nosakāmie stereoizomēri ir labi atdalīti viens no otra ar pietiekami 
smaiļu simetriju un teorētisko šķīvju skaitu. 

Lai pierādītu, ka metode ir uzticama, jāveic metodes validācija. Tā ietver tādus 
parametrus kā specifiskums un sistēmas piemērotība, linearitāte, pareizība, precizitāte, 
robustums, kā arī tika noteiktas detektēšanas (LOD) un zemākās koncentrācijas noteikšanas 
(LOQ) robežas. 

Specifiskuma un sistēmas piemērotības rezultāti parāda, ka teorētisko šķīvju skaits ir 
lielāks par 2000 (1R, 3S – stereoizomēram: 9737; 1S, 3S - stereoizomēram: 10315; 1R, 3R - 
stereoizomēram: 10797 un Solifenacīnam: 10031). Izšķiršana starp smailēm ir lielāka par 2 
(1S, 3S – stereoizomēram: 3,67; 1R, 3R - stereoizomēram: 2,75; Solifenacīnam: 4,50). 
Simetrijas faktors katram stereoizomēram ir noteikts starp 0,8 un 1,5 (1R, 3S – 
stereoizomēram: 1,13; 1S, 3S - stereoizomēram: 1,06; 1R, 3R - stereoizomēram: 1,14 un 
Solifenacīnam: 1,31). Tīrs šķīdinātājs, kā arī potenciālie piemaisījumi netraucē noteikšanu. 

Lai pierādītu metodes linearitāti, tika pagatavoti vairāki dažādu koncentrāciju šķīdumi 
Solifenacīnam diapazonā ap standarta Solifenacīna šķīduma koncentrāciju (0,4 mg/mL) no 50 
līdz 120% un katram stereoizomēram, sākot ar LOQ (1R, 3S – stereoizomēram: 0,012% 
(0,050 µg/mL); 1S, 3S – stereoizomēram un 1R, 3R - stereoizomēram: 0.015% (0,060 µg/mL) 
līdz 144%. Korelācijas koeficienti visām vielām pārsniedz robežu 0,998, ar to pierādot, ka 
metode interesējošā diapazonā ir lineāra.  

Lai noteiktu metodes pareizumu, tīram Solifenacīnam piejauc zināmos piemaisījumu 
daudzumus. Rezultātu atgūstamība pārsniedza 90%.  

Metodes precizitātei tika veikta atkārtota viena parauga vairāku analīžu  pārbaude gan 
vienādos, gan dažādos apstākļos. Rezultāti parādīja, ka metode ir precīza un atkārtojama. 

Robustuma pārbaudē tika pārbaudīta šķīduma stabilitāte un sistēmas stabilitāte, minimāli 
mainot analīzes apstākļus. Analizējamais šķīdums ir stabils vismaz 4 dienas. Metodes 
drošības pārbaudē tika mainīti dažādi parametri: samazināts un palielināts plūsmas ātrums, 
kolonnas temperatūra, UV detektora viļņa garums, mobilās fāzes komponentu attiecības. Tika 
izraisītas dažādas izmaiņas gan aiztures laikos, gan pīķa laukumos, taču šīs izmaiņas iekļaujas 
atļautajos 5,0%.  

Pateicoties izstrādātajai metodei, tika analizētas vairākas Solifenacīna sērijas un secināts, 
ka racemizāciju veicina ilgāks reakcijas laiks, ūdens saturs un bāzes koncentrācija sintēzes 
gaitā.  
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L.Isajeva, A.Dubņika un D.Bajāre (zinātniskās vadītājas) 
 
SILTUMU AKUMULĒJOŠA KOKSNES - FĀŽU MAIŅAS MATERIĀLA - 
POLIMĒRA KOMPOZĪTU IZVEIDE 
 

Siltuma enerģijas uzkrāšanas sistēmas nodrošina iespēju ietaupīt enerģiju, kā rezultātā 
tiek samazināta ietekme uz vidi. Siltuma uzkrāšanas un saglabāšanas problēmas ir aktuālas 
mūsdienās, un problēmas risināšanai var izmantot vielu fizikālās īpašības, kā, piemēram, vielu 
pāreju no viena agregātstāvokļa citā noteiktos apstākļos. Siltumu akumulējošs koksnes-fāžu 
maiņas materiāla-polimēra kompozīts ir perspektīvs materiāls, ko var izmantot ēku sienās, 
griestos, grīdā un jumtā kā celtniecības materiālu. 

Zinātniskā darba uzdevums ir izgatavot siltumu akumulējošu koksnes - fāžu maiņas 
materiāla - polimēra kompozītu, izvēloties piemērotāko koku sugu, fāžu maiņas materiālu 
(FMM) un pārklājumam izmantojamo polimēru. 

Literatūrā aprakstīti FMM, kurus raksturo zema kušanas temperatūra - stabila amorfā 
fāze. Materiāliem raksturīga augsta aktivācijas enerģija, vielai pārejot kristāliskajā fāzē.  
Darbā izmantoti četri FMM – divi organiskie parafīni RT21 un RT27 un divi neorganiskie 
kristālhidrāti SP22 un SP25. Organisko FMM galvenās īpašības ir augsta enerģijas ietilpība 
un drošība, savukārt neorganiskajiem FMM ir augstāka enerģijas ietilpība nekā organiskajiem 
FMM, zemākas izmaksas, viegla pieejamība, un tie ir ugunsdroši. 

Darbā eksperimentiem izmantoti divu koku sugu paraugi: priedes un melnalkšņa, kā arī  
saplākšņu paraugi. Darba gaitā izstrādātas  deviņas koku apstrādes  metodes. Eksperimentiem 
izmantota uniaksiālā prese ar izostatiskās presēšanas cilindru. Presēšanas laiks - 3 minūtes, 
spiediens - 10kN. Paraugu žāvē istabas temperatūrā 24 stundas, līdz izveidojas ciets polimēra 
pārklājums. Gatavus paraugus ievieto ciklēšanas klimatiskajā kamerā. Ciklēšana sastāv no  
40 cikliem, katrs no tiem ilgst 3 stundas, temperatūras intervāls 5-35°C. Iegūtā materiāla 
pārklājumam izmantots 20-30% putupolistirola (PPS) šķīdums dihlormetānā vai 
epoksīdsveķi. Darbā izmantots PPS no iepakojumu materiāla, tādējādi padarot to par otrreiz 
izmantojamu, dabai draudzīgāku produktu. Pēc ciklēšanas un ārējā izskata izvērtēšanas 
noteikts, ka piemērotākie paraugi un metode ir melnalkšņa paraugi (1.att.), kas piesūcināti 
vakuuma eksikatorā FMM. Noskalotus paraugus Virsmas notīrīšanai no FMM paraugu skalo 
ar dihlormetānu. Paraugus ievieto polipropilēna plēves apvalkā un izostatiski presā ar 20-30% 
PPS šķīdumu dihlormetānā, lai veidotu aizsargslāni un FMM neiztecētu no paraugiem.  

Priede ir nepiemērots koks šiem eksperimentiem, jo no paraugiem žūšanas laikā izdalās 
sveķi (2.att.). PPS šķīdums (20-30%) ir piemērotāks pārklājumu paraugiem šiem materiāliem 
nekā epoksīdsveķi (3.att.), jo tas veido vienmērīgu  pārklājumu.  

 
 

 
  

1.att. Melnalksnis, RT21. 3.att. Saplāksnis ar epoksīdsveķiem. 2.att. Priede, pārklāta ar PPS. 
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K.Kļaviņa, J. Mālers un M. Reimanis (zinātniskie vadītāji) 
 
ORGANISKO VIELU SADALĪŠANA ŠĶĪDUMĀ AR ELEKTROLĪZES 
METODI 
 

Tekstilrūpniecības ģenerētie notekūdeņi praktiski vienmēr satur dažādas sintētiskās 
organiskās krāsvielas, kas arī mazās koncentrācijās iekrāso šķīdumus. Tradicionālās ūdens 
attīrīšanas metodes ne vienmēr pilnībā attīra šādus notekūdeņus. Šādi notekūdeņi parasti satur 
arī hlorīda jonus un, apstrādājot notekūdeņus ar elektrolīzes metodi, procesa laikā var 
veidoties brīvs hlors, hipohlorīta joni un citi aktīvo hloru saturoši savienojumi. Tā kā šie 
savienojumi ir spēcīgi oksidētāji, tie varētu veiksmīgi iznīcināt oksidējamos piesārņotājus. 
Visbiežāk organisko krāsvielu mineralizācija tiek piedēvēta hipohlorīta jonu ķīmiskajai 
aktivitātei pēc sekojošas shēmas: 

Krāsviela + ClO- → CO2 + H2O + Cl-. 
Titāna oksīdus saturoša keramika tiek uzskatīta par perspektīvu elektrodu materiālu tās 

mehāniskās un ķīmiskās izturības, kā arī salīdzinoši zemo materiāla izmaksu dēļ. 
Tika veikta tekstilrūpniecībā dabīgo šķiedru krāsošanā pielietoto krāsvielu Solophenyl 

Scarlet BNLE (A) un Solophenyl Yellow GLE (B) un 1 mmol/L KCl saturoša šķīduma 
apstrāde elektrolīzes šūnā, pielietojot titāna oksīdus saturošas keramikas elektrodus. Krāsvielu 
koncentrācija šķīdumā tika noteikta spektrofotometriski pie viļņu garumiem 496 nm (A) un 
394 nm (B). Eksperimentāli noteica elektrolīzes procesā apstrādātā krāsvielas A šķīduma 
krāsas intensitātes samazinājuma atkarību no krāsvielas sākuma koncentrācijas (no 0,5 mg/L 
līdz 10 mg/L). No 1. attēla var secināt, ka lielākas krāsvielas sākuma koncentrācijas gadījumā 
atkrāsošanās notiek straujāk, taču mazāku krāsvielas sākuma koncentrāciju gadījumā notiek 
pilnīgāka atkrāsošanās.  

1.att. Solophenyl Scarlet BNLE koncentrācijas 
izmaiņas elektrolīzes laikā atkarībā no sākuma 
koncentrācijas. ♦-10 mg/L, ■-5 mg/L, ▲-2 mg/L, 
X-0,5 mg/L. 

2.att. Solophenyl Scarlet BNLE koncentrācijas 
izmaiņas elektrolīzes laikā atkarībā no strāvas 
stipruma. ▲-0,025 A, ♦-0,05 A, ■-0,1 A. 

 
Tika konstatēts, ka elektrolīzes procesā apstrādāta krāsvielas A šķīduma krāsas intensitāte 

samazinājās atkarībā no pieliktās strāvas stipruma (2.att.). Pēc 2. attēlā redzamajām līknēm 
var novērot, ka krāsvielas koncentrācija samazinās vairāk, palielinot elektrolīzes procesā 
pieliktās strāvas stiprumu. Tā kā tekstilrūpniecības krāsvielas saturošiem notekūdeņiem, 
sajaucoties ar citiem notekūdeņiem, var mainīties hlorīda jonu koncentrācija, tika noteikts arī 
krāsvielu A un B šķīdumu krāsas intensitātes samazinājums elektrolīzes procesā atkarībā no 
KCl koncentrācijas. Tika novērots, ka pie lielākas KCl koncentrācijas krāsvielas koncentrācija 
nesamazinās efektīvāk. Lai pārliecinātos, ka reakcijā iesaistīti hlorīda joni, tika veikti pētījumi 
arī ar citu elektrolītu - K2SO4. Tika novērota ļoti lēna atkrāsošanās, kas liecina, ka efektīvai 
reakcijas norisei nepieciešama hlorīda jonu klātbūtne šķīdumā.  
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K. Kostrjukova, V. Zālīte (zinātniskā vadītāja) 
 
APATĪTI ZOBU PASTĀS 
 

 Apatīts ir viens no retajiem  minerāliem, kas atrodams  bioloģiskajās sistēmās. 
Hidroksilapatīts [HAp] Ca5(PO4)3OH sastāv no tiem pašiem joniem, kas veido zobu un kaulu 
minerālo daļu. Šo materiālu izmanto kaulaudu aizvietošanai un atjaunošanai, implantu 
izgatavošanai, kurus izmanto neslogotās ķermeņa daļās, un kā pārklājumu citu materiālu 
implantiem. Savukārt fluorapatīts [FAp] Ca5(PO4)3F pieder pie tās pašas apatītu grupas, bet 
atšķirībā no HAp tam piemīt labākas mehāniskās īpašības un ķīmiskā stabilitāte.  

Darba uzdevums ir apkopot un analizēt literatūru par zobu uzbūvi un apatītu nozīmi zobu 
atjaunošanās procesos. Eksperimentālajā daļā analizētas Latvijā pieejamās zobu pastas, kas 
satur HAp. 

Zoba galvenās sastāvdaļas ir emalja, dentīns un pulpa. Šīs daļas veido zoba kronīti. Zoba 
sakni veido kauls, zobu cements, nervi un asinsvadi. Dentīns sastāv no cietajiem audiem, kas 
veido zoba lielāko daļu. Zoba kronīša dentīns ir klāts ar emalju, bet pie saknes - ar zoba 
cementu. Dentīns ir caurvīts ar daudziem sīkiem kanāliņiem, kuri tuvāk zoba virsmai satur 
zoba pulpas šūnas. Emalja ir sevišķi ciets ārējais, visvairāk mineralizētais zoba kroņa 
pārklājums. Dentīna un emaljas galvenā sastāvdaļa ir HAp. Tā saturs dentīnā ir 70%, bet 
emaljā - 97%. 

Ikdienā zobi tiek pakļauti vairākiem negatīviem faktoriem, kuru rezultātā veidojas 
aplikums, kas noved pie emaljas demineralizācijas. Demineralizācija ir emaljas galveno 
komponentu (kalcija un fosfora) izskalošanas process, kas notiek skābas vides ietekmē. Lai to 
novērstu, īpaša uzmanība jāpievērš zobu un mutes higiēnai.  Zobu pastās esošais HAp 
paātrina emaljas remineralizāciju, nostiprina emaljas struktūru, aiztur iekaisuma reakcijas 
attīstību zobu audos un aizpilda caurumus dentīna kanāliņos, līdz ar to pasargā zobus no 
bojāšanās. Zobu pastu galvenās komponentes ir ūdens, mitruma uzturētājs, konsistences 
veidotājs, kalcija avots, virsmas aktīvās vielas, putu veidotājs, abrazīvās piedevas, pretkariesa 
piedevas, antibakteriālie līdzekļi un garšas piedevas. 

Eksperimentālajā daļā tika pētītas četras ārstnieciski profilaktiskās HAp saturošas zobu 
pastas: BioRepair, Parodontol, President (Sensitive) un Biocalcium (SPLAT). Ar mitruma 
analizatoru noteikts ūdens daudzums, ko satur zobu pastas. Veikta elementu analīze ar 
enerģijas dispersijas spektrometriju (EDS). Ar skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM) pētīta 
HAp kristālu forma.  

Lai noteiktu mitruma saturu, zobu pastu paraugus žāvēja 120°C. Rezultātā iegūts, ka zobu 
pastās vidējais mitruma saturs ir 45.1 ± 2.7%. Lai izdalītu nešķīstošās komponentes, paraugus 
šķīdināja ūdenī un veica centrifugēšanu. Pēc tam tos termiski apstrādāja 1100oC (1h). Iegūto 
neorganisko sastāvdaļu maisījumu analizēja ar EDS. Rezultāti liecina, ka analizētās zobu 
pastas satur Ca, P, O, Na, Mg, Si, K, C elementus. Aprēķinot šo elementu daudzumu 
attiecības, var secināt, ka pētāmās zobu pastas satur HAp, silīcija, nātrija, magnija un kālija 
savienojumus. EDS dati apstiprina literatūras avotos atrodamo informāciju par zobu pastu 
sastāvu. SEM mikrogrāfijās redzamo kristālu morfoloģija atbilst HAp kristāliem. Kristālu 
forma ir heksagonāla, kas atbilst literatūrā atrodamajai informācijai. 

Pēc izanalizētās literatūras var secināt, ka hidroksilapatīts ir svarīga viela zobu pastas 
sastāvā, jo spēj atjaunot zobu emalju, nodrošinot remineralizāciju. Aizvietojot HAp molekulā 
hidroksilgupu ar fluoru, var iegūt FAp, kuram piemīt labākas mehāniskās īpašības un 
stabilitāte. No tā var secināt, ka HAp vietā zobu pastas sastāvā varētu lietot FAp, kas 
vienlaicīgi kalpos kā fluora avots un  pildīs HAp funkcijas. 
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V.Kotovs, J.Mālers  un  M.Reimanis (zinātniskie vadītāji) 
 
ELEKTROLĪZES ŠŪNAS PROJEKTĒŠANA UN IZGATAVOŠANA ŪDENS 
DEZINFICĒŠANAI, IZMANTOJOT TinO2n-1 KERAMIKAS ELEKTRODUS 
 

Ūdens apgādes sistēmās parasti vairojas dažāda tipa mikroorganismi, kas var veidot uz 
virsmām bioplēvi, veicinot cauruļvadu aizaugšanu, kā arī ūdens garšas un smaržas izmaiņas 
un metālu koroziju. 

Šādu problēmu risināšanai tiek piedāvātas dažādas ūdens attīrīšanas un dezinficēšanas 
metodes, tai skaitā, elektroķīmiskās, kas ļauj samazināt vai pilnīgi likvidēt piesārņojumu un 
baktērijas. Viena no perspektīvākajām elektroķīmiskajām metodēm ir ūdens dezinfekcija ar 
elektrolīzi. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka, ja apstrādājamais ūdens satur hlorīda jonus, 
tad nav nepieciešams izmantot papildus ķīmiskos reaģentus ūdens dezinficēšanai, jo 
elektrolīzes procesā izdalās brīvais hlors pat no minimāla daudzuma ūdenī esošajiem hlorīda 
joniem. 

 
1.att.Elektrolīzes šūnas shēma.   2.att. Izdalītā brīva hlora daudzuma atkarībā no  
       strāvas stipruma. 
 

Galvenais darba uzdevums bija izgatavot vienkāršas konstrukcijas, elektrolīzes šūnas 
prototipu, kuru bez papildus ieguldījumiem (speciālo korpusu un detaļu pasūtīšana) varētu 
pieslēgt ūdens apgādes sistēmai. Darbā tika projektēta un izgatavota elektrolīzes šūna ar  
10 titāna oksīda keramikas elektrodiem (1.att.), kura darbojas dinamiskā režīmā. Tika pētīta 
iekārtas efektivitāte, izmantojot modeļšķīdumu. Tāda aparāta modelis bija izvēlēts materiāla 
pieejamības, zemo izmaksu un konstrukcijas vienkāršības dēļ. Izmaksas šūnas izgatavošanai, 
atsevišķi pasūtot korpusu, būtu augstākas, nekā izmantojot jau gatavo, pieejamo korpusu un 
detaļas. Darbā par šūnas pamatu tika pielietots ūdens filtra korpuss, kuru var iegadāties 
jebkurā santehnikas veikalā (aptuvenā ūdens filtra cena ir 3 – 5 Ls) un kurā pēc nelieliem 
montāžas darbiem tika iemontēti elektrodi un nokomplektēts šūnas galīgais variants.  

Šūnas pārbaude tika veikta, elektrolizējot modeļšķīdumu (1 mmol/L KCl) dinamiskā 
režīmā (nepārtraukti laižot šķīdumu caur elektrolīzes šūnu) pie dažādiem strāvas blīvumiem 
un plūsmas lieluma 160 mL/min +/- 5 mL. Varam secināt, ka līdz ar strāvas stipruma 
palielināšanos pieaug arī brīva hlora izdalītais daudzums (2.att). 
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G.Krieķe, A. Stunda-Zujeva (zinātniskā vadītāja) 
 
IA UN IIA GRUPAS ELEMENTU IETEKME UZ NIOBOFOSFĀTU STIKLU 
STRUKTŪRU 
 

Sastāvs nosaka stiklu īpašības. Atkarībā no pievienotā modifikatora katjona rādiusa, 
iespējams izmainīt stiklu fizikālās un ķīmiskās īpašības. Niobofosfātu stikliem iespējams 
plašs pielietojums tādās nozarēs kā optika, pusvadītāji, biomateriāli, taču šādas sistēmas ir 
samērā maz pētītas.  

Pētījumā tika iegūti niobofosfātu stikli ar sekojošiem sastāviem: X2O-CaO-Nb2O5-P2O5, 
kur X-Li, Na, K un Na2O-ZO-Nb2O5-P2O5, kur Z-Mg, Ca, Sr, Ba. Šajos stiklos Z/P=1,23, un 
X2O=8 mol%. Stikla masas iegūtas no NH4H2PO4, Nb2O5 un atbilstošiem IA un IIA grupas 
metālu karbonātiem. Šihtas tika karsētas elektriskajā krāsnī ar maksimālo temperatūru 1300 ⁰C, 
pie kuras kausējumi izturēti 1h. Stikli tika lieti uz tērauda plāksnēm un smalcināti ahāta 
piestā. Iegūto stiklu defekti tika pētīti, izmantojot polarizācijas mikroskopiju un enerģijas 
dispersīvo rentgenstaru spektroskopiju. Stiklu blīvums tika noteikts izostatiski sverot. Iegūto 
stiklu termiskās īpašības tika analizētas, izmantojot diferenciāli termisko analīzi. 

Ar IA grupas elementiem modificētiem stikliem novēroja virsmas kristalizāciju, kas 
liecina par nepietiekami strauju dzesēšanu. Stiklos novēroti ieslēgumi tilpumā, kas tika 
identificēti kā AlPO4 kristāli. Alumīnija piejaukumi stiklu sastāvā nonākuši, šķīstot korunda 
tīģeļiem, kuros stikli tika kausēti. Ar IIA grupas elementiem modificētie stikli: magniju 
saturošam stiklam bija novērojama fāžu separācija un virsmas kristalizācija, savukārt stikliem, 
kas satur stronciju un bāriju, vienīgie defekti bija nelieli gāzu ieslēgumi tilpumā.  

Ar IA grupas elementiem modificētos stiklos blīvums palielinās līdz ar jonu rādiusa 
samazināšanos, kas liecina par ciešāku struktūru veidošanos, mazo katjonu rādiusu dēļ. 
Savukārt IIA grupas metālu modificētos stiklos blīvums pieaug līdz ar jonu rādiusa 
pieaugumu, kas saistīts ar ievērojami atšķirīgu modifikatoru atommasu (skat. attēlu). 

Att. Stiklu blīvumu maiņa atkarība no modifikatoru jonu rādiusa. 
 

Stikla pārejas un kristalizācijas sākuma temperatūras analizētajiem paraugiem palielinās 
līdz ar pieaugošu IA un IIA grupas metālu jonu rādiusu. Izņēmums ir stronciju saturošs stikls, 
kam stikla pārejas temperatūra ir ievērojami zemāka nekā pārējiem stikliem, savukārt stiklu 
stabilitāte nemainās lineāri.  
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O.Lisovskis, S.Piskunovs, J. Ozoliņš un J. Žukovskis (zinātniskie vadītāji) 
 

DOPĒTO TITĀNA DIOKSĪDA NANOCAURUĻU KVANTU ĶĪMIJAS 
MODELĒŠANA FOTOKATALĪTISKAJAI ŪDEŅRAŽA IEGUVEI 

 
Darba mērķis ir, pamatojoties uz kvantu ķīmisko modelēšanu, izstrādāt nanomodificēta 

TiO2 fotokatalizatora modeli, kurš spētu efektīvi šķelt ūdeni līdz ūdeņradim un skābeklim, 
izmantojot saules gaismas enerģiju   redzamajā spektra daļā. 

Problēmas, kas saistītas ar alternatīviem enerģijas avotiem, mūsdienās ir ļoti svarīgas un  
aktuālas. Ūdeņraža enerģētika ir viens no perspektīvākajiem virzieniem. Ūdeņradis ir ārkārtīgi 
tīrs enerģijas avots, pie tam tas ir plaši pielietojams ķīmiskajā industrijā. Šodien ūdeņradis 
tiek ražots no derīgiem izrakteņiem, kuru krājumi izsīkst, pie tam ūdeņraža iegūšanas procesā 
paradās nevēlamie blakusprodukti, tādi kā CO2. Viens no ceļiem, kā var atrisināt minētās 
problēmas, ir ūdeņraža iegūšana ūdens fotokatalītiskās šķelšanas ceļā. Galvenā mūsdienu 
fotokatalizatoru problēma ir to zemā efektivitāte. Lai to paaugstinātu, ir jāoptimizē 
katalizatora aizliegtās zonas platums un pozīcija. Viens no ceļiem, kā to var izdarīt, ir titāna 
dioksīda nanocauruļu veidošana ar sekojošu leģēšanu, izmantojot citu elementu atomus. 
Eksperimentālā sintēze un nanostruktūru materiālu raksturojums ir diezgan sarežģītas un 
dārgas procedūras. Pirms praktisko eksperimentu uzsākšanas ir racionāli izveidot dopētas 
TiO2 nanocaurules teorētisko modeli.  

Aprēķini pamatojas uz LCAO-DFT metodi. Darba sākumā bija jāizvēlas piemērota 
apmaiņas-korelācijas funkcionāla un Gausa-tipa bāzes viļņu funkciju kombinācija, lai to 
lietotu turpmākiem aprēķiniem. Bija apskatīti sekojoši apmaiņas-korelācijas funkcionāli: 
GGA, LDA, SOGGAXC un hibrīdie PBE0, B3LYP, B3PW. Iekšējo elektronu čaulu 
konstruēšanai titānam tika apskatītas divas orbitāļu funkciju bāzes, balstītas uz 
pseidopotenciāliem: HAYWSC-411sp- 311d(G) un SC_ECP-5s-6sp-5d. Labāki rezultāti bija 
sasniegti, izmantojot pēdējo bāzi un B3LYP apmaiņas-korelācijas funkcionālu. Turpmākai 
funkcionāla optimizācijai bija noteikts visizdevīgākais Hartrija-Foka apmaiņas ieguldījuma 
īpatnējais svars – 14%. 

Sekojošie aprēķini bija veltīti divdimensionālām struktūrām. Tos veica, lai noteiktu 
plakņu pilnu enerģiju un ar to palīdzību izrēķinātu nanocauruļu salocīšanas enerģiju, kas ļauj 
secināt, kura no nanocauruļu konfigurācijām ir visstabilākā. Darbā tiek apskatītas 4 tipu 
divdimensionālas struktūras: 3-slāņainais anatāzs ar Millera indeksiem (101), 6-slāņainais 
anatāzs (101), 6-slāņainais anatāzs (001), 9-slāņainais anatāzs (001). 

Tika modelētas 8 veidu nanocaurules –2 veidu (ar dažādiem hiralitātes indeksiem) uz 
katru 2D struktūru. Katram veidam bija modelētas nanocaurules ar dažādiem diametriem – 
vidēji apmēram 10 dažāda izmēra nanocaurules uz veidu. Darbā noteikts, ka 9-slāņaina 
anatāza nanocaurules ar hiralitātes indeksiem (0,n) ir visstabilākās – tām piemīt negatīva 
salocīšanas enerģija. Veicot 9-slāņaina anatāza (0,36) modificētas nanocaurules modelēšanu, 
izmantojot par dopantiem C, S, N skābeklim un Fe titānam, kā arī modelējot nanocaurules ar 
skābekļa vakancēm, ir atrasts, ka visaugstākā fotokatalītiskā aktivitāte ir paredzama 
nanocaurulēm ar S dopantiem. 
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A.Marduseviča, D.Kalniņa (zinātniskā vadītāja) 
 

FLOKULANTI ŪDENS ATTĪRĪŠANĀ 
 

Palielinoties ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam, ūdens attīrīšanā tiek 
izmantotas metodes, kas ļauj virsūdeni ātri un efektīvi sagatavot lietošanai, kā arī atdalīt 
piesārņojumu pēc tā izmantošanas sadzīves vai rūpniecības vajadzībām. Neskatoties uz to, ka 
plaši tiek pētītas dažādas ūdens apstrādes metodes, kurās nevajadzētu izmantot ķīmiskos 
savienojumus ūdens attīrīšanā, joprojām ķīmisko savienojumu izmantošana ūdens apstrādes 
tehnoloģijās ir ļoti plaša. 

Viens no ķīmisko savienojumu pielietošanas veidiem ūdens attīrīšana ir koagulācija. Lai 
palielinātu koagulācijas procesā izveidojušos nogulšņu daudzumu, palielinātu nogulšņu 
sablīvēšanos un samazinātu koagulanta devu, plaši tiek pielietoti lielmolekulāri polimēri – 
flokulanti.  

Neskatoties uz to, ka visu ķīmisko vielu aprites procesu nosaka EU likumdošana, par 
attīrīšanā izmantotiem flokulantiem patērētājiem nav iespējams iegūt tādu informāciju, kas 
nodrošinātu to kvalitatīvu izmantošanu. Darba drošības lapas (DDL) satur nepilnīgu 
informāciju tehnologiem, tās sniedz informāciju par flokulantu raksturu (katjonaktīvs, 
anjonaktīvs vai nejonogēns), uzrāda bīstamo vielu daudzumu, ja to saturs pārsniedz 5%, bet 
daudzas tehnologam izmantojamā flokulanta nepieciešamās un būtiskās īpašības 
savienojumiem nav arī uzrādītas sertifikātos vai ķīmiskos savienojumus pavadošos 
dokumentos. Ņemot vērā, ka flokulantus izmanto ne tikai notekūdeņu, bet arī dzeramā ūdens 
attīrīšanā, informācija par to tehnoloģiskajām īpašībām ir ļoti svarīga. 

Zinātniskā darba ietvaros pētījumi tika veikti ar poliakrilamīda flokulantiem (A,B un C), 
lai noteiktu šo savienojumu dažādu koncentrāciju šķīdumu viskozitāti, izmantojot rotācijas 
viskozimetru. Lai būtu iespējama flokulantu savstarpēja salīdzināšana, tika izmantotas viena 
un tāda pati koncentrācija robežās no 0,002% līdz 0,01%. Lielāka koncentrācija netika 
izmantota, jo to šķīdumi ir pārāk viskozi un tehnoloģiski praktiski neizmantojami. 

Būtisku iespaidu uz viskozitātes mērījumiem atstāja polimēru šķīduma pagatavošana un 
tā homogenitāte. Jo vairāk šķīdumam ir tieksme veidot aglomerātus, jo ir lielāka viskozitātes 
mērījumu izkliede. Salīdzinot flokulanta viskozitātes izmaiņu laikā, tika konstatēts, ka 
viskozitāte laikā mainās dažādi katram pētāmajam polimēra šķīdumam. Eksperimentāli tika 
pētīta viskozitātes stabilitāte laikā. 

Eksperimentāli noteikts, ka būtiski atšķirīgs ir arī ātrums (katram flokulantam atšķirīgs), 
ar kādu notiek viskozitātes samazināšanās vai palielināšanās, mainoties (palielinoties) 
viskozimetra cilindra apgriezienu skaitam minūtē. 
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J.Mironova, S.Sergejeva, K.Ruģele (zinātniskā vadītāja) 
 
TiO2 KERAMIKAS ĪPAŠĪBU IZPĒTE ATKARĪBĀ NO TĀS 
SAGATAVOŠANAS UN APSTRĀDES REŽĪMIEM 
 

Titāna dioksīdu (TiO2) jau ilgu laiku izmanto kā komponenti un modificējošu piedevu 
keramikas tehnoloģijās. To plaši izmanto, piemēram, implantu materiālos, radiotehnikā un 
elektronikā. Izstrādājuma vēlamo īpašību iegūšanā liela nozīme ir keramikas blīvumam un 
mikrostruktūrai, kas mainās saķepināšanas procesa laikā. Blīvums un mikrostruktūra lielā 
mērā nosaka izstrādājuma mehāniskās, optiskās un elektriskās īpašības. TiO2 keramiku plaši 
izmanto kā kompozītmateriālu titāna implantu pārklāšanai kopā ar hidroksilapatītu, iegūstot 
materiālu ar ļoti augstu bioaktivitāti, ķīmisko stabilitāti un mehānisko izturību. 

Darba mērķis ir noskaidrot, kā mainās TiO2 keramikas blīvums, porainība un 
mikrostruktūra atkarībā no paraugu izgatavošanas apstākļiem (piedevas, presēšanas spiediena) 
un keramikas saķepināšanas temperatūras. 

Ar izostatiskās presēšanas metodi no TiO2 pulvera (daļiņu izmērs ~200 nm) izgatavoti 
cilindriskas formas paraugi (forma piešķirta presējot uniaksiāli). Paraugi tika izgatavoti, 
izmantojot 2g TiO2 anatāza pulvera, pusei paraugu pievienoja 0.4 ml 5% glicerīna šķīduma 
(16% no parauga masas). Paraugi presēti 3, 30,2 un 60,3 MPa lielā spiedienā ar izturēšanas 
laiku 1 min. Paraugi apdedzināti 1200 un 1400 oC ar sildīšanas/dzesēšanas ātrumu 10oC/min 
un izturēšanas laiku 6 stundas. Paraugu  virsmas attēlus analizēja, izmantojot gaismas 
polarizācijas un skenējošo elektronu mikroskopu (SEM). 

Pievienojot glicerīnu, graudu izmērs ir lielāks, nekā paraugiem bez piedevas. Presēšanas 
spiedienu palielinot, paraugu blīvuma izmaiņas ir nelielas, un, apdedzinot paraugus vienādās 
temperatūrās, graudu izmērs būtiski nemainās. Ja palielina apdedzināšanas temperatūru, 
palielinās graudu izmērs un blīvums. Paraugiem, kuriem pievienots glicerīns  (att.b), pēc 
termiskās apstrādes blīvums ir lielāks, nekā paraugiem, kuriem izmantoja TiO2 pulveri bez 
saistvielas (att. a). Samazinot starpību starp kodināšanas un apdedzināšanas temperatūrām, 
graudu robežas ir izteiktākas. 

 
Att. TiO2 paraugs bez glicerīna (a.) un ar glicerīnu (b), apdedzināts 1400oC, presēšanas spiediens 30,2 MPa. 
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I.Narkevica, K.Rubenis, J.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
TITĀNA OKSĪDUS SATUROŠAS KERAMIKAS STRUKTŪRAS UN 
ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI 
 

Titāna dioksīda (TiO2) keramikas plašais pielietojums dažādās tehnikas nozarēs saistīts ar 
tādām īpašībām kā zems gaismas absorbcijas koeficients, liela dielektriskā konstante un 
augsta biosaderība. Kaut gan TiO2 ir dielektriķis ar aizliegtās zonas platumu 3,2 eV, to var 
samērā viegli reducēt, rezultātā tā kristālrežģī veidojas dažādi defekti (skābekļa vakances, 
kristālrežģa starpmezglu pozīcijās novietojušies Ti3+ un Ti4+ joni, u.c.). Reducēšanas rezultātā 
mainās titāna un skābekļa attiecības oksīdā, ko var aprakstīt ar vispārīgu formulu TiO2-x. Pat 
nelielas novirzes no stehiometrijas izraisa ievērojamu elektriskās pretestības samazināšanos 
un šāda veida materiālus var izmantot, piemēram, elektroķīmiskai ūdens attīrīšanai no 
organiskajiem piesārņotājiem, kas ir videi draudzīga un salīdzinoši lēta metode. 

Darba mērķis ir noskaidrot, kā termiskā apstrāde augstvakuuma apstākļos ietekmē titāna 
dioksīda keramikas struktūru un īpašības. Novirze no stehiometrijas aprēķināta, izmantojot ar 
termogravimetru SETSYS Evolution -1750 iegūtās līknes temperatūras intervālā no 20  līdz 
1450 °C. Struktūras raksturošanai ar rentgendifraktometru PANALITIC X`Pert PRO un Furjē 
transformācija infrasarkano spektrometru FTIR VARIAN 800 uzņemti spektri, kā arī pētītas 
virsmas īpašības, izmantojot optisko kontaktleņķa mērīšanas ierīci OCA 20.  

Augsta blīvuma cilindriskas formas paraugi sagatavoti, uniaksiāli presējot TiO2 anatāza 
pulveri pie 5 kN spiediena (formas piešķiršana), kam seko presēšana izostatiski pie 200 kN 
spiediena. Pēc tam tie termiski apstrādāti gaisa vidē pie četrām dažādām temperatūrām - 1100, 
1250, 1350 un 1450°C - ar tam sekojošu termisko apstrādi augstvakuuma apstākļos 1250 °C 
temperatūrā (spiediens 2×10-3 Pa). Virsmas īpašību pētījumiem paraugu virsmas pulētas, 
izmantojot Al2O3 un dimanta pastas. Virsmas spraiguma noteikšanai izmantoti 3 šķidrumi: 
ūdens, glicerīns un dijodometāns.  

Pieaugot paraugu apdedzināšanas temperatūrai gaisā, pieaug arī to blīvums (pie 1100°C 
relatīvais blīvums procentos no teorētiskā ir 74,2; 1250 °C - 82,4; 1350 °C – 87,7; 1450°C -
92,9) un samazinās porainība. Sekojošā paraugu termiskā apstrāde augsta vakuuma apstākļos 
būtiskas blīvuma izmaiņas neizraisa.  

Analizējot iegūtās XRD rentgenogrammas gaisa vidē apdedzinātiem paraugiem, 
konstatēta TiO2 polimorfā pāreja no anatāza uz rutilu, arī pēc apdedzināšanas augstvakuuma 
apstākļos saglabājas rutila fāze. 

Paaugstinot apdedzināšanas temperatūru no 1100°C līdz 1350°C, kā arī pēc papildus 
apdedzināšanas vakuumā, pēc FTIR spektriem var secināt, ka spektrālās joslas nedaudz maina 
savas pozīcijas - paliek platākas, mazāk intensīvas un saplūst kopā. Tas varētu būt saistīts ar 
defektu veidošanos struktūrā, it sevišķi skābekļa vakanču rašanos vakuuma apstākļos.  

Analizējot iegūtos termogravimetrijas metodes rezultātus, novērots, ka masas pieaugums 
nestehiometriskam TiO2-x ir lielāks nekā paraugam, kurš termiski apstrādāts gaisa vidē. 
Aprēķināts, ka termiski apstrādājot paraugu pie 1450 oC gaisā un 1250 oC vakuumā, iegūts 
nestehiometrisks titāna dioksīds ar vispārīgu formulu TiO1,95. 

Palielinot apdedzināšanas temperatūru gaisa vidē, tiek iegūts keramisks materiāls, kura 
kopējai virsmas enerģijai ir tendence samazināties (no 51,45 līdz 26,91 mN/m). Pēc 
augstvakuuma termiskās apstrādes novērojams tāds pats efekts. Secināts, ka nestehiometrisko 
savienojumu gadījumā  virsmas enerģijas polārai komponentei ir tendence pieaugt, to varētu 
izskaidrot  ar atmosfērā esošā ūdens saistīšanos vietās, kur radušās skābekļa vakances, kā 
rezultātā materiālam piemīt izteiktākas hidrofīlās īpašības. 
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S.Niedra, V.Lakevičs un  J.Mālers (zinātniskie vadītāji) 
 
PĒTĪJUMI PAR LATVIJAS MĀLU TIKSOTROPĀM ĪPAŠĪBĀM 
 

Ir vispārzināms, ka mālus izmanto kā izejvielu būvmateriālu ražošanā un dažādu 
keramikas izstrādājumu izgatavošanā. Daudz mazāk ikdienā ir zināms par citu interesantu 
mālu īpašību – tiksotropiju. Tā ir sistēmas „māls – ūdens” spēja pēc noteikta laika atjaunot 
savu struktūru, kas noārdīta mehāniskas iedarbības rezultātā. Tiksotropo īpašību izpēte 
pavērtu ceļu perspektīvai un aktuālai iespējai izmantot Latvijas mālus pulverveida 
kompozīciju sastāvā, kuras lieto kā sorbentus izplūdušas naftas un tās produktu savākšanai no 
ūdens akvatoriju virsmas vai kā urbšanas šķidrumu komponentes.  

Tādas mālu funkcionālās īpašības kā augsta tiksotropija, viskozitāte un suspensiju 
stabilitāte, ļauj tos izmantot biezas masas produktos - krēmos, ziedēs, pastās, dekoratīvajā 
kosmētikā u.c. 

Darbā pētītas Latvijas kvartāra, devona un juras mālu tiksotropās īpašības. Izmantojot 
rotējošo viskozimetru, tika mērīta mālu ūdens suspensiju dinamiskā viskozitāte. Konstatēts, 
ka, palielinot vārpstas rotācijas apgriezienu skaitu un samazinot suspensiju koncentrāciju, 
dinamiskā viskozitāte samazinās. Kad viskozitāte ievērojami samazinās, līknē ir vērojams 
straujš kritums. Tas liecina par to, ka mālu daļiņas veido ažūru, viegli noārdāmu struktūru un 
parādās tiksotropās īpašības. 

Kā piemērs attēlā parādīts Skaņkalnes atradņu mālu dažādas koncentrācijas (WS%=50%; 
45%, 40%; 35%, 30%) paraugu dinamiskās viskozitātes izmaiņas rotācijas ātruma intervālā 
no 1 līdz 200 apgriezieniem minūtē. Redzams, ka Skaņkalnes atradņu mālu ūdens suspensijas 
uzrāda strauju dinamiskās viskozitātes izmaiņu un tiksotropijas apgabalus intervālā līdz 35% 
mālu masas daļas suspensijām pie rotācijas ātruma no1 līdz 50 apgriezieniem minūtē. 

 

 
 

Att. Skaņkalnes atradņu mālu dinamiskās viskozitātes izmaiņas atkarībā no rotācijas apgriezienu skaita. 
 

Līdzīgu tendenci uzrāda arī Ceplīšu, Pavāru, Strēļu un Ugāles atradņu mālu paraugi. 
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A.Pabērza, U.Cābulis un  J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji) 
 
AR LIGNĪNU PILDĪTI CIETIE POLIURETĀNA PUTUPLASTI 
 

Poliuretāni ir vieni no plašāk un daudzpusīgāk izmantotajiem polimēru materiāliem 
mūsdienās, tos iegūst izocianāta grupu reakcijā ar hidroksilgrupu saturošiem savienojumiem -
polioliem, ko šobrīd pārsvarā iegūst no naftas produktiem, taču ir iespējams izmantot arī 
atjaunojamās izejvielas, tādējādi aizvietojot fosilo izejmateriālu lietošanu. Pētījums par 
atjaunojamo izejvielu, lignīna un talleļļas izmantošanu poliuretāna putuplasta materiālu 
iegūšanai ir izstrādāts ES 7. IeP projekta BIOCORE ietvaros. 

Viena no dabas izejvielām, kas izmantota dotajā pētījumā poliuretāna putuplastu jeb cieto 
putupoliuretānu (PPU) iegūšanā, ir talleļļa, kas ir celulozes ražošanas blakusprodukts. Paralēli 
tika veikti pētījumi par vēl vienu celulozes iegūšanas blakusproduktu - lignīnu, kā pildvielu 
PPU modifikācijai, kas ir veids, kā palielināt atjaunojamo izejvielu daudzumu gala produktā. 

Poliola komponente PPU iegūšanai saturēja ar dietanolamīnu amidizētu talleļļu 
(OH skaitlis = 286 mg KOH/g; skābes skaitlis = 4,4 mg KOH/g; mitrums = 0,14%), 
katalizatorus, virsmas aktīvās vielas un ūdeni, kā uzputošanās aģentu. Lignīns tika apstrādāts 
ar dezintegratoru DESI-11, tādā veidā palielinot lignīna aktīvās virsmas laukumu. 

Poliola komponentē mehāniski iemaisīja lignīnu (OH skaitlis = 120 mg KOH/g, skābes 
skaitlis = 74,2 mg KOH/g), iegūstot poliola kompozīcijas, kas saturēja 0 – 30% lignīna. PPU 
tika iegūti šo poliola kompozīciju polikondensācijas reakcijas rezultātā ar polimerizētu  
4,4`-difenilmetāndiizocinātu. Iegūtajiem PPU veica spiedes izturības testu Zwick/Roell Z100 
iekārtā, noteica blīvumu un slēgto poru saturu, ūdens uzsūcamību un formas stabilitāti 
attiecīgi pēc DIN 53420, ISO 4590 EN 12087 un EN 1604 standartiem. Lignīna daudzuma 
ietekme uz PPU poru struktūru tika pētīta ar skenējošo elektronmikroskopu (SEM). 

Darba gaitā tika iegūti PPU ar blīvumu 48 – 60 kg/m3 un ar slēgto poru saturu 88 – 95%, 
ūdens uzsūcamību pēc 7 dienām 1,9 – 2,3%. Blīvums palielinājās, pieaugot lignīna saturam 
putuplastos. Visi tehnoloģiskie parametri (putošanās starta, gela, lipīguma un putošanās beigu 
laiks) pieauga, pieaugot lignīna daudzumam PPU. Spiedes izturība mainījās robežās no 0,2 
līdz 0,3 MPa, maksimālo vērtību sasniedzot paraugā, kur lignīna daudzums talleļļas poliola 
komponentē bija 5%. Pievienojot lignīnu līdz 10% talleļļas poliola komponentē, PPU kļūst 
smalkporaināki. Pēc SEM rezultātiem redzams, ka, palielinot lignīna daudzumu, PPU poras 
kļūst lielākas un asimetriskākas. Tātad lignīns darbojas kā nukleofīls aģents poru veidošanās 
procesā, bet poru izmēra un asimetrijas palielināšanos var izskaidrot ar samaisīšanas 
efektivitātes samazināšanos poliolu komponentes maisījuma viskozitātes palielināšanās 
rezultātā. 

Pētījumā tika izstrādāta metodika kvalitatīvu PPU iegūšanai ar lignīna saturu līdz 6% un 
atjaunojamo izejvielu kopējo saturu līdz pat 24% gatavajā putuplastā, iegūtie PPU ir 
izmantojami kā siltumizolācijas materiāli, piem., būvniecībā vai aukstumtehnikā, to 
raksturlielumi atbilst normatīvajām prasībām. PPU iegūšanu ar lielāku lignīna daudzumu 
ierobežo poliolu komponentes maisījuma viskozitātes palielināšanās.  
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A.Putniņš, I. Kreicbergs un  M. Sokolova (zinātniskie vadītāji) 
 

MAISĪŠANAS IETEKME UZ HIDROKSILAPATĪTA SINTĒZI 
 

Mūsdienās hidroksilapatītam (HAp) ir sevišķa nozīme implantu pārklājumu un slodzi 
nenesošu implantu materiālu izstrādāšanā. HAp raksturīga augsta bioaktivitāte, jo tas veido 
kaulu neorganisko komponenti. 

Viena no HAp iegūšanas metodēm ir apmaiņas reakcija ūdens vidē, kā izejvielas 
izmantojot Ca(OH)2 un H3PO4 (1. vienādojums). Sintēzē izmanto svaigi pagatavotu kalcija 
hidroksīdu, kuru iegūst no apdedzināta CaO dzēšanas ar destilētu ūdeni. Ca(OH)2 suspensijai 
H3PO4 tiek pievienota pakāpeniski. 
 10Ca(OH)2+6H3PO4→Ca10(PO4)6(OH)2+18H2O  (1) 

Viena no metodes priekšrocībām ir relatīvi lēti un vienkārši reaģenti, un vienīgais 
blakusprodukts ir ūdens. Šai metodei ir perspektīva rūpnieciska mēroga HAp ražošanai. Lai 
veiktu sintēzes metodes mērogošanu un modelēšanu, viens no uzdevumiem ir izpētīt 
maisīšanas ietekmi uz sintēzi. 

Darba mērķis ir noskaidrot plūsmas kriteriālos lielumus sintēzes reaktorā un analizēt to 
ietekmi uz HAp sintēzi. Lai raksturotu sintēzes vidi, tika mērīta viskozitāte un blīvums 
Ca(OH)2 suspensijām  ar koncentrāciju no 0,15 mol/l līdz 1 mol/l. Paralēli veikti teorētiski 
viskozitātes un blīvuma aprēķini, tika arī noteikts maisītāja Reinolda skaitlis laboratorijas 
sintēzes reaktorā un mērogotās sintēzes reaktorā. Jauda un makromaisīšanas laiks ir aprēķināti 
laboratorijas reaktoram. Dati apkopoti tabulā. 
 

Tabula 
Ca(OH)2  0,15M 0,30M 0,45M 0,60M 0,80M 1,00M 
ρ (teor.), 
g/cm3  

1,006 1,012 1,018 1,024 1,032 1,039 

ρ (eksp.), 
g/cm3  

1,006 1,006 1,011 1,013 1,021 1,026 

μ (eksp.), 
mPa·s  

1,473 1,618 1,809 2,055 2,569 2,204 

μ (teor.), 
mPa·s  

1,012 1,022 1,031 1,041 1,053 1,065 

Re (lab. r.)  4,4 x 104 4,0 x 104 3,6 x 104 3,2 x 104 2,6 x 104 3,0 x 104 

Re (mēr. r.)  7,7 x 104 6,9 x 104 6,2 x 104 5,5 x 104 4,4 x 104 5,2 x 104 

P (lab. r.), W  7,01 7,01 7,05 7,06 7,12 7,16 
tmacro (lab. r.), 
s  

1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,35 

 
Redzams, ka visos gadījumos plūsmas režīms reaktorā ir turbulents (Re > 104). Tādos 

apstākļos makromaisīšanas laiks tmacro ir ilgāks par mikromaisīšanas tmicro laiku, tā rezultātā 
var pieņemt, ka mikromaisīšana ir pietiekama. Mērogotajā sintēzē tiek izmantots lielāks 
skābes pievienošanas ātrums, kas saskan ar lielāku plūsmas turbulenci un efektīvāku 
maisīšanu nekā laboratorijas reaktorā, kas ir redzams pēc Re skaitļa atšķirības. Mērogotās 
sintēzes reaktorā Re vērtība ir par ~ 2 reizēm lielāka nekā laboratorijas reaktorā. Aprēķinātās 
suspensijas blīvuma vērtības ir lielākas nekā eksperimentāli noteiktās. Blīvuma samazinājumu 
var skaidrot ar Ca(OH)2 vājo šķīdību ūdenī.  Teorētiski aprēķinātā viskozitāte ievērojami 
atšķiras no eksperimentāli noteiktās. Ca(OH)2 suspensijas viskozitātes aprēķinam izvēlētais 
matemātiskais modelis nav piemērots, un ir jāmeklē alternatīva aprēķina metode. 
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S.Rabkēviča, L.Bērziņa-Cimdiņa un  A.Stunda-Zujeva (zinātniskās vadītājas) 
 
8N STIKLA PIEMĒROTĪBA ZOBU PROTEZĒŠANAI  
 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot 8N stikla (Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5) optimālo apstrādes 
režīmu, mehāniskās un estētiskās īpašības, lai noteiktu tā piemērotību zobu protezēšanai.   

Stikla keramiku iegūst, kontrolēti kristalizējot stiklu. Stikla keramika satur divas fāzes: 
stiklveida un kristālisko fāzi, kuras izmainot, var iegūt materiālus ar atšķirīgām ķīmiskām un 
fizikālām īpašībām. Šo fāzu proporciju var mainīt, mainot karsēšanas režīmu, t.i., maksimālo 
temperatūru, temperatūras celšanas ātrumu un izturēšanas laiku. 

Zobu restaurācijā stikla keramiskie materiāli uzrāda vislabākos rezultātus materiāla ilgās 
kalpošanas un estētiskas ziņā. Pateicoties augstiem mehānisko un estētisko īpašību rādītājiem, 
keramiku pielieto daudzos  zobu protēžu veidos. No tiem tiek gatavoti zobu kroņi un tiltveida 
protēzes, zobu onlejas, inlejas un sakņu inlejas, kā arī keramiskās zobu plāksnītes jeb venīri.  

Visiem keramiskiem materiāliem zobu protezēšanā jāatbilst vairākiem faktoriem, lai 
nodrošinātu kvalitatīvas un funkcionālas zobu protēzes: materiālam jāpiemīt augstai izturībai 
pret deformāciju un nodilumu, labai krāsu stabilitātei, augstai bioķīmiskai saderībai, kā arī 
jānodrošina laba estētika (materiāla krāsa un optiskās īpašības), ko nosaka vairāku mehānisko 
un optisko īpašību rādītāji. Stikla keramiku gluži kā stiklu vislabāk raksturo trauslums, tādēļ 
ne materiāla saspiešanas spēks, ne stiepes izturība tik labi neraksturo materiālu, kā lieces 
izturība. Būtiska loma ir materiāla apdedzināšanas režīmam, ķīmiskajam sastāvam, ķīmiskai 
šķīdībai, termiskam izplešanās koeficientam u.c.  

8N stikla mīksttapšanas un kristalizēšanās temperatūras noteiktas ar diferenciāltermisko 
analīzi, pie dažādiem temperatūras celšanas ātrumiem (1, 2, 5, 11, un 20oC min-1). iegūtie 
rezultāti rāda, ka, pieaugot temperatūras celšanās ātrumam, palielinās izturēšanas laika 
nozīme pie maksimālās temperatūras. Kvantitatīvi līdzīgas kristāliskās fāzes izveidojas, ja 
proporcionāli, palielinot izturēšanas laiku, attiecīgi pazemina maksimālo apdedzināšanas 
temperatūru. 

Paraugu apdedzināšanai dažādos režīmos tika izvēlēts temperatūras diapazons no 680o 
līdz 720oC ar intervālu 10oC, apdedzināšanas vides – gaisā un vakuumā. 8N stikla pulverim 
tika noteikta optimālā apdedzināšanas temperatūra, temperatūras celšanas ātrums un 
izturēšanas laiks. Vēlamo - dabīga zoba izskatu materiāls iegūst karsējot ar  11oC/min 
(vakuumā) un 1 min izturēšana laika pie 710oC. 8N stikla pulvera optimālā apdedzināšanas 
temperatūra atšķirībā no komerciāli pieejamiem materiāliem (vid. 880oC) ir zema (710oC), 
kas ir ļoti labs rādītājs, jo temperatūras režīms ir viens no konkurējošiem parametriem 
pieejamo komerciālo materiālu klāstā. 

Optimālos apdedzināšanas apstākļos iegūtam 8N stikla keramikas paraugam noteikta 
mikrocietība ar Vikera metodi un ir 9,8 GPa. Salīdzinot ar literatūrā uzrādītiem komerciāliem 
stikla keramikas materiālu rādītājiem, kas leicītu kristālu (KAlSi2O6) stikla keramikai ir  
5,9 GPa, savukārt litija disilikāta (Li2Si2O5) stikla keramikai – 6,3 GPa, 8N stikla keramikas 
paraugs uzrāda salīdzinošu rezultātu. Svarīgi zobu restaurēšanai paredzētu  stikla keramikas 
mikrocietību tuvināt dabīga zoba cietībai, kas dabīga zoba emaljas masai ir ap 4 GPa, lai 
līdzsvarotu mijiedarbību starp restaurācijas materiāla un dabīgu zobu nodilumu. 
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E.Rubina, A.Stunda–Zujeva (zinātniskā vadītāja) 
 
STIKLA KERAMIKAS MIKROSTRUKTŪRAS MODELĒŠANA 
 

Stikla keramika ir polikristālisks materiāls, kas tiek iegūts, kontrolēti kristalizējot stiklu. 
Kristalizācija sevī ietver vairākus posmus: stikla pulvera saķepšanu, kristālu dīgļu veidošanos 
un kristālu augšanu. Atkarībā no mikrostruktūras mainās materiāla mehāniskās, elektriskās un 
citas īpašības. Stikla keramikas mikrostruktūru ietekmē šādi faktori: karsēšanas režīms, 
kinētika un apdedzināšanas temperatūra, kā arī citi tehnoloģiskie parametri, kas ietekmē 
parauga izturību un īpašības – sagataves presēšanas spiediens, lietotās piedevas, saķepšanas 
efektivitāte, stikla pulvera granulometriskais sastāvs.  

Darba mērķis ir pētīt apdedzināšanas parametru ietekmi uz stikla keramikas 
mikrostruktūru. Tika pētīta stikla, ar sastāvu CaO-P2O5-Nb2O5-Na2O (apzīmēts ar 8N), 
kristalizācijas rezultātā iegūtā mikrostruktūra. Lai noteiktu paraugu kristalizācijas 
temperatūras pie dažādiem karsēšanas ātrumiem, kas attiecīgi bija 1°C/min, 10°C/min, 
20°C/min, tika uzņemtas diferenciāltermiskās analīzes (DTA) līknes. Paraugu apdedzināšanas 
režīmi tika izvēlēti no DTA rezultātiem. 

Pēc rentgendifrakcijas analīzes un skenējošās elektronu mikroskopijas (SEM) datiem var 
secināt, ka paraugi, kas apdedzināti ar ātrumiem 1°C/min līdz 720°, 10°C/min līdz 790°, 
20°C/min līdz 850° ir amorfi – tie ir saķepuši, tomēr ir redzamas poras (1.a att.). Karsējot pie 
attiecīgi 750°, 810° un 900°C, veidojas Ca3(PO4)2 un Ca2P2O7 kristāli (1.b att.). Pie lēnāka 
karsēšanas ātruma kristāli ir izteikti garenāki. Turpinoties kristalizācijai, mikrostruktūra 
būtiski nemainās, fosfātu kristāli nedaudz palielinās, atlikusī amorfā fāze kristalizējas par 
Na4Nb8P4O32 (1.c att.). Rekristalizācija par niobofosfātu notiek, attiecīgi karsējot ar 1°C/min 
līdz 790°, ar 10°C/min līdz 790°C un izturot šajā temperatūrā 20 minūtes, ar 20°C/min – 
izturot pie 810°C 20 minūtes.  

 

 
a)  b) c) 

Att. SEM analīze – dažādas mikrostruktūras: a) amorfie paraugi b) fosfātu kristāli, c) nātrija 
niobofosfāta un niobāta fāzes. 1 – poras, kas veidojušās saķepšanas un kristalizācijas rezultātā,  
2 – fosfātu kristāli. 

Pētot fāžu sākuma kristalizācijas punktus, svarīgi parametri ir ne tikai apdedzināšanas 
temperatūra un ātrums, bet arī izturēšanas laiks. Palielinot karsēšanas ātrumu, kristalizācija 
notiek pie augstākas temperatūras vai pie ilgāka maksimālās temperatūras izturēšanas laika. 
Pētītajam 8N sastāvam tika iegūtas dažādas mikrostruktūras, kas atšķiras ar kristālu izmēriem, 
porainību un fāžu sastāviem. No iegūtajiem rezultātiem iespējams modelēt mikrostruktūras 
pārejas punktus pie dažādiem karsēšanas ātrumiem, tādējādi prognozējot stikla keramikas 
īpašības.  
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R.Sadretdinovs, J.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
TITĀNA OKSĪDU KERAMIKAS ELEKTRODU ILGMŪŽĪBAS 
PROGNOZĒŠANA 
 

Titāna dioksīda keramiku termiski apstrādājot augstvakuuma apstākļos, iegūst titāna un 
skābekļa nesteheometriju, ko var izteikt ar vispārīgu formulu TiOx. Augstvakuuma apstākļos 
reducētai TiOx keramikai piemīt elektrovadītspēja, kas pielīdzināma grafīta elektrovadītspējai, 
tādēļ šis materiāls ir piemērots, lai izgatavotu elektrodus, kas paredzēti elektroķīmisku 
procesu veikšanai un atšķirībā no klasiskiem elektrodu materiāliem ir salīdzinoši lētāks un 
stabilāks agresīvā, oksidējošā vidē. Izmantojot šādu materiālu, elektrolīzes iekārtā ir svarīgi 
novērtēt un paredzēt elektrodu kalpošanas laiku. 

Elektrolīzes šūnai izmantoti TiOx keramikas elektrodi, kas iegūti ekstrūzijas ceļā, pēc tam 
apdedzināti gaisā 6 h pie 1350°C un vakuumā 1 h 1250°C. Elektrodu garums ~ 80 mm, 
neizolētā daļa L1 ~ 60 mm, attālums starp elektrodiem l ~ 15 mm. Elektrodi tika ekspluatēti 
pie dažādiem konstantiem strāvas blīvumiem (0,0043 – 0,0130 A/cm2) 1M H2SO4 ūdens 
šķīdumā, kontrolējot elektrolīzes šūnai pielikto spriegumu (5 – 50 V). Elektrolīzes šūnas 
shēma parādīta attēlā.  

Att. Elektrolīzes šūnas shēma. 
 

Elektrodu ekspluatācijas laikā konstatēts, ka notiek elektrolīta difūzija elektrodu materiāla 
porās (vidējā atvērtā porainība 15 – 18 %), kas izraisa elektrisko kontaktu koroziju, samazinot 
elektrodu darbības laiku. Lai nepieļautu elektrolīta piekļuvi kontaktam, elektroda gali tika 
piesūcināti ar epoksīda sveķiem, aizpildot poras keramikā. 

Lai uzturētu konstantu strāvas blīvumu uz elektrodiem, jāpalielina šūnas spriegums, kas 
saistīts ar elektrodu elektrovadītspējas samazināšanos. Tika iegūtas sprieguma līknes atkarībā 
no elektrodu ekspluatācijas laika, kas sastāv no diviem posmiem: pirmajā posmā notiek 
lineāra sprieguma palielināšanās, bet otrajā posmā – straujš sprieguma pieaugums. Laiku, kad 
notiek straujš sprieguma pieaugums, var uzskatīt par elektroda ekspluatācijas kritisko laiku, 
pēc kura notiek elektrovadītspējas īpašību izmaiņas. 

 Pie konstanta strāvas blīvuma, šūnas sprieguma – ekspluatācijas laika līknes raksturs 
mainās atkarībā no strāvas blīvuma uz elektrodiem. Ekspluatācijas kritiskais laiks tiek 
sasniegts ātrāk, ja palielina strāvas blīvumu uz elektrodiem (570 stundas pie 0.0043 A/cm2 un 
160 stundas pie 0.0130 A/cm2). 

Izmērot elektrodu elektrisko pretestību dažādās vietās, pēc kritiskā ekspluatācijas laika 
sasniegšanas, konstatēts, ka anodam elektriskā pretestība nav vienmērīgi sadalīta pa elektroda 
garumu un salīdzinot ar katodu ir no 2 līdz 20 reizēm lielāka. 
  

L1
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l 
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→ ←

Ampērmetrs 
Voltmetrs 

Līdzstrāvas 
avots



 

237 
 

S.Silkāne, I.Dušenkova (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS MĀLU APSTRĀDE AR ORGANISKĀM SKĀBĒM  
 

Jau kopš seniem laikiem māli tiek izmantoti kosmētikā un medicīnā. Mālu plāksnes tika 
izmantotas terapeitiskos nolūkos jau pirms 4500 gadiem. Senajā Ēģiptē mālu maisījumus 
izmantoja ādas attīrīšanai, kā pretiekaisuma līdzekli un konservantu mumifikācijā. Mālu 
izmantošana šajās nozarēs ir saistīta ar jonu apmaiņas un sorbcijas spējām, lielu īpatnējo 
virsmu, tiksotropiju un citām īpašībām. 

Mālos esošie karbonāti (pārsvarā kalcīts un dolomīts) var ietekmēt mālu-ūdens suspensiju 
stabilitāti, jo karbonātus saturošie kalcija un magnija joni veicina mālu minerālu 
aglomerāciju. Līdz ar to karbonātu atdalīšana ir svarīgs process stabilu koloidālo sistēmu 
iegūšanai. Atdalīšana tiek veikta, mālu paraugus apstrādājot ar organiskām un neorganiskām 
skābēm, tā rezultātā karbonāti tiek izšķīdināti. No neorganiskajām skābēm visbiežāk 
izmantotā ir sālsskābe, bet  no organiskajām - skudrskābe un etiķskābe. 

Mālu iegulas Latvijā ir salīdzinoši labi apzinātas. Visplašāk sastopami ir kvartāra un 
devona māli, kas pārsvarā sastāv no illīta un nedaudz kaolinīta un hlorīta. Karbonātu 
sadalījums var būt gan vienmērīgs, gan nevienmērīgs un variēt no 5-15%. Pētījumi par 
Latvijas māla īpašībām pārsvarā saistās ar tā izmantošanas iespējām celtniecībā, keramikā un 
kā sorbentu vides attīrīšanā, bet trūkst informācijas un pētījumu par izmantošanas iespējām 
kosmetoloģijā.  

Darba mērķis ir novērtēt organisko skābju ietekmi uz mālu sorbcijas spēju un suspensiju 
stabilitāti. Darbā tika izmantoti māli no Lažas iegulas ar frakciju < 63 µm un karbonātu saturu 
aptuveni 13%, un divas organiskās skābes – citronskābe un skābeņskābe. Apstrādei tika 
izmantotas trīs skābes šķīdumu koncentrācijas – 0,05; 0,1 un 0,2M. Pagatavotās mālu un 
skābes šķīdumu suspensijas tika kratītas 6 stundas un pēc tam skalotas līdz pH 7. 
Mineraloģiskais sastāvs noteikts ar rentgenstaru pulverdifrakcijas iekārtu (XRD). 

XRD dati liecina, ka pēc apstrādes ar organiskajām skābēm mālu paraugos esošie 
karbonāti ir daļēji vai pilnībā izšķīdināti, atkarībā no izmantotās skābes koncentrācijas. 
Apstrādes procesā kā blakusprodukti rodas šķīstoši un mazšķīstoši organisko skābju kalcija 
un magnija sāļi. Suspensiju stabilitāte ir atkarīga gan no izmantotās skābes, gan tās izejas 
koncentrācijas. Visstabilākā mālu suspensija ir pēc apstrādes ar 0,2 M skābeņskābi. Salīdzinot 
ar neapstrādātiem māliem, pēc 5 minūšu sorbcijas metilēnzilā koncentrācija filtrātā samazinās 
vidēji par 50%, bet pēc 15 minūšu sorbcijas nav ievērojamas atšķirības.  Vislielākā sorbcija ir 
māliem, kas apstrādāti ar skābeņskābi.  
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S.Sirsniņa, J. Ozoliņš un M. Reimanis (zinātniskie vadītāji) 
 
HLORA IZDALĪŠANĀS EFEKTIVITĀTE ŪDENS ELEKTROLĪZĒ, 
IZMANTOJOT TITĀNA OKSĪDA ELEKTRODUS 
 

Darba mērķis ir noskaidrot tehnoloģiskos parametrus efektīvai ūdens elektroķīmiskai 
dezinfekcijai ar elektrolīzes metodi. 

Ūdens dezinfekcijai eksistē vairākas metodes, no kurām visplašāk tiek piemērotas 
hlorēšana, ozonēšana un apstrāde ar UV gaismu. Par vienu no perspektīvām ūdens apstrādes 
metodēm uzskata elektrolīzi. Šīs metodes pamatā ir brīvā hlora veidošanās no ūdenī 
izšķīdušajiem hlorīda joniem. Elektrolīzes rezultātā radušies oksidanti (HClO, ClO-) noārda 
ūdenī esošās organiskās vielas, kā arī efektīvi samazina bakteriālo piesārņojumu. Šādu 
dezinfekcijas metodi raksturo ilgstoša pēcdarbība: oksidanti ūdenī var saglabāties zināmu 
laiku, traucējot rasties jauniem patogēnajiem mikroorganismiem. 

Elektrolīzes procesā hlora izdalīšanās efektivitāti var ietekmēt dažādi tehnoloģiskie 
parametri, tai skaitā, plūsmas režīms, strāvas stiprums, procesa laiks, hlorīda jonu 
koncentrācija, elektrodu forma un savstarpējais novietojums. Darbā tika pētīta hlorīda jonu 
koncentrācija izejas modeļšķīdumā un elektrolīzes laika ietekme uz izdalītā hlora daudzumu 
elektrolīzes procesā, par elektrodiem izmantojot jauna tipa taisnstūra formas ekstrudētus 
titāna oksīda keramikas elektrodus. 

Kā redzams 1. att., izdalītā hlora daudzums elektrolīzes procesā palielinās, pieaugot 
hlorīda jonu koncentrācijai izejas šķīdumā. Turklāt izteiktāks pieaugums novērojams līdz Cl- 
koncentrācijai 4 mmol/L. Maksimāli atļautā hlorīda jonu koncentrācija dzeramajā ūdenī ir  
250 mg/L (aptuveni 7 mmol/L). 

Pieaugot elektrolīzes laikam (skat. 2.att.), kā tas bija gaidāms, izdalītā hlora daudzums 
strauji pieaug elektrolīzes procesa sākuma posmā. Līdz ar hlorīda jonu koncentrācijas 
samazināšanos šķīdumā, samazinās hlora veidošanās. 

1. att. Izdalītā Cl2 koncentrācija mg/L atkarībā no 
sākuma Cl- koncentrācijas pie pH 7; I=0,1A; 
elektrolīzes laiks 15 min. 

2. att. Izdalītā Cl2 koncentrācija mg/L atkarībā no 
iedarbības laika pie trīs dažādiem pH: ♦pH 6; ■pH 7; 
▲pH 8; I=0,1A; Cl- jonu sākuma koncentrācija 1 
mmol/L.  

 
Darbā noskaidrots, ka, izmantojot taisnstūra formas titāna oksīda keramikas elektrodus 

elektrolīzes procesam, izdalītā hlora daudzums pieaug, palielinoties Cl- koncentrācijai 
šķīdumā. Dezinfekcijai nepieciešamo Cl2 daudzumu šķīdumā, izmantojot elektrolīzi, var 
sasniegt pie nelielas Cl- koncentrācijas apstrādājamā šķīdumā. 
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I.Skujiņa,V.Lakevičs (zinātniskais vadītājs) 
 

PĒTĪJUMI PAR LATVIJAS MĀLU JONAPMAIŅAS KAPACITĀTES 
NOTEIKŠANU 
 

Mālu jonapmaiņas kapacitātes (CEC) lielumam ir ļoti svarīga loma daudzos procesos, bet 
Latvijai īpaši nozīmīgi ir tie, kuri saistīti ar augsnes auglību un apkārtējas vides piesārņojuma 
problēmām. Latvijas mālu CEC ir svarīgs parametrs procesos, kuros mālus izmanto kā 
sorbentus ūdens šķīdumiem. To noteikšana paver iespējas zinātniski pamatotai sorbentu 
izmantošanai notekūdeņu attīrīšanā.  

Eksperimentāli pētīta organiskas krāsvielas metilēnzilā adsorbcija uz Latvijas mālu 
paraugiem no trim atradnēm – Tūjas (devona periods), Lažas (kvartāra periods) un Strēļu 
(juras periods). Iegūta mālu paraugu frakcija ar daļiņu lielumu zem 63µm. Visi dabīgie mālu 
paraugi tika modificēti laboratorijas apstākļos ar dažādas koncentrācijas sālsskābi 1000C 
temperatūrā 4 stundas. Paraugu modificēšanas apstākļi un iegūtie rezultāti apkopoti tabulā. 

Metilēnzilā adsorbcija uz mālu paraugiem tika pētīta no ūdens šķīdumiem statiskos 
apstākļos 200C temperatūrā uz kratītāja. Metilēnzilā sākuma koncentrācija bija 1,0 g/L. Mālu 
paraugu iesvaru masas – 0,5 g. Šķīdumu koncentrācija mērīta spektrofotometriski pie viļņa 
garuma λ=582 nm. Paraugu CEC noteikšanai tika izmantoti metilēnzilā adsorbcijas mērījumi. 

 
Tabula 

Dažādu Latvijas mālu paraugu modificēšanas apstākļi, adsorbcijas un katjonapmaiņas 
kapacitātes lielumi 

 
Atradne 

Paraugu modificēšanas apstākļi Adsorbcija 
(mg/g) 

CEC, (mg-
ekv/100g) Skābe Koncentrācija, 

masas % 
Apstrādes 

laiks 
(h) 

Strēļi - - - 92  23 
Strēļi HCl 5 4 73  19 
Strēļi HCl 10 4 54  14 
Strēļi HCl 15 4 46  12 
Laža - - - 79  21 
Laža HCl 5 4 66  17 
Laža HCl 10 4 46  12 
Laža HCl 15 4 37  9,3 
Tūja - - - 55  14 
Tūja HCl 5 4 29  7,4 
Tūja HCl 10 4 23  5,7 
Tūja HCl 15 4 20  5,1 

 
Iegūtie rezultāti liecina, ka, paaugstinot skābes koncentrāciju, paraugu adsorbcijas spēja 

un CEC samazinās. Atrasts, ka adsorbcijas lielums mainās mālu un šķīduma kratīšanas laikā 
no 20 līdz 48 stundām. Pētījumi apliecina, ka Latvijas dabīgos mālus var praktiski izmantot 
notekūdeņu attīrīšanā no organisko krāsvielu piemaisījumiem. Pētījuma rezultāti paplašina 
datu bāzi par Latvijas mālu jonapmaiņas īpašībām. 
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M.Sokolova, I.Kreicbergs un V.Zālīte (zinātniskie vadītāji) 
 
KALCIJA HIDROKSĪDA SUSPENSIJAS KONCENTRĀCIJAS IETEKME 
UZ HIDROKSILAPATĪTA SINTĒZI 
 

Hidroksilapatīts (HAp) ir viens no svarīgākajiem cieto audu implantu izejmateriāliem, 
kura pieprasījums ar katru gadu palielinās, tādēļ pieaug  nepieciešamība palielināt materiāla 
ražošanas apjomus. Veiksmīgai procesa mērogošanas realizācijai nepieciešams izpētīt 
parametru ietekmi uz HAp sintēzi, kuru realizē pēc slapjās – ķīmiskās nogulsnēšanas 
metodes. Šī metode ir ērti izmantojama, jo izejvielas – kalcija oksīds un ortofosforskābe ir 
salīdzinoši lētas un sintēzes vienīgais blakusprodukts ir ūdens, taču metodei raksturīgs liels 
mainīgo parametru skaits, kas ietekmē gala produkta fāžu sastāvu. 

Darba mērķis ir sintezēt tīru hidroksilapatīta fāzi laboratorijas reaktorā, mainot Ca(OH)2 
suspensijas koncentrāciju, kā arī izpētīt šī parametra ietekmi uz produktu, izmantojot 
rentgenstaru pulverdifrakcijas (XRD) metodi, Furjē transformācijas infrasarkano 
spektrometriju (FTIR) un skenējošo elektronumikroskopiju (SEM). 

HAp iegūst, izmantojot slapjo - ķīmisko nogulsnēšanas metodi, kuras laikā realizē 
reakcijas (1 un 2): 

CaO + H2O → Ca(OH)2   (1) 
10Ca(OH)2+6H3PO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O (2) 

Kalciju saturošu izejvielu pirms sintēzes kalcinējot, iegūst tīru CaO. Sintēzi sāk ar kalcija 
oksīda dzēšanu (1). Iegūto Ca(OH)2 suspensiju atšķaida līdz nepieciešamajai koncentrācijai 
un uzsilda līdz 45°C. Pēc sintēzes temperatūras sasniegšanas pievieno 2 mol/L 
ortofosforskābes šķīdumu ar vidējo ātrumu 3 ml/min (2). Sasniedzot beigu pH vērtību (8.7), 
veic suspensijas stabilizāciju 60 min un pēc tam to nostādina 24 h. 

Ca(OH)2 suspensijas koncentrācijas ietekmes pētījumiem veiktas sešas sintēžu sērijas. 
Katrā sintēžu sērijā aplūkota viena konkrēta suspensijas koncentrācija, izmantojot sekojošus 
tehnoloģiskos parametrus (tab.). 

Tabula 
Sintēžu sēriju tehnoloģiskie parametri 

Sintēzes 
sērijas Nr. 

C(Ca(OH)2), 
mol/L 

m(CaO), 
g 

V(H2O), 
ml 

Sintēzes 
pHbeigu 

Maisīšanas 
ātrums, 

apgr./min. 
1. 0.15 16.8 2000 8.7 125 
2. 0.30 31.9 1900 8.7 125 
3. 0.45 45.4 1800 8.7 125 
4. 0.60 57.2 1700 8.7 125 
5. 0.80 71.8 1600 8.7 125 
6. 1.00 84.1 1500 8.7 125 

 
Lai kvalitatīvi raksturotu iegūtos produktus, tie kalcinēti 1100 °C temperatūrā, izturot  

1 stundu, un analizēti, izmantojot XRD un FTIR metodes. 
Izvērtējot iegūtos datus, var secināt, ka, izmantojot Ca(OH)2 suspensijas koncentrāciju 

diapazonā no 0.15 līdz 0.45 mol/L, iegūst tīru HAp fāzi, par ko liecina 
rentgendifraktogrammas trīs raksturīgie HAp maksimumi no 31° līdz 34° 2θ, taču, palielinot 
koncentrāciju virs 0.60 mol/l, iegūst HAp ar β-TCP piemaisījumu. XRD difraktogrammās 
iegūtos datus apstiprina arī FTIR spektri. Mainoties Ca(OH)2 suspensijas koncentrācijai, 
izmaiņas HAp pulvera morfoloģijā netiek novērotas, par ko liecina SEM mikrofotogrāfijas. 
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A.Sproģe, V.Lakevičs un V.Stepanova (zinātniskie vadītāji) 
 
HIDROKSIAPATĪTA KERAMIKAS SORBCIJAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI 
 

Hidroksiapatīta (HAp) keramikas sorbcijas īpašību pētīšana joprojām atrodas pētnieku 
uzmanības lokā un ir aktuāla sakarā ar šī materiāla lomu dzīvajos organismos, kā arī plašām 
pielietošanas iespējām (kā biomateriāla) dažādu veidu implantos un sorbcijas materiālu 
biotehnoloģisko produktu attīrīšanā un atdalīšanā. Proteīnu adsorbcija uz implantmateriāla ir 
pirmais posms daudzu bioķīmisko reakciju ķēdē, tāpēc ir svarīgi zināt, kā notiek sorbcijas 
procesi uz šī materiāla.  

Darbā pētītas laboratorijā sintezētu HAp keramikas granulu sorbcijas īpašības, kā sorbātu 
izmantojot divu tipu proteīnus: skābo vērša plazmas albumīnu (VPA) un bāzisko 
olbaltumvielu lizocīmu (LSZ). Sorbcijas pētījumi veikti statiskos apstākļos 0,02M KH2PO4 
buferšķīdumā ar pH 5,82 VPA sorbcijā un pH 8,00 LSZ sorbcijā. Eksperimentos ir 
apstiprinājusies likumsakarība, ka, samazinoties granulu izmēriem, palielinās proteīnu 
adsorbcijas spēja. Pētītās granulas uzrāda pietiekošu desorbciju (ap 90%), kas liecina par 
sorbcijas atgriezeniskumu. VPA un LSZ sorbcijas kinētikas pētījumos uz HAp keramikas 
granulām konstatēts, ka sorbcija notiek samērā ātri: jau pirmo divu stundu laikā tā sasniedz ap 
90% no maksimālās VPA sorbcijas un ap 80% no maksimālās LSZ sorbcijas. Pētījums 
apliecina, ka iegūtās HAp keramikas granulas var būt izmantotas turpmākos eksperimentos kā 
sorbcijas materiāli biotehnoloģisko produktu attīrīšanā. 

HAp keramikas granulu adsorbcijas un desorbcijas eksperimentu rezultāti ir apkopoti 
tabulā. 

Tabula 
VPA un LSZ adsorbcija un desorbcija uz HAp keramikas granulām 

 
Parauga 

apzīmējums 
Daļiņu 

diametrs, 
 d (μm)  

VPA 
adsorbcija 

(mg/g) 
pēc 24st. 

VPA 
desorbcija 

(mg/g) 
pēc 2st. 

LSZ 
adsorbcija 

(mg/g) 
pēc 24 st. 

LSZ 
desorbcija 

(mg/g) 
pēc 2st. 

(8.1) HAp 238 300 < d < 355  4,57 3,42 3,21 2,77 

(8.2) HAp 238 180 < d < 300  4,97 3,38 3,32 3,27 

(8.3) HAp 238 125 < d < 180  5,91 4,80 3,85 3,81 
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R.Steika, V.Krilova (zinātniskā vadītāja) 
 
LIZOCĪMA SORBTĪVĀ IMOBILIZĀCIJA UN ENZIMĀTISKĀ 
AKTIVITĀTE 
 

Lizocīms ir antibakteriāls ferments ar pielietošanas iespēju pārtikas tehnoloģijā un 
farmakoloģijā. Lizocīms atrodams daudzos bioloģiskajos objektos, tostarp cilvēka 
fizioloģiskajos šķidrumos. Lizocīma saturs vistu olbaltumā ir pietiekami liels, lai tā izdalīšana 
rūpnieciskā mērogā būtu ekonomiski izdevīga.  

Lai paaugstinātu fermenta stabilitāti un pagarinātu darbības laiku tehnoloģiskajos 
procesos, realizē fermenta imobilizāciju uz nesēja. Sorbtīva imobilizācija atšķirībā no 
kovalentas imobilizācijas ļauj vairāk saglabāt fermenta natīvu struktūru un enzimātisku 
aktivitāti. Darbā izpētīta lizocīma sorbtīva imobilizācija uz karboksilkatjonīta. Lizocīma 
sorbcija veikta no modeļa šķīdumiem un no vistu olu baltuma. Kā sorbents un nesējs 
izmantots laboratorijā sintezēts porains karboksilkatjonīts, kurš satur metakrilskābes un 
akrilskābes grupas. Karboksilkatjonīta morfoloģija pētīta, lietojot skenējošās mikroskopijas 
metodi. Konstatēts, ka katjonīta sfēriskās granulas sastāv no savstarpēji saistītām 
mikrogranulām aptuveni 1µm diametra sausā veidā un kanāliem.  

Lizocīma sorbcija veikta no fosfāta buferšķīduma (pH 7): modeļa šķīdums saturēja 1mg 
lizocīma/ml, bet vistu olbaltuma atšķaidīšana bija 1ml/3ml buferšķīduma. Sorbcijas kinētikas 
pētījumi parādīja, ka dotajos apstākļos process tuvojas līdzsvaram pēc 90-120 min.  

Izpētīta imobilizēta lizocīma izdalīšana dažādās vidēs. Atrasts, ka atkarībā no vides 
sastāva fermenta izdalīšana no konjugāta var būtiski mainīties. Lizocīma izdalīšana novērtēta 
pēc šķīdumu lītiskās aktivitātes attiecīgi Micrococcus lysodeikticus šūnām (izteikta aktivitātes 
vienībās U) (attēls). Šūnu dispersijas (2.8 ml) optiskā blīvuma samazināšana, pievienojot  
0.2 ml lizocīmu saturoša šķīduma, kontrolēta fotometriski 3 min laikā.  

Lizocīma sorbcija no atšķaidīta vistu olbaltuma veikta pie dažādām fāžu attiecībām (1:2; 
1:3; 1:4 un1:5). Imobilizēta lizocīma daudzums noteikts pēc desorbcijas ar fosfāta šķīdumu 
(pH 9), kurš saturēja 0.3 M NaCl. Proteīna saturs desorbātos noteikts fotometriski pēc 
Benedikta metodes. Desorbātu, kas iegūti no konjugātiem, uzglabātiem pazeminātā 
temperatūrā septiņas diennaktis, lītiskā aktivāte ir praktiski nemainīga. 

Lai noteiktu nesēja daudzkārtīgas izmantošanas iespēju, lizocīma sorbcijas (no olbaltuma) 
un desorbcijas cikli bija atkārtoti 3 reizes un desorbātos noteikta proteīna koncentrācija un 
lītiskā aktivitāte. Desorbātu pH lielums bija tuvs 7 un enzimātiskā aktivitāte bija augsta, 
piemēram, desorbātam (fāzu attiecība 1:3) lītiskā aktivitāte bija 20909 U/mg.  

 
 
 
 
Att. Šķīdumu lītiskā aktivitāte 
(LA) pēc kontakta ar lizocīmu 
saturošiem konjugātiem; 
sorbcija veikta no atšķaidīta 
vistu olbaltuma; F.b. – fosfāta 
buferšķīdums. 
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L.Stīpniece, K.Šalma-Ancāne (zinātniskā vadītāja) 
 
AR MAGNIJA JONIEM AIZVIETOTA HIDROKSILAPATĪTA SINTĒZE, 
IZMANTOJOT ŠĶĪDUMA ĶĪMISKO NOGULSNĒŠANAS METODI 

 
Pēdējo gadu zinātniskās literatūras analīze liecina par pieaugošu interesi Mg jonu 

iekļaušanai sintētisko kalcija fosfātu (CaP) biomateriālu, īpaši, hidroksilapatīta (HAp) 
struktūrā, jo ir pierādīts, ka Mg jonu klātbūtne HAp sastāvā uzlabo šo materiālu bioaktivitāti 
organismā. Saskaņā ar literatūras datiem Mg jonu iekļaušana Ca jonu vietā HAp struktūrā ir 
ierobežota. Vairāki autori norāda atšķirīgu limitējošo Mg jonu daudzumu, kas iekļaujas HAp 
struktūrā sintēzes laikā, t.i., robežās no 0,30 -  29 masas %. Tādējādi Mg jonu iekļaušanās 
efektivitāte atkarīga no sintēzes metodes un Mg jonus saturošā reaģenta dabas un 
koncentrācijas. 

Lai sasniegtu mērķi, izvirzītie uzdevumi ir izstrādāt modificētu HAp sintēzes tehnoloģiju 
Mg jonu iekļaušanai sintēzes produkta struktūrā. Izvērtēt Mg jonu iekļaušanas efektivitāti un 
ietekmi uz HAp produkta sastāvu un īpašībām pēc sintēzes un termiskās apstrādes. 

Mg-HAp produkti sintezēti, izmantojot šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas procesu, kura 
laikā Ca(OH)2/Mg(OH)2 suspensijai pievieno 2M H3PO4 šķīdumu. Ca(OH)2/Mg(OH)2 
suspensija iegūta, CaO pievienojot noteiktu daudzumu MgO (0-3 masas %) un destilētu 
ūdeni. Iegūtā suspensija homogenizēta planetārajās bumbu dzirnavās. Temperatūra tiek turēta 
konstanta visu sintēzes laiku - 45oC. Sintēzes vide stabilizēta līdz beigu pH 9. Sintēzes 
suspensija pirms filtrēšanas nobriedināta ~ 20 h, iegūtās nogulsnes žāvētas 105oC un 
apdedzinātas, izturot 1h 1100oC. Sintezētie un termiski apstrādātie pulveri analizēti ar 
dažādām pētniecības metodēm. 

Skenējošās elektronu mikroskopijas/rentgenstaru enerģijas dispersijas spektroskopijas 
(SEM/EDS) dati, liecina, ka iegūtais produkts ir Mg-HAp ar Mg jonu koncentrāciju attiecīgi 
0,37, 0,47, 0,54 un 0,71 %, pievienojot 1,0, 1,5, 2,0 un 3,0 masas % MgO. HAp paraugā bez 
Mg jonu pievienošanas konstatētie elementi ir Ca, P un O, kā arī neliels Mg saturs  
(0,16 masas %), kas radies no izejvielām (komerciālā CaO). Sintezēto un termiski apstrādāto 
(1100oC) Mg-HAp  paraugu difrakcijas ainas, kas iegūtas, izmantojot rentgenstaru 
pulverdifrakcijas (XRD) analīzi, liecina par tīras HAp fāzes iegūšanu katrā no 
eksperimentiem, t.i., nav novērojamas izmaiņas fāžu sastāvā un neveidojas Mg saturošas 
blakusfāzes, piem., vitlokīts. XRD dati korelē ar Furjē transformācijas infrasarkanās 
spektroskopijas (FT-IR) datiem. Termiski apstrādāto Mg-HAp paraugu IS spektri pilnībā 
atbilst tīras HAp fāzes funkcionālo grupu absorbcijas joslām. Aplūkojot lauka emisijas 
skenējošās elektronu mikroskopijas (FE-SEM) mikrofotogrāfijas, redzams, ka iegūtie HAp 
pulveri pēc sintēzes ir sīkkristāliski ar adatveida kristalītu morfoloģiju. 

Lai izvērtētu Mg jonu iekļaušanas efektivitāti HAp struktūrā, papildus nepieciešams 
noteikt iekļauto jonu koncentrāciju ar augstas jutības metodēm, tādām kā induktīvi saistītās 
plazmas masas spektrometriju (ICP-MS), rentgenstaru fluorescences spektrometriju (XRF), 
liesmas atomabsorbcijas spektrometriju (FAAS), kas paredzētas precīzas elementu 
koncentrācijas noteikšanai. Iekļauto Mg jonu ietekmes izvērtēšanai uz Mg-HAp īpašībām, 
papildus nepieciešams veikt termiskās stabilitātes pētījumus temperatūras režīmā virs 1100oC, 
noteikt kristalītu izmērus un kristāliskuma pakāpi, kā arī raksturot mikrostruktūru un 
saķepšanas raksturu.  
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A.Trubača, O.Grīgs (zinātniskais vadītājs) 
 
KOLBU EKSPERIMENTI BIOTEHNOLOĢIJĀ 
 

Biotehnoloģijā plaši pielieto dažāda veida mikroorganismu fermentatīvu kultivēšanu 
bioreaktoros. Šādā veidā realizē dažādus procesus, savienojumu un produktu ieguvi, kam ir 
liela komerciāla un sociāla vērtība. 

Katra konkrēta biotehnoloģiskā procesa izstrāde sākas laboratorijas apstākļos, kad maza 
apjoma traukos (mikroplates, mēģenes, kolbas u.c.), kuru tilpums parasti ir robežās no 0.1 līdz 
500 ml, atlasa perspektīvāko/-os mikroorganismu/-us kāda specifiska procesa veikšanai un 
attiecīgajam mērogam optimālos kultivēšanas apstākļus. Šo eksperimentu pamata 
priekšrocība ir liels vienlaikus veicamo paralēlo procesu skaits, patērējot salīdzinoši nelielus 
vērtīgo izejvielu daudzumus. Šādos eksperimentos iegūtie dati kalpo par pamatu katra 
konkrētā procesa mērogošanai, kuros ir ietverta procesa atstrāde, sākot no laboratorijas 
bioreaktora (1 – 10 L) un pilota iekārtas (10 – 1000 L) līdz ražošanas mēroga apjomiem, kas 
var būt līdz pat dažiem 100 m3. Salīdzinājumā ar pilnīgi aprīkotiem bioreaktoriem, kolbu 
eksperimentos parasti ir limitēta tādu fizikālo parametru tiešsaistes mērījumu iespējamība un 
kontrole kā vides pH, aerācijas līmenis (pO2), biomasas koncentrācija u.c. 

Visbiežāk testētie un pārbaudītie parametri kolbu eksperimentos ir temperatūra, pH, 
aerācija, substrātu un ķīmisko piedevu koncentrācijas kultivācijas barotnē. Šie faktori vairāk 
vai mazāk ietekmēs katra konkrētā procesa virzienu, ātrumu, blakusproduktu uzkrāšanos, 
mērķa produkta iznākumu, kā arī atsevišķos gadījumos mērķa produkta kvalitāti. 

Lielākā daļa fermentācijas procesu tiek realizēti aerobos apstākļos. Šis apstāklis jāņem 
vērā, veicot šāda veida procesu atstrādi arī maza mēroga traukos. Kolbu eksperimentos 
kultūras maisīšanu un aerāciju panāk ar trauka kratīšanu. Maisīšanu un skābekļa pārnesi šādos 
eksperimentos ietekmē kolbas ģeometrija, tās iekšējā struktūra, pildījuma tilpums un 
maisīšanas intensitāte. 
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J.Vecstaudža, A.Stunda-Zujeva (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMERCIĀLO KOSMĒTISKO MĀLU MINERĀLĀ UN 
GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANA 
 

Mālus un mālu minerālus kosmētiskiem, ārstnieciskiem un terapeitiskiem nolūkiem 
izmanto jau vairākus tūkstošus gadu. Visbiežāk kosmētikā izmantotie mālu minerāli ir 
kaolinīts, smektīti, illīts, retāk – paligorskīts. Mālus kosmētikā galvenokārt izmanto jonu 
apmaiņas spējas, sorbcijas un reoloģisko īpašību dēļ. Šīs īpašības ir atkarīgas no mālu 
minerālā sastāva  un daļiņu izmēru sadalījuma (DIS). Tomēr gan Latvijā, gan pasaulē nav 
sistemātisku pētījumu  par kosmētikā izmantojamo mālu īpašībām. Turklāt mālu minerālais 
sastāvs un DIS ir būtiski raksturlielumi dažādās nozarēs, piemēram, materiālzinātnēs, ķīmijas 
tehnoloģijā un ģeoloģijā. Šī pētījuma mērķis bija noteikt Latvijā pieejamo komerciālo 
kosmētisko mālu minerālo un granulometrisko sastāvu, salīdzināt dažādas DIS noteikšanas un 
paraugu sagatavošanas metodes, izvēlēties kosmētiskajiem māliem piemērotākās metodes.  

Mālu minerālu daļiņām ir plākšņveida forma (lielākā dimensija <2 µm), savukārt putekļu 
daļiņas (2-63 µm) ir neregulāras formas. Daļiņu nesfērsikums ietekmē gan klasiskās 
sedimentācijas metodes (hidrometra un pipetes), gan lāzera difrakcijas (LD) metodi. LD 
metodes lietošanu apgrūtina precīza laušanas koeficienta izvēle (Mie teorijai), jo māli ir 
dažādu minerālu maisījums.  

Granulometriskā sastāva metožu salīdzināšanai izmantota klasiskā pipetes metode un LD 
metode. Metožu salīdzinājumam ņemti divi kosmētisko mālu paraugi un viens Latvijas mālu 
paraugs no Lažas atradnes. Ar abām metodēm pārbaudīta dažādas paraugu sagatavošanas 
ietekme uz DIS (skat. att.). Paraugiem ar vienu un to pašu sagatavošanas paņēmienu, ar abām 
metodēm noteiktais DIS ir līdzīgs putekļu frakcijas diapazonā, izteiktas atšķirības DIS novēro 
<2 µm frakcijai. LD metodē pilnīgi disperģētā paraugā (dispersantā un H2O2) <2 µm frakcija 
tiek uzrādīta par 10-20% mazāk nekā pipetes metodē. Izvērtējot rezultātus, komerciālo 
kosmētisko mālu granulometriskā sastāva noteikšanai tika izvēlēta LD metode. 

 

   
Att. Atšķirības DIS atkarībā no paraugu sagatavošanas metodes:  

a) ar pipetes metodi; b) ar LD metodi. 
 
Izmantojot rentgendifrakcijas analīzi (RDA), noteikts kosmētisko mālu minerālais 

sastāvs. Visos paraugos konstatēts mālu minerāls illīts un kvarcs, dažādās kombinācijās 
sastopami arī illīts-smektīts, kaolinīts un hlorīts. RDA dati ļāva precīzāk izvēlēties piemērotu 
laušanas koeficientu  DIS iegūšanai ar LD metodi. 

Salīdzinot informāciju par 12 komerciālo kosmētisko mālu minerālo sastāvu, kas ir uz 
iepakojuma, ar RDA iegūto jāsecina, ka ražotāji norāda nepilnīgu informāciju, tā vietā gandrīz 
vienmēr norādot mālu krāsu, kas neietekmē mālu īpašības. Tātad arī Latvijas māli, kuros 
dominējošais mālu minerāls ir illīts, var būt izmantojami kosmētiskiem nolūkiem. 
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E.Vīndedze, M.Reimanis un J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji) 
 

ŪDENS ELEKTROLĪZES TEHNOLOĢISKO PARAMETRU IZPĒTE 
DINAMISKĀ REŽĪMĀ 
 

Pēdējo gadu laikā elektroķīmiskā ūdens apstrāde ir ieguvusi lielu interesi kā potenciāla 
dezinfekcijas metode. Elektroķīmiski apstrādājot dabas ūdeni, kurā pat nelielā koncentrācijā ir 
hlorīda joni, izdalās brīvais hlors un citi oksidētāji, kam piemīt dezinficējošas īpašības, nav 
nepieciešams izmantot papildus ķīmiskos reaģentus. Šādu dezinfekcijas procesu var pielāgot 
konkrētam ūdens sastāvam. Dezinfekcijas procesa efektivitāti ietekmē izvēlētais elektrodu 
materiāls. Šai sakarībā interesi izraisa nestehiometriska TiOx keramikas elektrodi, kas iegūti 
ekstrūzijas ceļā. 

Darbā tika pētīta ūdens modeļšķīdumu elektrolīze dinamiskā režīmā, speciāli izgatavotā 
elektrolīzes šūnā ar korpusā iestiprinātiem 24 keramiskiem elektrodiem, plūsmas ātrumu šūnā 
regulēja ar peristaltikas sūkņa palīdzību. Izdalītā hlora daudzums tika noteikts, izmantojot 
jodometriskās titrēšanas metodi kopējai hlora noteikšanai, atbilstoši standartam LVS EN ISO 
7393-3:2001.  

 
1.att.  Izdalītā hlora koncentrācija atkarībā no 
ražības pie strāvas stipruma I=0,3 A, sākotnējā 
hlorīda jonu koncentrācija ir:  x – 248,15 mg·L-1,  
Δ – 124,08 mg·L-1, □ – 35,45 mg·L-1 un ◊ – 26,60 
mg·L-1. 

2.att. Izdalītā hlora koncentrācija atkarībā no 
ražības pie strāvas stipruma I=0,3 A, sulfāta jonu 
koncentrācija ir: ● – 0 mmoL·L-1; □ – 24,01 mg·L-1 
Δ – 48,03 mgL·L-1; + – 249,76 mgL·L-1. 

 
Palielinoties ūdens plūsmas ātrumam šūnā, Cl2 koncentrācija šķīdumā elektrolīzes 

procesa laikā samazinās (1. att.). Realizējot elektrolīzi pie mazākiem strāvas stiprumiem (I = 
0,1 A un I = 0,2 A), novērojamas analoģiskas tendences. Samazinot sākotnējo hlorīda jonu 
koncentrāciju modeļšķīdumā, pie visiem plūsmas ātrumiem novērojama Cl2 koncentrācijas 
samazināšanās. Savukārt aprēķinot Cl2 procentuālo iznākumu no teorētiskā, tika konstatēts, ka 
sākotnējā Cl-1 jonu koncentrācijas ietekme saglabājās visā pētītajā plūsmas ātruma diapazonā. 

Dabas ūdeņos ir sastopami dažādi joni, kas var ietekmēt elektrolīzes efektivitāti. Darbā 
tika pētīta sulfāta jonu ietekme uz izdalītā hlora daudzumu (2. att.). Kā redzams, izdalītā hlora 
koncentrācija samazinās, palielinoties sulfāta jonu koncentrācijai šķīdumā, kas ir skaidrojams 
ar blakus reakcijām pie anoda. 

Darbā izpētīts, ka elektrolīzes procesa un līdz ar to ūdens dezinfekcijas efektivitāti būtiski 
ietekmē tādi tehnoloģiskie parametri kā ūdens plūsmas ātrums elektrolīzes šūnā un hlorīda 
jonu koncentrācija, zināmu ietekmi uz dezinfekcijas procesu var atstāt arī citu jonu klātbūtne.  
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S.Zirnīte, D.Kalniņa (zinātniskā vadītāja) 
 
OZONĒŠANAS IZMANTOŠANA VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANĀ 
 

Palielinoties vides piesārņojumam, tiek meklētas jaunas un pilnveidotas jau esošās 
piesārņojuma likvidēšanas tehnoloģijas. Kā vienu no piesārņojuma likvidēšanas metodēm var 
minēt ozonēšanu. 

Darba mērķis ir sagatavot analītisku apskatu par ozonēšanas izmantošanu ar vides 
attīrīšanu saistītajās tehnoloģijās un veikt ozonēšanas noteikšanas metodes validēšanu. 

Ozonēšanai ir plašs pielietojums vides kvalitātes uzlabošanā, jo to izmanto ne tikai 
notekūdeņu attīrīšanā, bet arī dzeramā ūdens attīrīšanā; augsnes attīrīšanā; kā arī gaisa 
attīrīšanā, lai aizvāktu nepatīkamās smaržas. Ozonēšanas pielietojamību ietekmē tās 
priekšrocības un trūkumi. Ir veikti vairāki pētījumi, kuros secināts, ka, ozonējot piesārņotas 
vietas, tiek ne tikai dezinficēti mikroorganismi, bet arī nooksidēti organiskie savienojumi 
mazāk bīstamos. Ozona augstais oksidēšanās potenciāls 2.07 V ir iemesls tā augstajai reaģēt 
spējai ar citiem ūdenī esošajiem organiskajiem savienojumiem. Izmantojot ozonēšanu, 
iespējams organiskos savienojumus nooksidēt līdz CO2 un H2O, ūdenī neievadot papildus 
ķīmiskās vielas. Atkarībā no piesārņojuma veida, kā trūkumu var minēt, ka ozonējot var 
veidoties savienojumi, kas ir toksiskāki kā sākotnējie. Raksturīgs piemērs ir dzeramā ūdens 
attīrīšanā, ja ūdens satur bromīdus, izmantojot ozonēšanu, tiek radīti bromāti, kas ir kaitīgi 
cilvēka veselībai. Ozons ir nestabils un ūdenī sadalās, līdz ar to jāatzīmē arī tas, ka ozona 
ražošana prasa lielu enerģijas patēriņu un arī lielas izmaksas. Ozona ražošana prasa lielus 
ieguldījumus, līdz ar to tiek pilnveidotas metodes, kurām piesārņojuma likvidēšanai 
nepieciešams mazāks ozona patēriņš, bet to efektivitāte palielinātos. 

Ozons plaši tiek izmantots arī dažādu rūpnieciski piesārņotu ūdeņu attīrīšanas 
tehnoloģijās. Lai samazinātu nepieciešamo ozona patēriņu un intensificētu attīrīšanu, tiek 
izmantotas metodes, kur vienlaicīgi ar ozonu tiek pievadīts kāds cits aģents, piemēram, H2O2 
vai izmantots ultravioletais starojums. Aģentiem iedarbojoties ar ozonu, norit reakcija, kuras 
rezultātā pastiprināti veidojas hidroksilradikāļi, kas ir vēl spēcīgāki oksidētāji nekā ozons. 

Darba eksperimentālajā daļā veikta ozona noteikšanas metodes ūdenī validēšana. 
Eksperimentu gaitā noteikta: metodes selektivitāte, diapazons, jutīgums, kvantitēšanas robežu 
un citi metodi raksturojošie parametri. Eksperimentāli tika noteikts arī laiks, 3 minūtes, kad 
ozons sasniedz maksimālo koncentrāciju ūdens šķīdumā. Atkarībā no izmantojamā ūdens 
piesārņojuma pakāpes piesātinājuma laiks bija atšķirīgs un raksturoja gan ūdens piesārņojuma 
lielumu, gan arī raksturu. Arī pēc tiešās ozonēšanas procesa pārtraukšanas atlikušā ozona 
koncentrācija var būt ļoti atšķirīga un mainīga. Lai iegūtu precīzākus mērījumus un reakcijas 
maisījumus varētu uzglabāt, tika novērtēta un pārbaudīta iespēja apturēt (pārtraukt) reakciju ar 
neorganiskajiem sāļiem (NaNO2). 
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SILIKĀTU UN AUGSTTEMPERATŪRAS MATERIĀLU TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 

I.Bortaščenoka, I.Zaķe (zinātniskā vadītāja) 
 

AR TiO2 PĀRKLĀTAS PORAINAS Al2O3 KERAMIKAS 
FOTOKATALĪTISKĀS AKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 
 

Titāna dioksīds (TiO2) ir plaši izmantots fotokatalizators. Tā ietekmē gaisa un ūdens vidē 
rodas brīvie radikāļi, kas efektīvi spēj noārdīt dažādus organiskos savienojumus, tādēļ plaši 
tiek pētīts TiO2 fotokatalīzes process un tā uzlabošanas iespējas, lai veidotu efektīvu 
fotokatalizatoru ūdens un gaisa attīrīšanai, pašattīrošām virsmām, enerģijas iegūšanai. Biežāk 
tiek pielietotas divu veidu fotokatalīzes metodes – vienā gadījumā izmanto TiO2 suspensiju 
(pulverveida katalizatoru), otrā gadījumā TiO2 tiek imobilizēts nesējmateriālā vai arī uzklāts 
uz tā virsmas.  

Zinātniskā darba mērķis bija noskaidrot, vai uz porainas alumīnija oksīda (Al2O3) 
keramikas matricas uznests TiO2 uzrāda fotokatalītisko aktivitāti. Tā varētu būt alternatīva 
bieži pielietotajai sola-gēla metodei, taču lētāka un videi draudzīgāka. 

Al2O3 keramikas matrica tika veidota, izmantojot α-alumīnija oksīdu (Nabaltec 
“Nabalox” NO 115-25 RA, vidējais daļiņu izmērs 2-9 μm), γ-alumīnija oksīdu (Nabaltec“ 
Nabalox” NO 201, vidējais daļiņu izmērs 100 μm) attiecībā 1:3. Poras veidojas alumīnija 
pastas “Aquapor 9008” (Schlenk Metallpulver GmbH& Co) reakcijā ar ūdeni. Matricas 
apdedzināšanas temperatūra – 1600°C, temperatūras celšanas ātrums 200°C/h, izturēšanas 
laiks 1 h. Iegūtās matricas vidējā šķietamā porainība ir 65%.  

Matricas granulas tika piesūcinātas ar TiO2 suspensiju (anatāza modifikācija, Riedel-
deHaën, Vācija, vidējais daļiņu izmērs 8 nm). Piesūcināšanas metodika un suspensijas sastāvs 
tika izstrādāts, vadoties no iepriekš veiktiem eksperimentiem. Suspensijas sastāvs:  
200ml ūdens, 200 ml “Optapix C 1000 G”, 8g TiO2, 0,08 g pirofosfāta. Granulu 
piesūcināšanas laiks – 6h. Granulas tika apdedzinātas 600°, 700° un 800°C temperatūrā. 
Vidējais granulu masas pieaugums pēc piesūcināšanas bija 3,4%.  

Piesūcināto granulu fotokatalītiskā aktivitāte tika noteikta, novērojot to ietekmi uz I2 
ūdens šķīduma koncentrāciju. Eksperimentu īstenoja, ievietojot 20 g granulu 200 ml  
0,05 mol/l I2 ūdens šķīdumā, maisot un apstarojot ar ultravioleto (UV) staru lampu un ik pēc 
10 min paņemot šķīduma paraugus, kurus titrēja ar nātrija tiosulfāta šķīdumu. Mērījumi veikti 
4 sērijām – granulām bez piedevām (references sērija) un trīs dažādās temperatūrās 
apdedzinātām granulām. I2 koncentrācijas samazināšanās laikā aprēķināta pēc šāda 
vienādojuma: 
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kur c – koncentrācija, mol/l, V – tilpums, l. 
 

Rezultāti rāda, ka joda koncentrācija samazinās, izmantojot gan ar TiO2 piesūcinātas, gan 
nepiesūcinātas granulas. Kopējais samazinājums saistīts ar adsorbcijas procesiem un UV 
starojuma ietekmi. Tomēr ar TiO2 piesūcinātās granulas uzrādīja lielāku I2 koncentrācijas 
samazinājumu laikā, un to var skaidrot ar fotokatalīzes procesu. Augstāku fotokatalītisko 
aktivitāti uzrādīja 700°C un 800°C apdedzinātās granulas. Pēc literatūras datiem augstāku 
fotokatalītisko aktivitāti UV starojuma ietekmē vajadzētu uzrādīt 600° apdedzinātām 
granulām. 

Darba rezultāti liecina, ka Al2O3 matricas piesūcināšana ar TiO2 suspensiju ir bijusi 
efektīva un ir iespējams panākt materiāla fotokatalītisko aktivitāti. 
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I.Cēbere, L.Krāģe (zinātniskā vadītāja) 
 
GOTLANDES SMILŠAKMENS KOROZIJA UN RESTAURĀCIJA 
 

Smilšakmens ir nogulumiezis, kas radies no citu – vecāku, galvenokārt magmatisko – 
iežu sairšanas un sadēdēšanas produktiem, tiem nogulsnējoties. Pēc nogulsnēšanās daļiņas 
sablīvējas un sacementējas. Drupu ieži dabā sacementējas tad, ja uz tiem iedarbojas kādu 
cementējošo vielu saturoši šķīdumi. Visbiežāk cementējošas vielas ir karbonāti, silīcija 
dioksīds, mālu minerāli vai dzelzs hidroksīds. Gotlandes smilšakmens sastāv no kvarca 
graudiem, kas sacementēti ar kalcītu - CaCO3, kura daudzums Gotlandes smilšakmenī 
svārstās no 5 līdz 15 %. 

17.-19.gs. Latvijā Gotlandes smilšakmens fasādes apdarē izmantots samērā daudz.  
Akmens materiāli kultūrvēsturiskajos arhitektūras un mākslas pieminekļos pakļauti 

nepārtrauktiem materiālu struktūras sairšanas procesiem, kurus paātrina aizvien pieaugošais 
vides piesārņojums. Skābie gaisa savienojumi – SO2, CO2, NOx, kā arī sodrēji un cietās 
daļiņas, kas savienojumā ar mitrumu veido skābes, ir noteicošie akmens materiālu korozijas 
cēloņi. Liela nozīme akmens destrukcijā ir klimatiskajiem apstākļiem, kas raksturo biežu 
sasalšanu un atkušanu, mitrināšanu un žūšanu, veicinot materiāla sabrukšanas procesus. 
Gotlandes smilšakmens sastāvā esošais kalcīts reaģē ar sērskābi, kas veidojas no gaisā esošā 
SO2, veidojot ūdenī šķīstošu kalcija sulfātu (ģipsi). Korozijas rezultātā, kad ir izšķīdināts 
saistmateriāls starp daļiņām un materiāls zaudējis savu mehānisko izturību, novēro tā 
zudumus un mehānisko īpašību pasliktināšanos.  

Lai uzlabotu saisti starp materiāla daļiņām, lieto speciālus restaurācijas līdzekļus - 
nostiprinātājus. Nostiprinātājus iedala organiskajos un neorganiskajos. Eksperimentos 
izmantotais nostiprinātājs – koloidāls silīcija oksīda šķīdums ūdenī. Eksperimentālās daļas 
galvenais mērķis bija noskaidrot, kādas sekas ilgtermiņā uz Gotlandes smilšakmeni varētu 
atstāt šāda nostiprinātāja izmantošana. 

Gotlandes smilšakmens paraugi tika apstrādāti ar koloidālu silīcija oksīda šķīdumu ūdenī 
(ražotāja nosaukums – Porosil ZTS, Čehija) koncentrācijās – 5 ; 15 un 25%. Gan 
neapstrādātajiem, gan apstrādātajiem paraugiem tika noteikta kapilārā ūdens uzsūce, ūdens 
uzsūce pilnīgi iegremdējot, žūšanas dinamika, salturība un noturība pret šķīstošajiem sāļiem. 
Kapilārās un brīvās ūdens uzsūces mērījumi rādīja, ka nostiprinātājs šīs īpašības neietekmē, jo 
rezultāti visiem paraugiem ir praktiski vienādi. No žūšanas dinamikas mērījumiem varēja 
redzēt, ka tvaiku caurlaidība netiek ierobežota. Būtiskas izmaiņas nenovēroja arī kopējā, 
vaļējā un slēgtajā porainībā. Salturības pārbaudē pēc 25 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem 
nekādas izmaiņas netika novērotas. Veicot sāļu pārbaudi pēc LVS EN 12370, materiāls sāka 
sabrukt jau pēc otrā cikla. Novēroja materiāla sadalīšanos virzienā paralēli slāņojumam, kur 
kapilaritāte un porainība, iespējams, ka arī ķīmiskais sastāvs dažādiem slāņiem ir atšķirīgs. 
Tātad var secināt, ka konkrētais nostiprināšanas līdzeklis, lietots koncentrācijās līdz 25%, 
būtu piemērots kultūras mantojuma restaurācijā. Diemžēl nehomogēnu materiālu gadījumā, 
kā tas ir ar Gotlandes smilšakmeni, pastāv zināms risks, ka nelabvēlīgos apstākļos materiāla 
korozija pēc apstrādes var notikt pastiprināti. 
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L.Dabare, R.Švinka (zinātniskā vadītāja) 
 
LIEPAS UN LAŽAS ATRADŅU MĀLU KERAMIKAS SORBCIJAS 
ĪPAŠĪBAS 
 

Māli ir lēts un ļoti perspektīvs derīgais izraktenis, kas var tikt izmantots keramisko 
adsorbentu ražošanai. Mālu keramikai piemīt specifiskas sorbcijas īpašības pret dažādiem 
savienojumiem. Pēdējā desmitgadē tiek aktīvi pārbaudīta dažādu piedevu ietekme uz mālu 
keramikas sorbcijas īpašībām, kas varētu padarīt to plašāk pielietojamu. Par šādām piedevām 
var tikt izmantotas gan dažādas organiskās izdegošās piedevas, kas palielina keramiskā 
materiāla porainību, gan dažādi oksīdi un sāļi, kas piedalās jaunu kristālisko fāžu veidošanā. 

Pētījumos izmantoti Liepas atradnes sarkanie devona perioda bezkarbonātu māli un Lažas 
atradnes kvartāra perioda karbonātu māli. Mālu masai tika pievienota TiO2 piedeva. 
Izveidotās granulas tika apdedzinātas 4 dažādās temperatūrās – 700, 800, 900 un 1050oC. 
Sorbcijas īpašību pētīšanai izmantoti 3 šķīdumi – 0,01 n I2, 0,03 n NH4OH un 0,1 n K2Cr2O7. 
Pētījumi organizēti kā stacionāras partijas, kurās noteikts keramisko granulu daudzums tika 
iegremdēts šķīdumā uz noteiktu laika intervālu.  

Mālu keramikas granulām veiktās dzīvsudraba porozimetrijas analīzes uzrāda, ka Lažas 
atradnes mālu keramiskām granulām ir lielāka porainība nekā attiecīgām Liepas atradnes 
mālu keramiskajām granulām. To var izskaidrot ar Lažas atradņu mālu karbonātu saturu, kas 
apdedzināšanas procesā sadalās, palielinot porainību. Vienīgais izņēmums ir 900oC 
temperatūrā apdedzinātajām granulām, kur Liepas granulas uzrāda lielāku porainību nekā 
Lažas.  

Sorbcijas īpašību pētījumos iegūtie rezultāti liecina par to, ka attiecībā pret dažādām 
vielām keramisko granulu sorbcijas spēja krasi atšķiras. Joda adsorbcijas pētījumos 
novērojama tendence, ka vienā no četrām temperatūrām apdedzinātās granulas uzrāda 
ievērojami augstāku sorbcijas spēju nekā pārējās temperatūrās. Tikai katrai atradnei šī 
temperatūra ir sava, proti, Lažas atradnes paraugiem – 800 oC, bet Liepas – 900 oC. Turklāt 
šajās temperatūrās adsorbēti 100% no sākotnējā joda masas daudzuma šķīdumā. Turpretī 
NH4OH un K2Cr2O7 adsorbcijas pētījumos iegūtie rezultāti ir krietni zemāki. Sorbcijas spēja 
attiecībā pret amonija joniem labāka ir Liepas mālu keramiskajām granulām, konkrēti 700 oC 
temperatūrā apdedzinātām. Taču tās uzrādīja sorbcijas spēju tikai 1,5% apmērā no sākotnējā 
daudzuma. Dihromāta anjonu adsorbcijas pētījumos abu atradņu keramiskās granulas 
adsorbētā daudzuma ziņā uzrādīja līdzīgus rezultātus, respektīvi, līdz 6% no sākotnējā 
daudzuma. Taču netika novērota sorbcijas tendenču līdzība starp vienādās temperatūrās 
apdedzinātajām granulām. Liepas mālu keramisko granulu gadījumā visaugstāko sorbcijas 
spēju uzrādīja 900oC apdedzinātās, bet Lažas – 700 un 800 oC apdedzinātās granulas.  

Att. Joda adsorbcija apdedzinātu Liepas un Lažas atradņu mālu granulās. 
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L.Dabare, J.Vecstaudža, M.Bērziņš, V.Švinka (zinātniskais vadītājs) 
 
LATVIJAS MĀLU PORAINĀ KERAMIKA AR SUSPENSIJAS 
TEHNOLOĢIJU 
 

Porainas keramikas iegūšanai plaši izmanto dažādas organiskas un neorganiskas piedevas, 
kas apdedzināšanas laikā sadalās, izdalot gāzveida fāzi, kas veido poras. Tiek pētīti alternatīvi 
veidi, kā iegūt keramikas materiālu ar paaugstinātu porainību. Viens no tiem ir suspensijas 
tehnoloģija, kuru plaši pielietoto gāzbetona iegūšanā. Šī metode balstās uz piedevu 
pievienošanu, kas in-situ reakcijās izdala ūdeņradi un veido poras.  

Pētījuma uzdevums bija iegūt vieglu un porainu keramisko materiālu, izmantojot 
suspensijas tehnoloģiju, kam būtu liela īpatnējā virsma. Kā poru veidojošā piedeva izmantota 
sīkdispersa Al pasta. Mālu minerālu un Al2O3 suspensija veido poru struktūru, izdaloties H2 
alumīnija hidrolīzes reakcijā. Reakcija norit, ja vides pH 7-9. Lai nodrošinātu intensīvāku H2 
izdalīšanos, tiek izmantots elektrolīts Gieβfix (Na metasilikāts), kas Al pastu disperģē 
suspensijā, nodrošinot lielāku reakcijas virsmu starp Al daļiņām un ūdens molekulām.  

  23
97

2 3262 HOHAlOHAl pH   
 

Mālu lejamās masas sagatavotas no trīs atradņu māliem – Liepas sarkanajiem, Ānes 
(Spartaka atradnes mālu rūpnīcas vidējais paraugs) un Lielauces. Māliem pievienoti 20% -
Al2O3 un 0,2% Al pastas. Izveidotie paraugi izžāvēti 60oC temperatūrā un apdedzināti  
3 dažādās temperatūrās – 800, 900 un 1000 oC. Temperatūras celšanas ātrums 100o/h.  

Lielauces mālu DTA-TGA pie 133 oC temperatūras redzama Al(OH)3 endotermiska 
sadalīšanās par oksihidroksīdu (AlO(OH)), kas pie 349 oC endotermiski pārveidojas par -
Al2O3. Šajā temperatūrā sadalās arī dietilēnglikols, ko satur Al pasta. 525 oC temperatūrā 
Al(OH)3 aktivizē mālu minerālu dehidroksilāciju. 891oC temperatūrā notiek jauna kristālisko 
fāžu (anortīts) veidošanās. Liepas mālu DTA-TGA līknes uzrāda aktivizētu mālu minerālu 
dehidroksilāciju ap 512 oC temperatūru. 962 oC notiek aktivizēta špineļa veidošanās.  

Vislielākā porainība ir paraugiem, kas apdedzināti 1000oC temperatūrā. Visiem 
paraugiem tā pārsniedz 40%. 900 oC apdedzinātiem paraugiem porainība ir robežās no 25 – 
30%, bet 800 oC apdedzinātiem paraugiem tā krasi atšķiras katras atradnes māliem, respektīvi, 

Liepas – 43,2%, Ānes – 28,5%, 
Lielauces – 23,7%. Visiem 
pētāmajiem paraugiem raksturīgs 
bimodāls poru sadalījums, t.i., 
diametru intervālā līdz 2 μm un 
intervālā virs 20 μm. Lielākās 
poras veidojušās hidrolīzes 
reakcijā, izdaloties H2, bet 
mazākās – keramiskās drumstalas 
saķepšanas procesā. Iegūtajiem 
keramiskajiem paraugiem 
novērojama poru orientācija 
horizontālā virzienā. Tā 
skaidrojama ar mālu minerālu 
plākšņveida uzbūvi, kas neļauj 
porām veidoties visos virzienos 
vienādi orientētām.  

Att. Poru sadalījums porainas keramikas paraugiem, kas apdedzināti 800 oC temperatūrā. 
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L.Grase, G.Mežinskis (zinātniskais vadītājs) 
 

ĢEOPOLIMĒRU IEGUVE NO ILLĪTA TIPA MĀLIEM 
 

Davidovičs 1978. gadā izvirzīja hipotēzi, ka ģeoloģiskas izcelsmes alumīniju un silīciju 
saturoši savienojumi var polimerizēties sārmainā šķīdumā. Izveidotās saistvielas tika 
nosauktas par "ģeopolimēriem".  

Ģeopolimēri ir amorfi trīsdimensionālu alumosilikātu materiāli ar keramikai līdzīgām 
īpašībām, kas tiek veidoti un cietē apkārtējās vides temperatūrā. Tipiska ģeopolimēra sastāvs 
parasti tiek izteikts kā nM2O·Al2O3·xSiO2·yH2O, kur M ir sārmu metāls.  

Jebkurš silīcija un alumīnija avots, kas var izšķīst sārmainā šķīdumā,  var darboties kā 
ģeopolimēru prekursors un ģeopolimerizēties. Visbiežāk izmantotās saistvielas, lai 
nodrošinātu ģeopolimerizācijas procesu, ir pelni, granulētie izdedži vai metakaolīns. Var tikt 
izmantots arī jebkurš tīrs, amorfs alumosilikātu materiāls. 

Mālu minerālu alumosilikātu avotu aktivēšanas mērķis ir padarīt tos nestabilus, sagraujot 
to kristāliskumu. To var sasniegt ar termisku  dehidroksilēšanu, ar pietiekami spēcīgu 
mehanoķīmisko apstrādi vai apstrādājot ar vāju sārmu šķīdumu.  

Latvijas zemes dzīles ir bagātas ar augstas kvalitātes māliem. Mālu minerāli satur daudz 
alumīnija oksīda, māls parasti satur arī dzelzs oksīdu, kas to iekrāso sarkanu vai brūnu.  

Šī pētījuma uzvedums ir noskaidrot frakcionēto mālu piemērotību ģeopolimēru sintēzei. 
Tika veikti Liepas sarkano un pelēko mālu sedimentēšanas eksperimenti. Iegūto mālu un 
putekļu frakciju aktivēšana ar 4 molāru nātrija hidroksīdu. Iegūtie paraugi tika žāvēti žāvskapī                   
3 diennaktis 60oC un 2 - 4 diennaktis 100oC. Noteikta iegūto paraugu spiedes stiprības 
pārbaude ar Toni Technick by Zwick iekātu, veikta mālu frakciju fāžu sastāva analīze ar 
rentgenstaru difraktometru "Rigaku Ultima+", funkcionālo grupu (oksoanjonu) svārstību 
noteikšana, izmantojot IS Furjē spektrometru „21 Prestige, Shimadzu Corp.”, kā arī tika 
noteikta paraugu īpatnējā virsma un poru tilpums, izmantojot slāpekļa adsorbcijas 
porozimetru "Nova 1200 E-Series, Quantachrome Instruments". 

Rentgenstaru difraktometriskās analīzes rezultāti apliecina, ka ar sedimentāciju iespējams 
iegūt mālu frakciju un putekļu frakciju, kurā būtiski samazināti kvarca un mikroklīna 
piejaukumi. Mālu frakcijā nav kvarca, jo mālu daļiņas visilgāk paliek suspendētā stāvoklī un 
nenogulsnējas. Iespējams atdalīt illītu un kaolinītu saturošo frakciju. Pēc aktivēšanas ar nātrija 
sārmu, rentgenogrammā parādās nātrija alumosilikāta hidrātam atbilstošie maksimumi. 
Paraugu spiedes stiprības rezultāti liecina, ka šī savienojuma veidošanās nosaka paraugu 
spiedes stiprības pieaugšanu.  

Apkopojot spiedes stiprības datus, var secināt, ka paraugi, kas iegūti no Liepas sarkano un 
pelēko mālu mālainās frakcijas, uzrāda lielāku spiedes stiprību nekā paraugi no putekļu 
frakcijas. Izturot paraugus pie 100oC 2 – 4 diennaktis, var novērot to, ka spiedes stiprība 
pieaug līdz ar izturēto laiku pie 100oC .  

Liepas homogenizētie sarkanie un pelēkie māli ir piemērots izejmateriāls ģeopolimēru 
sintēzei, jo pēc apstrādes ar NaOH un termiskās apstrādes (žāvēšanas žāvskapī pie 60oC un 
pēc tam 100oC 4 diennaktis), paraugi sasniedza vidējo stiprību 30 MPa.  
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A.Kļaviņa, I.Šperberga (zinātniskā vadītāja) 
 
UGĀLES MĀLU AKTIVĀCIJAS IESPĒJAS ĢEOPOLIMĒRU SINTĒZES 
PROCESĀ 
 

Pēdējos 30 gados arvien plašāka uzmanība tiek pievērsta zema enerģijas patēriņa 
neorganiskajiem polimēriem (ģeopolimēriem), kuru sintēzes rezultātā gaisā nonāk par 80% 
mazāk CO2 izmešu, nekā ražojot portlandcementu. Ģeopolimērus iegūst no dabas minerāliem 
vai neorganiskiem rūpnieciskiem atlikumiem, un tie tiek uzskatīti par daudz ekoloģiskākiem, 
turklāt arī izturīgākiem cementa saistvielas materiāliem. 

Ģeopolimēri tiek iegūti ģeopolimerizācijas procesā, reaģējot alumosilikātam ar augstas 
koncentrācijas sārmu. 

Darbā kā ģeopolimēru izejmateriāls tika izmantoti sasmalcināti Ugāles māli, kas aktivēti 
ar dažādas koncentrācijas (4M, 5M, 6M) KOH šķīdumiem. Paraugiem veikta termiskā 
apstrāde divos veidos: 

1. izturēšana/žāvēšana 4 stundas zemās temperatūrās – 20, 40, 60, 80, 100oC; 
2. apdedzināšana 30 minūtes paaugstinātās temperatūrās – 600, 700, 800oC. 
Pētījumu rezultātā noskaidrots, ka zemajās temperatūrās izturēta ģeopolimēra mehāniskā 

izturība mainās atkarībā no izturēšanas temperatūras, kā arī no cietēšanas laika (ģeopolimēra 
stiprība tika pārbaudīta pēc 7, 14, 21, 28 dienām), savukārt KOH koncentrācija stiprības 
rādītājus krasi nemaina. 

Tika veiktas arī mehāniskās izturības un porainības pārbaudes atkarībā no izturēšanas (4, 
14 un 24 stundas) laika, ja ģeopolimērs tiek izturēts/žāvēts 100oC temperatūrā. Rezultāti 
parādīja, ka izturēšanas laika palielināšana līdz 24 stundām ģeopolimēra stiprību neuzlabo, 
bet šajā gadījumā tiek iegūts ķīmiski izturīgāks materiāls. 

Tika salīdzināta apdedzinātas aktivētas un neaktivētas keramikas gan mehāniskās 
stiprības, gan porainības izmaiņas atkarībā no izmantotā KOH šķīduma koncentrācijas un 
apdedzināšanas temperatūras. Eksperimenta rezultāti liecina, ka apdedzinātu aktivēto 
materiālu mehāniskā stiprība ir ievērojami lielāka kā neaktivētas keramikas stiprība, tādējādi 
tos varētu izmantot kā alternatīvu celtniecības materiāliem (piem., ķieģeļiem). 

 
 

Att. Aktivētas un neaktivētas keramikas stiprības izmaiņas atkarībā no apdedzināšanas temperatūras. 
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J.Kučinska, I.Juhņeviča (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNU LOGAILU APDARES MATERIĀLA IZSTRĀDĀŠANA UN 
ĪPAŠĪBU PĒTĪŠANA 
 

Kvalitāte, drošums un ilgmūžība – galvenās prasības, kas mūsdienās tiek uzstādītas 
būvniecības materiāliem. Šādām prasībām pilnībā atbilst sausie maisījumi, kas kļūst par 
mūsdienu būvniecības neatņemamu daļu.  

Šobrīd SAKRET ir viens no lielākajiem sauso celtniecības materiālu ražotājiem pasaulē 
ar vairāk nekā 60 ražotnēm dažādās valstīs. 2004. gada 15. oktobrī tika atklāta pirmā sauso 
celtniecības maisījumu ražotne Latvijā - SIA SAKRET ar jaudu 100 000 tonnu produkcijas 
gadā, izmantojot galvenokārt vietējās izejvielas. 

Darba mērķis bija izstrādāt jaunu logailu apdares materiālu un izpētīt to. Iegūtais 
materiāls tika pielietots reālos apstākļos, kas palīdzēja noteikt optimālo materiāla sastāvu. 
Materiāla ražošanā tika izmantots cements, smilts, dzēstie kaļķi, kaļķakmens milti, polimēru 
maisījums, organisko vielu maisījums un viegla putu stikla pildviela.  

Salīdzinot sausa maisījuma blīvumu (593,2 kg/m3) ar analogu apdares produktu uz ģipša 
bāzes, „Rotband” (780 kg/m3), var secināt, kā izstrādātais materiāls ir vieglāks, un tas, 
savukārt, atvieglo būvnieku darbu. Sacietējuša pētāmā materiāla spiedes un lieces rādītāji 
(attiecīgi 5,94  un 2,01 N/mm2) ir labāki salīdzinājumā ar „Rotband” (>3,0 un 1,5 N/mm2), 
kas liecina par materiāla lielāku mehānisku izturību. 

Materiāla pilnā un kapilārā ūdens uzsūce pēc 7 dienām ir 39,26 masas % un 12,29 masas % 
attiecīgi, kas liecina par tas ir ļoti porains. Var secināt, ka materiālam būs zems 
siltumvadītspējas koeficients, kas ir viens no svarīgākajiem parametriem. 

SEM attēli parāda, ka vieglās pildvielas virsma ir „savienojusies” ar saistvielu. Lūzums 
nav noticis gar pildvielas robežu, bet gan caur granulu. 

Materiāls ir derīgs logailu apdarei, pateicoties tā labajām fizikālajām īpašībām. Tas ir 
konkurētspējīgs Latvijas tirgū. 

 

 
Att. Izstrādātā materiāla virsmas SEM attēls 30-kārtīgā palielinājumā.  
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I.Kuzņecova, G.Sedmale (zinātniskā vadītāja) 
 

MINERĀLO IZEJVIELU PIELIETOJUMS AUGSTTEMPERATŪRAS PORU 
KERAMIKAS IZSTRĀDEI 
 

Mūsdienu augsttemperatūras tehnoloģiju attīstībai ir nepieciešama jaunu materiālu 
izstrāde, tai skaitā porainu keramisko materiālu, kurus var izmantot temperatūrās virs 600 oC 
un kuriem piemīt mehāniskā stiprība un ķīmiskā izturība. Poras saturoša keramika ir relatīvi 
plaši pielietots augsttemperatūras materiāls vides aizsardzībai, piemēram, atejošo karsto 
dūmgāzu attīrīšanai. Ir pazīstami poraini augsttemperatūras keramikas materiāli, kuros 
gāzveida fāze (poras) tiek izveidota šī materiāla formēšanas procesā. Mazāk zināmi ir tādi, 
kuros šī fāze veidojas materiāla apdedzināšanas (saķepināšanas) procesā.  

Pielietojot Latvijas minerālās karbonātus saturošās izejvielas, kā arī viegli kūstošos illītu 
mālus, keramikas materiālā var nodrošināt pietiekamu gāzveida fāzes veidošanos 
paaugstinātās temperatūrās. Savukārt šī materiāla temperatūras izturību (piemēram līdz 600 °C), 
var nodrošināt ievadot papildus tā izejas maisījuma sastāvā grūti kūstošus oksīdus, kā Al2O3, 
MgO u.c. tā, lai saķepināšanas procesā izveidotos augsttemperatūras kristāliskā fāze.  

Darbā ir pētīta kristālisko fāžu veidošanās un keramisko īpašību izpēte poru saturošai 
keramikai, kas iegūta no jaukta sastāva izejvielu maisījuma - sintētiskām (MgO, K2CO3, 
Al2O3) un dabas minerālajām izejvielām (kvarca smiltīm, illītus saturošiem māliem, 
dolomīta, kaļķakmeņa). Izejvielu sastāva kvantitatīvās attiecības ir izvēlētas tādējādi, lai 
keramikas saķepināšanas procesā līdz maksimālai temperatūrai 1320 oC nodrošinātu ne vien 
augsttemperatūras špineļa MgAl2O4 kristāliskās, bet arī stiklveida un gāzveida (poru) fāžu  
izveidošanos. Poru diferenciālais sadalījums (a) un vizuālais vērtējums optiskā mikroskopā 
(b) paraugam  ar Kupravas māla un kaļķakmens piedevu attiecīgi 8 un 10 % parādīts attēlā. 

 
 

 
Kā redzams, dominējošais poru izmērs atrodas vidējo (0,1-1 m) un it sevišķi lielo poru 

diapazonā (> 1m). 
Ir noteikts, ka pie nemainīga sintētisko izejvielu, mālu un dolomīta daudzuma sastāvos 

poru daudzums keramikas paraugos pieaug, palielinot kaļķakmens daudzumu, kā arī ar 
temperatūru no 1320 līdz 1340 oC. Sakarā ar pielietoto māla piedevu - Ānes, Lažas vai 
Kupravas atradnes māls - no diferencētu poru veidošanās viedokļa par optimālu ir  uzskatāma 
Kupravas māla piedeva.  
  

 

 

Att. a) Parauga KK10 histogramma; 
b) vizuālais vērtējums optiskajā 
mikroskopā 20-kārtīgā palielinājumā. 

a  b 
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S.Lagzdiņa, A.Šutka (zinātniskais vadītājs) 
 

SLĀPEKĻA ADSORBCIJAS METODES PIELIETOJUMS MATERIĀLU 
RAKSTUROŠANĀ 
  

Masas apmaiņas (difūzijas) procesi ir saistīti ar masas apmaiņu starp fāzēm. Pie šiem 
procesiem pieder, piemēram, sorbcija (absorbcija un adsorbcija), ekstrakcija, žāvēšana, 
pārtvaice (destilācija un rektifikācija) u.c. Šos procesus virza koncentrāciju starpība atsevišķās 
fāzēs. Adsorbcijas procesi tiek pētīti jau kopš 20. gadsimta sākuma. Tā praktiskā 
pielietojamība zinātnē un vides aizsardzībā ir nozīmīga. 

Izšķir ķīmisko un fizikālo adsorbciju. Ķīmiskai adsorbcijai jeb hemosorbcijai ir ķīmiska 
daba, kuras rezultātā uz virsmas veidojas savienojumi, kuru molekulas paliek saistītas ar 
kristālisko režģi. Ķīmiskā adsorbcija ir iespējama tikai paaugstinātā temperatūrā. Fizikālā 
adsorbcija balstās uz Van der Valsa spēkiem, kur matricas molekulārie pievilkšanās spēki spēj 
pievilkt adsorbenta molekulas. Pateicoties Van der Valsa spēkiem, veidojas monoslānis, kas ir 
monomolekulārā adsorbcija. Šie spēki ir tik lieli, ka uz virsmas var veidoties vairāki molekulu 
slāņi, ko sauc par polimolekulāro adsorbciju. Pētot adsorbcijas procesu, iespējams raksturot 
materiāla mikrostruktūru: īpatnējo virsmu, poru izmēru sadalījumu, poru iespējamo formu, 
porainību.  

Viens no svarīgākajiem parametriem ir īpatnējais virsmas laukums. Šo parametru, 
izmantojot NOVA 1200e iekārtu, var aprēķināt pēc vairākām fizikālās adsorbcijas metodēm: 
BET (Brunauer-Emmett-Teller), Langmuir, BJH (Barrett, Joyer and Halenda), DH (Dollimore 
and Heal), V-t (Halsey), DR (Dubinin-Radushkevich), DA (Dubinin-Astakhov), HK 
(Horvath-Kawazoe), SF (Saito-Foley), (NL)DFT  (non-linear Density funcional theory), 
Alpha-S (Sing). 

Mērījumu rezultātā tiek uzņemta izoterma koordinātās „tilpums/relatīvais spiediens”. Pēc 
izotermas rakstura var identificēt procesus, kas notiek mērījumu laikā, kad tiek palielināts 
spiediens. Kā adsorbents tiek izmantots gāzveida slāpeklis (N2). Metodes savā starpā atšķiras 
pēc izmantojamā relatīvā spiediena intervāla un raksturojošajiem procesiem. BET metode ir 
viena no populārākajām metodēm, jo tā ņem vērā, ka uz materiāla virsmas veidojas 
polimolekulārā adsorbcija, tāpēc virsmas laukums tiek aprēķināts monoslāņa veidošanās 
relatīvā spiediena diapazonā no 0.05 līdz 0,35, ņemot vērā monoslāņa biezumu un adsorbēto 
molekulu skaitu. Langmuir, MP, DR, DA, HK, SF metodes tiek lietotas mikroporainu 
materiālu raksturošanai, jo mikroporās ir tikai monomolekulārā kondensācija. Šajās metodēs 
netiek ņemta vērā iespējamā polikondensācija un kapilārā kondensācija. BJH metodē tiek 
apskatīta desorbcijas līkne un tiek pieņemts, ka adsorbents kondensējas slapjā veidā. V-t 
metode parāda ārējo virsmu, ņemot vērā polimolekulārā slāņa biezumu, ko veido mezoporas 
un makroporas. DFT metode parāda mikro un mezoporu tilpuma izmēru sadalījumu. 

Darba mērķis bija izpētīt adsorbcijas procesa analizēšanas metodes, precīzi raksturojot 
pētāmo materiālu. Tika apskatīta aktīvās ogles un porainās keramikas porainība. Aktīvajā oglē 
tika konstatētas mikroporas ar cilindrisku formu. ZrO2+TiO2+SiO2 porainajā keramikā tika 
konstatētas tintnīcu formas mezoporas.  
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M.Matroze, A.Cimmers (zinātniskais vadītājs) 
 
KARBONĀTUS SATUROŠU LATVIJAS MĀLU ĢEOPOLIMERIZĀCIJAS 
IESPĒJAS 
 

Latvijas kvartāra māli ir tipiski illīta māli ar augstu kušņu un krāsojošo oksīdu saturu, kā 
arī samērā zemām adsorbcijas spējām. Kvartāra mālu ķīmiskajam sastāvam raksturīgs augsts 
CaO (vidēji 6-9%) un MgO (3-6%) saturs, ko nosaka karbonātu piemaisījums, kā arī visai 
ievērojama K2O koncentrācija (4-4,5%), ko savukārt nosaka mālainajā frakcijā dominējošais 
illīts. SiO2 saturs vidēji svārstās robežās no 45 līdz 54%, bet Al2O3 ir 11-16%. 

Darbā izvirzītais uzdevums ir noskaidrot KOH ietekmi uz karbonātus saturošu mālu 
ģeopolimerizācijas iespējām. 

Darba izstrādāšanai tika izmantoti 3 atradņu – Apriķu, Līvānu un Progresa kvartāra māli. 
Darba pētījums tiek veikts trīs virzienos: 

1. Pirmais pētījuma virziens saistīts ar māliem, kuri tika apstrādāti ar 4M, 5M un 6M 
KOH šķīdumu, un izturēti 40, 60, 80 un 100 oC  4, 3, 2 un 1 stundu. 

2. Atradņu māli tika ķīmiski aktivēti ar 4M, 5M un 6M KOH šķīdumiem, izturēti istabas 
temperatūrā 1 nedēļu un pēc tam apdedzināti 600, 700 un 800 oC. 

3. Līvānu māliem iepriekšēja termiskā aktivācija 600oC un pēc tam ķīmiska aktivācija ar 
KOH šķīdumiem.  

Lai noteiktu notikušās izmaiņas, tika veikti spiedes stiprības mērījumi un uzņemta 
infrasarkanā spektra analīze. 

 
Att. Augstākie spiedes izturības rādītāji dažādi aktivētiem māliem 

LV5M 60oC – Līvānu māli, apstrādāti ar 5M KOH šķīdumu, izturēti 3h 60oC temperatūrā; 
SP 6M 40oC – Progresa māli, apstrādāti ar 6M KOH šķīdumu, izturēti 4h 40oC temperatūrā; 
AP 5M 60oC – Apriķu māli, apstrādāti ar 5M KOH šķīdumu, izturēti 3h 60oC temperatūrā. 

  
No attēla redzams, ka Līvānu un Apriķu māli savu maksimālo spiedes izturības vērtību 

uzrāda pie apstrādes ar 5M KOH šķīdumu, bet Progresa māli - pie apstrādes ar 6M KOH 
šķīdumu, šo vērtību svārstības saistāmas ar mālu ķīmisko sastāvu atšķirībām. 

Veicot spiedes izturības mērījumus pēc 7, 14, 21 un 28 dienām, redzams, ka spiedes 
izturība līdz ar izturēšanas laiku pieaug, līdzīgi kā tas ir ar betona saistvielām, savu 
maksimālo vērtību sasniedzot pēc 28 dienām. 
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D.Miliņkova, D.Andersone un G.Mežinskis (zinātniskie vadītāji) 
 
ZnO-SiO2 SOLA-GĒLA PĀRKLĀJUMU IEGUVE 
 

ZnO nanodaļiņu iegūšanā tiek izmantotas dažādas metodes: sola-gēla metode, 
mehanoķīmiskā sintēze, mehāniskās malšanas metode, ķīmiskās sintēzes metode, pulsējošā 
lāzera ablācijas metode u.c. 

Ļoti svarīgs faktors tieši ZnO nanodaļiņu pētniecībā un izmantošanā ir to fotokatalītiskā 
aktivitāte. Pateicoties fotokatalītiskajai aktivitātei, ZnO nanodaļiņas var izmantot ne tikai 
kosmētisko krēmu sastāvā, bet tās ir piemērotas arī pielietojumiem, kas saistīti ar vides 
attīrīšanu, toksisko un organisko savienojumu sadalīšanu. Aktuālajos pētījumos tiek veikti 
eksperimenti ar ZnO nanodaļiņu iestrādāšanu solos, lai iegūtu pārklājumus ar 
fotokatalītiskajām īpašībām. Šādu pārklājumu ieguvē viens no grūtākajiem uzdevumiem ir 
iegūt kvalitatīvu pārklājumu ar vienmērīgu nanodaļiņu sadalījumu. 

Sola-gēla pārklājuma biezumu visvieglāk regulēt, mainot uzklāšanas ātrumu, bet to var 
regulēt, mainot arī parauga iemērkšanas-izvilkšanas skaitu solā.  

Eksperimentālajā daļā tika pagatavoti divu veidu ZnO-SiO2 pārklājumi, kas atšķiras ar 
ZnO ievadīšanas mehānismu solā. Ar vienu metodi ZnO nanodaļinas tiek iegūtas atsevišķi no 
sola, ar otru - kopā ar solu. ZnO nanodaļiņas ar pirmo metodi tika iegūtas  sekojoši: 

noslēgtā kolbā Zn(CH3COO)2•2H2O (cinka acetāta dihidrātu) izšķīdina C2H5OH un 
intensīvi samaisa. NaOH šķīdina C2H5OH un intensīvi samaisa. Abas kolbas uzkarsē ūdens 
vannā līdz viršanas temperatūrai. Iegūtos šķīdumus intensīvi maisot sajauc kopā. No šāda 
šķīduma  iegūst nogulsnes, kas tiek apdedzinātas 1000 oC.  

Iegūtās ZnO nanodaļiņas tika ievadītās solā B, kas izgatavots no TEOS, (CH3)2CHOH(2-
propanols), 0.1 N HCl un H2O. Molārā attiecība TEOS:(CH3)2CHOH:H2O ir 1:8,3:1,4. SiO2 
attiecība pret ZnO solā B ir 80:20. 

Solā A ZnO netiek pievienots atsevišķi. Sols A sastāv no diviem šķīdumiem: 
Zn(CH3COO)2•2H2O  un C2H5OH maisījuma un H2O, DEA (dietanolamīna) un C2H5OH 
maisījuma. Pirmajam vielu maisījumam lēnām pievienojot otro, iegūst solu, kuru izmantos 
pārklājumu ieguvē. 

Iegūtos solus uznes uz stikla virsmām ar iemērkšanas-izvilkšanas paņēmienu. 
Pārklājumus apdedzina divos režīmos: 500 ºC 30 min un 300 ºC 30 min katru nākošo 
pārklājuma slāni. Iegūtie pārklājumi tika analizēti ar rentgenstaru difraktometra palīdzību, 
atomspēku un optisko mikroskopiju. Termiski apstrādātajiem pārklājumiem tika noteikta 
fotokatalītiskā aktivitāte, balstoties uz etalonvielas (4-hlorofenola) sadalīšanās ātrumu 
noteiktā laika posmā, salīdzinot sadalīšanās ātruma atšķirības ar un bez fotokatalītiskā 
materiāla klātbūtnes.  

Optiskā mikroskopija apliecināja pārklājumu vienmērīgumu (bez plaisām). Sastāvam A ir 
par 8 % lielāka fotokatalītiskā aktivitāte nekā sastāvam B. Palielinoties pārklājumu skaitam, 
palielinās arī fotokatalītiskā aktivitāte:  sastāvam A no 30 % (1x pārklājumam) līdz 36 %                
(5x pārklājumiem), sastāvam B no 25 % (1x pārklājumam) līdz 28 % (5x pārklājumiem). 
Apdedzinot paraugus 500 ºC temperatūrā (30 min) sastāviem A un B fotokatalītiskā aktivitāte 
ir lielāka, nekā apdedzinot 300 ºC temperatūrā (30 min), par 6 %  un 5 % attiecīgi. 

Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka ievadot ZnO nanodaļiņas SiO2 solā, kas iegūts, izmantojot 
sola-gēla metodi, ir iespējams iegūt ZnO-SiO2 fotokatalītiskos pārklājumus, kuru 
fotokatalītiskās aktivitātes intensitāti ietekmē ne tikai pārklājumu skaits, bet arī termiskās 
apstrādes režīms.  
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J.Petrova, J.Sētiņa (zinātniskā vadītāja) 
 

AUGSTAS IZTURĪBAS BETONS 
 
Pēdējos gadu desmitos, paaugstinoties būvnieku prasībām betona kvalitātei (mehāniskām 

un ķīmiskajām īpašībām), ir izveidots jauns betona paveids – augstas izturības betons (High 
Perfomance Concrete – HPC). Tā stiprība ir lielāka par 120 MPa. Šo materiālu ir iespējams 
pielietot dažādos veidos un sfērās, piemēram, celtniecības jomā dažādos arhitektoniskos 
risinājumos. Augsta stiprība un elastīgums padara šo materiālu par maksimāli atbilstošu tiltu, 
dambju, augstceltņu, kolonnu un citu konstrukciju projektēšanā un būvniecībā. Bez materiāla 
uzlabotām stiprības īpašībām, tam vēl ir raksturīga izcila pretestība dažādiem korozijas 
veidiem, kas arī nosaka šī materiāla pielietošanas izdevīgumu dažādās konstrukcijās. 

Darba mērķis – noteikt mehāniskās un ķīmiskās īpašības betona paraugiem ar dažādu 
superplastifikātora (SP) ”Semflow MC” daudzumu pirms un pēc 12 mēnešu eksponēšanas 
sulfāta jonu saturošos šķīdumos.  

Veiktie pētījumi parādīja, ka HPC betona paraugu ūdens un sulfātjonu saturošo šķīdumu 
kapilārā uzsūce ir atkarīga no superplastifikātora daudzuma. Augstākā robeža tika sasniegta 
0.25M H2SO4 šķīdumā, kas nepārsniedz 0.46%. Palielinoties SP daudzumam, paraugos līdz 
2.5 %, to blīvums un spiedes stiprība palielinās. Analizējot betona gatavināšanas procesu, 
rentgena fāžu (RTG) analīzē 3, 7, 28 dienu veciem paraugiem, konstatēta likumsakarība: 
palielinoties gatavināšanas laikam, portlandīta (Ca(OH)2) daudzums samazinās, veidojas 
kalcija silikāti. 

Betona paraugu porozitātes parādīja, ka betonā, neatkarīgi no plastifikatora daudzuma, 
poras ir diapazonā no 100-1000 μm. Pēc HPC betona paraugu 12 mēnešu eksponēšanas 
sulfātjonu saturošos šķīdumos (skat. 1. att.) tika konstatēts, ka: 

 neitrālos šķīdumos ( H2O, 0.25M Na2SO4, MgSO4) ir novērojams masas pieaugums 
(max 1.72), ko izraisa karbonizācijas, hidratācijas procesi betonā, kas veicina 
porainības samazināšanos; 

 pēc eksponēšanas sērskābes šķīdumā ir novērojami masas zudumi līdz 2.04%, ko 
izraisa korozijas process un Ca(OH)2 izskalošanās no betona, rezultātā palielinās 
porainība, īpaši  10-2 – 2.10-2 μm diapazonā. 

Veicot mineroloģisko izpēti betona paraugiem pēc eksponēšanas sāļu šķīdumos, 
konstatēts, ka līdz 15 mm notiek sulfātu sāļu difūzija, līdzās agrāk noteiktām kristāliskām 
fāzēm: kvarcs, portlandīts, kalcīts, tobermorīts, hartrurīts, plagioklazs, ir kristalizējušies 
eksponēšanas šķīdumu sāļi.  

Betona paraugi ar SP saturu līdz 2.5% un zemu Ū/C saturu (20-21%) uzrāda labas 
mehāniskās un ķīmiskās īpašības. 
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G.Ploriņa, J.Grāve (zinātniskā vadītāja) 
 

ATLEDOŠANAS LĪDZEKĻOS IZMANTOTO SĀĻU IETEKME UZ 
PORAINAJIEM SILIKĀTU MATERIĀLIEM 
 

Katru gadu kopā ar gruntsūdeņiem porainie būvmateriāli uzņem jaunus sāļu krājumus, 
kas ziemas sezonā tonnām tiek kaisīti uz ceļu un ietvju segumiem, lai garantētu drošību, 
pārvietojoties pa tiem. Šie sāļi krietni samazina būvju ilgmūžību, jo kristalizējas materiāla 
porās un sagrauj to. Šāda saimnieciskā darbība ir apzināts drauds kultūras mantojuma 
saglabāšanai, tāpēc nepieciešams meklēt alternatīvu atledošanas līdzekli, kas būtu tikpat 
efektīvs ledus kausēšanā, bet ar mazāku negatīvo ietekmi. 

Latvijā visplašāk izmantotais atledošanas līdzeklis sastāv no nātrija hlorīda, retāk no 
kalcija hlorīda. Šie sāļi absorbē mitrumu, veidojot sāļu šķīdumus, kuru sasalšanas temperatūra 
ir zemāka nekā tīram ūdenim, tādēļ ledus saskarsmē ar tiem kūst. Ārzemju publikācijās un 
patentos aprakstīti dažādi sāļus nesaturoši alternatīvie atledošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir 
vairumam materiālu un videi nekaitīgas organiskās vielas, piemēram, glicerīns, ksilitols, 
sorbitols u.c. daudzvērtīgie spirti, kas parasti ir lauksaimniecības blakusprodukti, tāpēc varētu 
būt lēti iegūstami. Zemas izmaksas Latvijā ir noteicošais faktors atledošanas līdzekļu izvēlē. 
Glicerīns tālākiem pētījumiem kā alternatīvais atledošanas līdzeklis tika izvēlēts tā īpašību  
dēļ – tas ir bezkrāsains, viskozs šķidrums bez smaržas, kam tāpat kā sāļiem piemīt pazemināta 
šķīdumu sasalšanas temperatūra.  

Jau 19. gs. 20. gados ķieģelis kļuva par galveno apdares un būvmateriālu, jo sāka trūkt 
labi apstrādājama būvakmens, toties bija bagātīgas vietējās māla nogulas. Šobrīd Latvijā 
ķieģeļu būvju restaurācijā tiek izmantoti SIA „Lode” ražotie ķieģeļi „Sencis”. Tie tāpat kā 
senos laikos veidoti ar rokām un apdedzināti zemās temperatūras, tādēļ pēc savām īpašībām 
atbilst vēsturiskajiem ķieģeļiem. Šo īpašību dēļ „Sencis” tika izvēlēts laboratorijas 
pētījumiem, lai noteiktu atledošanas līdzekļos izmantoto sāļu ietekmi uz porainajiem silikātu 
materiāliem.  

Pētījumos tika noteikts, ka ķieģelim „Sencis” pēc 40 salturības cikliem joprojām nav 
masas zudumu un vizuālu izmaiņu. Tika pētīta noturība pret šķīstošajiem sāļiem, izmantojot 
vienmolārus nātrija un kalcija hlorīda šķīdumus, jo tie ir Latvijā visbiežāk lietotie atledošanas 
līdzekļi. Izmantojot kalcija hlorīda šķīdumu, novērojams straujāks paraugu masas pieaugums, 
nekā izmantojot nātrija hlorīdu, tātad notiek straujāka poru sagraušana. Pēc 16 cikliem abu 
hlorīdu paraugiem nav novērojami masas zudumi un vizuālas izmaiņas. 

Apvienojot abas iepriekšminētās standarta metodes, tika izveidota jauna pētīšanas 
metode, kas pietuvināta dabiskajiem apstākļiem, kādi iedarbojas uz būvēm Latvijas klimata 
ietekmē. „Sencis” tika pakļauts gan sāļu šķīdumu, gan sala, gan paaugstinātas temperatūras 
iedarbībai. Izveidotā pētīšanas metode ietvēra divus saldēšanas ciklus – pirmo pēc mērcēšanas 
ūdenī, otro pēc mērcēšanas šķīdumos. Tiem sekoja viens karsēšanas cikls. Tika izmantoti šādi 
šķīdumi: 1M NaCl, 1M CaCl2, 1M, 50 % un 70 % glicerīna šķīdumi. Jaunizveidotās metodes 
ciklu beigās abos hlorīda šķīdumos mērcētajiem paraugiem tika novērots neliels un gandrīz 
nemainīgs masas pieaugums. Savukārt glicerīna šķīdumos mērcētajiem paraugiem masas 
pieaugums ir lielāks, jo glicerīna šķīdumu blīvums ir lielāks nekā hlorīdu šķīdumiem, un 
straujāk palielinās, bet tā kā glicerīns neveido kristālus, tad masas pieauguma palielināšanās 
notiek citu glicerīna īpašību dēļ un tā izskaidrošanai nepieciešams veikt papildu analīzes. 
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M.Rundāns, I.Šperberga (zinātniskā vadītāja) 
 
SINTĒZES PROCESA UN MINERĀLO PIEDEVU IETEKME  
UZ KORDIERĪTA KERAMIKAS ĪPAŠĪBĀM 
 

Keramikas izstrādājumiem, kuros kordierīts ir dominantā kristāliskā fāze, piemīt virkne 
noderīgu īpašību, piemēram, augsta termiskā trieciena izturība, zems lineārais termiskās 
izplešanās koeficients (α = 1,5 - 4,0·10-6 K-1), augsta uguns izturība, laba mehāniskā un 
ķīmiskā  izturība. Šo īpašību dēļ kordierītu saturošai keramikai ir plašs pielietojums 
augsttemperatūras  apstākļos. Kā dabisks minerāls kordierīts ir ārkārtīgi reti sastopams, tāpēc 
kordierītu saturoša keramika iegūstama vienīgi sintēzes ceļā. Lai iegūtu šādu keramiku, 
visplašāk pielietotā metode ir sintēze cietvielu reakciju rezultātā, visbiežāk izmantojot 
sintētiskos materiālus - magnija, alumīnija un silīcija oksīdus, hidroksīdus vai to sāļus. 
Iespējams izmantot arī dabas minerālās izejvielas, piemēram, talku, kaolīnu, gibsītu, sepiolītu, 
špineli, forsterītu u.c. No Latvijā sastopamajiem dabiskajiem materiāliem lietderīgi būtu 
izmantot plaši sastopamos mālus un dolomītu, kas ļautu aizstāt daļu no sintētiskajiem MgO, 
Al2O3 un SiO2.  

Šajā darbā kordierīta keramikas iegūšanai tika izmantoti tehniskie MgO un Al2O3 pulveri, 
maltas kvarcu saturošās Bāles smiltis, malti Aiviekstes kreisā krasta, Kranciema un 
Kalnciema atradņu dolomīti, kā arī Usmas atradnes māli. Izejvielas tika sajauktas 
stehiometriskās attiecībās tā, lai gala maisījumi saturētu 2MgO:2Al2O3:5SiO2 molu attiecībās, 
kas atbilst teorētiskajam kordierīta ķīmiskajam sastāvam. Daļa nepieciešamā MgO tika 
aizstāta ar attiecīgajiem dolomītiem. Paralēli tika sagatavoti paraugi ar tādu pašu kompozīciju 
saturu, taču papildus pievienojot 10 masas % Usmas māla. Izvēlētie izejvielu maisījumi tika 
malti dažādu laiku (3 un 12 stundas); keramikas iegūšanai izmantotas tradicionālā un 
dzirksteļizlādes plazmas sintēzes metodes.  

Pētījumu rezultāti parādīja, ka, lai iegūtu kordierīta keramiku, iespējams vismaz 40 % no 
sintētiskā MgO aizstāt ar dabas minerālo izejvielu – dolomītu. Nepieciešamā sintēzes 
temperatūra ir vismaz 1200 0C. Izejvielu malšanas laika palielināšana no 3 līdz 12 stundām 
neietekmē sintēzes temperatūru, kurā iegūst kordierītu kā galveno kristālisko fāzi. Līdz ar 
izejvielu malšanas laika palielināšanu (no 3 līdz 12 stundām), visos gadījumos samazinās 
iegūto izejas pulvera daļiņu izmērs un palielinās iegūtās keramikas mehāniskā izturība. 
Keramikai, kas satur Kalnciema dolomīta 
un mālu piedevu, ir visaugstākie 
mehāniskās stiprības rādītāji, bet 
keramikai ar Kranciema un Aiviekstes 
dolomītiem – viszemākie. Usmas mālu 
pievienošana mehānisko stiprību visos 
gadījumos nedaudz palielina. Pēc 10 
termiskā trieciena ciklu rezultātiem 
secināts, ka visstraujāk Junga elastības 
modulis samazinās paraugiem ar 
Aiviekstes dolomīta piedevu, bet paraugi 
ar Kranciema un Kalnciema dolomītu 
uzrāda augstus un noturīgus rezultātus. 
Paraugiem ar mālu piedevu elastības 
modulis ir relatīvi zems, kas skaidrojams 
ar amorfās fāzes klātbūtni. 
  

Att.  Paraugu elastības moduļa atkarība no  
termiskā trieciena cikliem. 
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A.Sardiko,  I.Juhņeviča (zinātniskā vadītāja) 
 
DZELZS OKSĪDA MAGNĒTISKO NANODAĻIŅU SINTĒZE, ĪPAŠĪBAS 
UN PIELIETOŠANAS IESPĒJAS 
 

Dzelzs oksīdi dabā eksistē vairākās formās – magnetīts (Fe3O4), mehemīts (γ-Fe2O3) un 
hematīts (α-Fe2O3). Dzelzs oksīdu magnētiskās nanodaļiņas izraisa interesi izmantošanai 
katalīzē un biomedicīnā - terapeitisko aģentu piegādei organismā, lokalizētajā termoterapijā, 
zāļu pārvēršanai to aktīvajā formā, DNS ekstrahēšanai, bioloģisko šķidrumu detoksikācijai.  

Nanodaļiņām, kuras izmanto biomedicīnā un bioinženierijā, jābūt ar augstu 
magnetizācijas vērtību, izmēriem < 100 nm, zemu polidispersitāti, fizikālo un ķīmisko īpašību 
stabilitāti. Turklāt virsmas pārklājumam, saturošam magnētiskās daļiņas, jābūt ne tikai 
netoksiskam un bioloģiski saderīgam ar cilvēka organismu, bet tas arī nedrīkst saglabāt 
magnētismu pēc ārējā magnētiskā lauka noņemšanas. 

Magnētisko nanodaļiņu sintēzei izmantoja sola-gēla metodi un nogulsnēšanu no šķidrās 
fāzes. Lai kontrolētu reakcijas kinētiku, kas ir cieši saistīta ar dzelzs jonu oksidācijas ātrumu, 
magnetīta daļiņu sintēzi jāveic bezskābekļa vidē, piemēram, barbotējot Ag gāzi. Izstrādāti 
sastāvi α-Fe2O3, γ-Fe2O3 un Fe3O4 sintēzei, ko apliecina rentgenfāžu analīzes pētījumu 
rezultāti.  

Mainoties FexOy struktūrai, FTIR spektros novēro izmaiņas Fe-O saites svārstību 
apgabalā. Absorbcijas maksimums pie 532 cm-1 atbilst Fe-O svārstībām hematītā. Absorbcijas 
maksimums pie 594 cm-1 liecina par Fe-O deformācijas svārstībām oktaedros, bet maksimums 
pie 447 cm-1 par Fe-O deformācijas svārstībām tetraedros špineļa tipa struktūrā (magnetītā). 
Mehemītam Fe-O saites svārstības novērojamas pie 570 cm-1 un 440 cm-1. Pēc Fe-O saites 
svārstību rajona FTIR spektros var atšķirt hematītu, magnetītu un mehemītu. 

Diferenciāli termiskās analīzes pētījumu rezultāti apliecināja dzelzs oksīdu modifikāciju  
pārvērtībās rindā            , saskaņā ar ķīmiskajām 
reakcijām:  

1) 4 Fe3O4 + O2 → 6 γ-Fe2O3; 
2) γ-Fe2O3 → α-Fe2O3. 

 

 
Att. Sintezēto paraugu RTG pētījumu rezultāti. 

  

32
500

32
250

43 OFeOFeOFe CC     



 

263 
 

T.Skripkina, J.Sētiņa (zinātniskā vadītāja) 
 
PUCOLĀNA PIEDEVU IETEKME UZ BETONA STRUKTŪRU UN 
ĪPAŠĪBĀM  
 

Betons ir otrs visvairāk patērētais materiāls uz planētas. Mūsdienās visā pasaulē ļoti 
aktuāls kļuvis jautājums par CO2 emisijas samazināšanas iespējām. Statistiskie pētījumi rāda, 
ka betona izgatavošanas procesā rodas 5-10% no kopējiem pasaules CO2 izmešiem. Tas 
galvenokārt notiek cementa izgatavošanas procesa lielās energoietilpības dēļ. Saistībā ar to 
pētījumi par jaunu, mazāk energoietilpīgu betonu radīšanu ir sevišķi aktuāli. Viens no šādas 
problēmas risinājuma veidiem ir cementa satura samazināšana betonā, aizstājot to ar mazāk 
energoietilpīgiem cementējošiem materiāliem, piemēram, pucolānpiedevām. Šāda pieeja ir 
sevišķi aktuāla gadījumos, kad pucolāna īpašības piemīt materiāliem, kuri tiek uzskatīti par 
industriālajiem atkritumiem, kā, piemēram, domnu sārņi, elektrofiltru putekļi vai dažādi pelni. 
Pielietot šāda tipa materiālus betonā ir izdevīgi – samazinās cementa patēriņš un nav 
jāuztraucas par atkritumu deponēšanu.  

Darba mērķis – apzināt dažādas pucolāna piedevas betonam, noteikt to aktivitāti, ķīmisko 
sastāvu, betona paraugu ar dažādām pucolāna  piedevām īpašību un mineraloģiskā sastāva 
izpēte. 

Pucolāna piedevu ķīmiskā un mineraloģiskā sastāva analīze, aktīvās virsmas un 
aktivitātes pētījumi parādīja, ka lietderīgāk betona izgatavošanā kā pucolāna piedevas ir 
izmantot mikro- un nano-siliku, koka pelnus un SiO2 gēlus. Izvēlētās pucolāna piedevas 
raksturo augsts SiO2 un zems sārmu oksīdu saturs. Lielākā aktīvā virsma ir mikrosilikai un 
nanosilikai - 73.66 m²/g un 234 m²/g. Pucolānu aktivitātes augstākās vērtības uzrāda 
mikrosilika, nanosilika un koka pelni, to aktivitāte ar laiku paaugstinās. Rentgenfāžu analīzē 
konstatēts, ka pucolāni betona gatavināšanas sākuma periodā darbojas tikai kā poru 
aizpildītāji, to aktivitāte pieaug ar laiku. Betona paraugiem sākuma periodā (pēc 3, 7 dienām) 
galvenās kristāliskās fāzes ir: portlandīts un kvarcs, tālākajā cietēšanas laikā - kalcija 
hidrosilikāti, kristobalīts, kvarcs, laukšpats.  

Betona paraugiem ar dažādām pucolāna piedevām pētīta ķīmiskā izturība agresīvās 
sulfāta jonu saturošās vidēs. Noteikts, ka betona paraugos pēc eksponēšanas 0,25M Na2SO4, 

0,25M H2SO4 šķīdumos 24 mēnešus mineraloģiskais sastāvs nemainās. Pēc eksponēšanas 
sulfātu šķīdumos papildus albītam, kvarcam, kalcija silikātiem – gan uz paraugu virsmas, gan 
10-15mm dziļumā - ir konstatēts ģipsis. Optiskā mikroskopa attēli uzskatāmi parāda ģipša 
veidošanos no parauga virsmas uz iekšieni (A att.), ģipša kristalizēšanos porās (B, C att.).  

 

     
  A    B    C 

Att. Ģipša difūzija un kristalizēšanās. 
 

Pateicoties pucolāna piedevām, betona paraugi kļūst blīvāki, notiek pucolānu reakcijas, 
kuru rezultātā veidojas kalcija silikāta hidrāti un palielinās betona stiprība. 
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D.Ulme, I.Šperberga (zinātniskā vadītāja) 
 
DAŽU LATVIJAS MĀLU ĶĪMISKĀ UN TERMISKĀ AKTIVĀCIJA 
 

Pētījumu rezultātā noskaidrots, ka no Latvijas māliem var iegūt ne mazāk kā 25 pēc 
īpašībām, tehnoloģijas un pielietošanas atšķirīgus materiālus un izstrādājumus. Darbā 
apskatīta sārma (KOH) ietekme uz materiālu īpašībām, kas iegūti no dažiem Latvijas māliem, 
tos žāvējot/izturot zemās  (≤100 oC),  vai arī termiski apstrādājot augstākās (500-800 oC) 
temperatūrās. 

Vārds ģeopolimērs pirmo reizi izskanēja 20. gs. 70. gados, pateicoties franču zinātniekam 
Joseph Davidovits. Šo materiālu var izmantot jaunajās tehnoloģijās, jo tam ir ļoti labas 
mehāniskās īpašības (aviobūvniecībā, kuģu un  zemūdeņu būvē utt.). 

Ģeopolimērs rodas ģeosintēzes reakcijas rezultātā:  

 
Šajā darbā tika izmantoti divu veidu kvartāra – Prometeja un Lielauces - māli. Tos veido 

nešķirota māla, aleirīta, smilts, grants un oļu masa. Šie māli pieskaitāmi pie karbonātiskajiem 
māliem, to karbonātu saturs svārstās robežās 6-10 %. Latvijas kvartāra māli būtu noderīgi 
drenu cauruļu, cementa, keramzīta, ķieģeļu u.c. būvmateriālu ražošanā. 

Materiāla attīstība un mehāniskās īpašības tika pētītas vairākos režīmos: 
1. Iztur/žāvē 20, 40 oC (4h), 60 oC (3h), 80 oC (2h), 100 oC (1h) temperatūrā. 
2. Apdedzina 500; 600; 700 un 800 oC temperatūrā. 
Darba gaitā pētīta dažādas koncentrācijas (4M, 5M, 6M) sārma šķīdumu ietekme uz mālu 

īpašībām. Spiedes stiprība mērīta ik pēc 7 dienām, sasniedzot 28 dienas.  
Pētījumu rezultātā noskaidrots, ka, aktivējot Lielauces mālus ar KOH, lielāka spiedes 

stiprība ir izturot pie augstām temperatūrām (500-800 oC), bet izmantojot Prometeja mālus - 
pie zemām temperatūrām  (≤100 oC). 

Prometeja māliem, gan izturot pie zemām temperatūrām, gan apdedzinot, lielāka spiedes 
stiprība ir, izmantojot 6M stipru KOH šķīdumu, turpretim Lielauces māliem lielāka stiprība ir, 
izmantojot 4M KOH šķīdumu. 

Attēlā parādīti spiedes stiprības rādītāji labākajiem paraugiem, dažādi aktivējot Lielauces 
un Prometeja mālus.  
 

Apzīmējumi: 
1. Lielauces māli, 4M KOH, 800 oC;  
2. Prometeja māli, 6M KOH, 100 oC.  

 
  

Att. Spiedes stiprība dažādi aktivētiem Lielauces 
un Prometeja māliem. 
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A.Veženkova, G.Mežinskis (zinātniskais vadītājs) 
 
TiO2 NANODAĻIŅU IEGUVE SOLA–GĒLA PĀRKLĀJUMOS 

 
TiO2 tiek pievērsta liela uzmanība fotokatalītiskās aktivitātes dēļ. Plānu pārklājumu un 

nanodaļiņu veidā šī TiO2 īpašība tiek izmantota fotokatalizatoros gaisa un ūdens attīrīšanai, 
saules baterijās, protonus vadošās membrānās, pašattīrošu, neaizsvīstošu stiklu un spoguļu 
ražošanā. TiO2 tā stabilitātes un relatīvi zemās cenas dēļ uzskata par gandrīz ideālu 
pusvadītāju fotokatalīzei. 

Vispazīstamākā un visplašāk lietotā nanodaļiņu ieguves metode ir sola–gēla metode, kurā 
nanodaļinas tiek sintezētas no šķīdumiem. Metodes priekšrocība ir spēja relatīvi zemā 
temperatūrā veicināt augstas tīrības nanoizmēru TiO2 sintēzi, tā ir vienkārša, ekonomiska, un 
nodrošina TiO2 vieglu uzklāšanu uz sarežģītas formas un lieliem substrātiem, kā arī produkta 
homogenitāti un labu pulvera daļiņu izmēra un formas kontroles iespēju.  

Lai izpētītu pārklājuma nanodaļiņu augšanas īpatnības paraugos, kas pagatavoti atšķirīgos 
apstākļos, tika sintezēts sols, kura sastāvā Ti izopropoksīds, etiķskābe, izopropilspirts, 
etilēnglikols, FeCl3 · 6 H2O un Fe2O3 procentuālais sastāvs 5 mol%.  

Sagatavotie paraugi pētīti ar rentgenstaru difraktometrisko analīzi, skenējošo elektronu 
mikroskopiju, diferenciāli termisko analīzi  un atomu spēka mikroskopiju, nosakot virsmas 
raupjumu un vidējo daļiņu izmēru.  

Atomu spēka mikroskopijas datu apstrādes rezultātā tika secināts, ka, mainot pārklājumu 
ieguves apstākļus, iespējams regulēt nanodaļiņu izmērus un to sadalījuma vienmērīgumu 
(Att.).  

 
a) b) 

 
 

Att. Atomu spēka mikroskopijas 3D attēli 0,4x0,4 µm apgabalā paraugiem, kas pagatavoti no viena  
un tā paša sola apstākļos (a) un (b) un apdedzināti 1,5 stundas  500 oC temperatūrā. 
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POLIMĒRU MATERIĀLU TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
M.Doze, J.Strods un L.Mālers (zinātniskie vadītāji) 
 
METĀLORGANISKIE KATALIZATORI POLIURETĀNU SINTĒZĒ 
 

Šī pētījuma mērķis ir iztrādāt metodiku polipievienošanās reakciju norises ātruma 
pētījumiem starp poli- un diizocianātiem, kā arī poliēterdioliem un trioliem rupji dispersās 
pastveida divkomponentu sistēmās un noskaidrot šo reakciju indukcijas perioda atkarību no 
metālorganiskā katalizatora un reaģējošo komponentu ķīmiskās uzbūves. 

Tika izgatavoti tiksotropi pastveida rupji dispersas divkomponentu sistēmas poliuretānu 
hermētiķu paraugi. Komponenta A sastāvā: plastifikators (ftalāts), polioli (poliēterdiolu un 
poliētertriolu maisījums), pildvielas (kalcija karbonāts) adhēzijas promotors, katalizators. 
Komponenta A paraugs tika izgatavots uz laboratorijas kombinētā maisītāja (dissolveris un 
lāpstveida planetārais maisītājs): maisītāja tvertnē iesver šķidrās komponentes un samaisa, 
nosver, pievieno un iemaisa pildvielas, uzturot maisītāju griešanās ātrumus (dissolverim 
aploces ātrums 20 m/s, planetārajam 48 apgr/min). Nosver, pievieno un iemaisa pārējās 
mērķpiedevas. Maisīšanas laikā maisījuma temperatūra tiek uzturēta 70 0C. Maisījumu 
vakuumē 10 min pie spiediena -0,95 bar. Komponenta B sastāvā: plastifikators (ftalāts), 
kvēpi, diizocianāti (MDI), poliizocianāti (PMDI), gaisa mitruma ķīmiskas saistīšanas piedeva. 
Komponents B tika izgatavots uz laboratorijas dissolvera maisītāja analoģiski A komponentei 
(dissolverdiskam aploces ātrums 20 m/s). Maisīšanas laikā maisījuma temperatūra tiek 
uzturēta 70  0C. Maisījumu vakuumē 30 min pie spiediena -0,95 bar. 

Komponentes A un B samaisa uz laboratorijas centrbēdzes tipa (speed mix) maisītāja 
stingri noteiktā attiecībā tā, lai izocianātgrupu un hidroksilgrupu attiecība būtu 1,24: 1.  

Maisījuma „cietēšana” tika pētīta ar reometru Bohlin CVO 100 oscilācijas režīmā, 
izmantojot dažāda izmēra plakne-plakne un konuss-plakne elementus un attālumu starp tiem. 
Noskaidrots optimālais variants. Tika noteikts viskozitātes izmaiņu lineārais apgabals ar 
mainīgu aktīvā elementa frekvenci un mainīgu amplitūdu. Pēc elastības saglabāšanās (G*) un 
elastības zuduma (G**) moduļa vērtībām, kā arī fāžu nobīdes leņķa (δ) izmaiņām var korekti 
izdarīt secinājumus par polipievienošanās reakcijas norisi un tajā skaitā indukcijas periodu 
atkarībā no izmantotā katalizatora. 
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K.Herbsta, S.Reihmane (zinātniskā vadītāja) 
 
LINU AUDUMA MODIFIKĀCIJAS IETEKME UZ KRĀSOJUMA 
KVALITĀTI AR SOLOPHENYL KRĀSVIELĀM 

 
Lini pieder pie vissenākajiem kultūraugiem, to šķiedras cilvēki pazina pirms vairākiem 

tūkstošiem gadu. Linu augus kultivēja Ēģiptē un Babilonijā jau 5000 gadu pirms Kristus. 
Senās Ēģiptes bagātnieki lepojās ar drānām, kas bija šūtas no apbrīnojama auduma - tas viegli 
uzsūca mitrumu, ātri iztvaikoja, dzestrā naktī tas sildīja, bet svelmīgā dienā vēsināja.  

Ir grūti vai pat neiespējami noteikt, kad pirmo reizi cilvēki sāka iekrāsot tekstilijas. 
Pirmās krāsošanas pazīmes bija nekas vairāk kā traipi no ogu sulām. Uzskata, ka pirmie ar 
dabas krāsvielām krāsotie materiāli, iespējams, bija neausts filcs un dzīvnieku ādas.  

Ar laiku tehnoloģijas attīstījās, viss kļuva sarežģītāks, cilvēki sāka izmantot sintētiskās 
krāsvielas. Visas šobrīd rūpniecībā izmantotās krāsvielas ir sintētiskas. Vienas no pirmajām 
sintezētajām krāsvielām bija tiešās azokrāsvielas. 

Darba mērķis ir linu auduma ķīmiskā modifikācija, izmantojot sārma un enzīma apstrādi, 
kā arī novērtēt apdares ietekmi uz linu auduma krāsojuma kvalitāti ar jaunākās paaudzes 
tiešajām SOLOPHENYL (firma Ciba-Geigy) krāsvielām. 

Eksperimentā izmantots balināts lina audums, modificēts brīvā stāvoklī ar NaOH (VM 50, 
NaOH- 200 g/l, apstrāde 16 0C  temperatūrā 0,5 min) un enzīmu 4% Beisol PRO (VM 25, 
apstrāde 55 0C temperatūrā 15 min). 

Krāsošanai pēc tipveida receptūras un tehnoloģijas izmantota Solophenyl krāsvielu triāde 
(1485473 SOLOPHENYL SCARLET BNLE- 200%, 1485505 SOLOPHENYL BLUE 220% 
un 1377299 SOLOPHENYL YELLOW GLE).  

Modifikācijas ietekme novērtēta pēc auduma parametru izmaiņām un  krāsojuma 
atšķirībām (EASY COLOR QA TSC USB Black 101950). Krāsojuma noturība noteikta pret 
sauso un mitro berzi (AATCC Crockmeter M238AA).  

 
Pētījumu rezultātā  secināts: 
 Linu auduma modifikācija ietekmē krāsošanas kvalitāti ar Solophenyl krāsvielām. 
 Intensīvāk nokrāsojas ar sārmu apstrādātie paraugi. 
 Sārmapstrāde eksperimenta apstākļos samazina auduma izmērus. 
 Sarkanās un zilās krāsas paraugiem, kuri ir neapstrādāti, merserizēti vai apstrādāti ar 

enzīmu, krāsas piesātinātība ir nemainīga. 
 Dzeltenās krāsas merserizēto paraugu krāsas piesātinātība ir lielāka salīdzinājumā ar 

neapstrādātiem un enzīmapstrādātajiem. 
 Gaišuma samazinājums vērojams sarkanās krāsas gadījumā merserizētiem paraugiem. 
 Mitrajā berzē visos gadījumos krāsu noturība ir mazāka kā sausajā berzē. 
 
Darbā izmantota SOLOPHENYL krāsvielu triāde. Iegūtie rezultāti izmantojami plašas 

krāsu gammas izstrādāšanai ar pielietojumu praksē. Ņemot vērā, ka pētījumi veikti ar tiešajām 
krāsvielām uz linu tekstilmateriāla, tie var atrast pielietojumu tekstiliju restaurācijā. 
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I.Gudina, A.Dzene un V.Tupureina (zinātniskās vadītājas) 

STIEGROTI BIOKOMPOZĪTI NO DABAS IZCELSMES IZEJVIELĀM 

Darba mērķis ir aprobēt tehnoloģiju un izgatavot bioloģiski sadalošos hibrīdkompozītus, 
izmantojot bionoārdāmu polimēru matricas un dabas šķiedru maisījumu stiegrojumam, kā arī 
noteikt izveidoto biokompozītu deformatīvās īpašības un to bioloģisko sadalīšanos augsnē. 

Tika izveidoti biokompozīti no biopolimēru – plastificēta (ar glicerīnu) polivinilspirta 
(PVS) un mikrobioloģiski sintezēta polimēra polihidroksibutirāta (PHB) lateksa vai pulvera 
ūdens sistēmām un kaņepāju vai/un linu maisījumiem noteiktās attiecībās kā stiegrojumu. 
Kaņepju stiegrojumam izvēlēti Latvijā audzēti Bialobrezskie (Polija) šķirnes kaņepāji un linu 
stiegrojumam – rūpnīcas „LareLini” linu pārstrādes atlikumi.  

Darba gaitā izstrādāta kompozītu  iegūšanas tehnoloģija, kas ietver sekojošas stadijas:  
1) stiegrojuma (kaņepāju un linu) sasmalcināšana Retsch Ultra Centrifugal Mill smalcinātājā; 
2) plastifikatora pievienošana 10% PVS ūdens šķīdumam; 3) polimērmatricas sastāvdaļu 
samaisīšana ar laboratorijas maisītāju (PHB latekss gadījumā) vai stikla „pērlīšu” dzirnavās 
(pulverveida PHB gadījumā); 4) kaņepāju un linu ievadīšana polimērmatricā, izmantojot 
mājsaimniecībā lietojamo VITEK VT-1408 turbomaisītāju; 5) sagatavoto biokompozītu 
izklāšana uz pamatnes un žāvēšana termoskapī 250C temperatūrā; 6) izžāvētos paraugus 
termiski apstrādā, presējot 180-2000C temperatūrā. Vienmērīgāku šķiedru sadalījumu matricā 
nodrošina turbomaisītāja lietošana. Pētījumā noskaidrots, ka, izmantojot kombinēto 

stiegrojumu – kaņepāji (K) + lini (F) (kopējais 
saturs kompozītos 30 mas.%) – un, variējot to 
savstarpējās attiecības,   biokompozītu stiepes 
robežsprieguma (σst) vērtības palielinās, 
pieaugot kaņepāju saturam hibrīdkompozītā. 

Iepriekš noskaidrots, ka, mainot 
stiegrojuma garumu no 1...3  mm, optimālās 
σst vērtības nodrošina 3 mm gara šķiedra. 
 
 
 
 
 

Att. Hibrīdkompozītu stiepes robežspriegums (σ).  
Polimērmatrica: PVS:0,3G: 0,5PHB; 
kopējais stiegrojuma saturs – 30 mas.%;  
3;5– šķiedru garums (mm); 
attiecība K:F - 82=4:1; 55=1:1.  
 

Stiegrojuma garuma palielināšana līdz 5 mm kombinētajās sistēmās un ievadīšana ar 
izmantotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem neveicina deformatīvo raksturojumu 
uzlabojumu (att.). Pulverveida PHB ievadīšana polimērmatricās nodrošina nelielu σst vērtību 
palielināšanos, salīdzinot ar PHB lateksu, ko, iespējams, varētu skaidrot ar struktūras 
izmaiņām termiskās apstrādes rezultātā. Biokompozītu bioloģiskā sadalīšanās noteikta 
gravimetriski mitrā mikrobioloģiski aktīvā augsnē 250C temperatūrā. Noskaidrots, ka  
3 mēnešu laikā stiegrotie biokompozīti bioloģiskās sadalīšanās procesā zaudē ~ 40..55% no 
sākotnējās masas. 
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G.Japiņš,  R.Bērziņa un T.Rezņika (zinātniskās vadītājas) 
 

TERMOPLASTISKO AROMĀTISKO POLIESTĒRU RECIKLĒŠANA UN 
KOMPOZĪTI UZ TO BĀZES 
 

Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti gūst materiālu reciklēšana. Vairāk kā pusi no 
sadzīves atkritumiem aizņem polimēri, starp tiem arī polietilēntereftalāts (PET) un 
polikarbonāts (PK). Reciklētajiem materiāliem īpašības parasti ir sliktākas par izejas 
materiālu īpašībām. Īpašību pasliktināšanos izraisa tādi faktori kā, piemēram, polimēru 
ekspluatācijas laikā uzkrātie, novecošanas izraisītie defekti un nevēlamu piemaisījumu 
klātbūtne. Lai reciklētos materiālus varētu pēc iespējas sekmīgāk izmantot, nepieciešams šo 
īpašību kritumu kompensēt. Aizvien intensīvāki kļūst arī mēģinājumi palielināt reciklēto 
polimēru pielietojuma loku, ko var panākt, modificējot tos ar funkcionālām submikrolīmeņa 
pildvielām, piešķirot tiem specifiskas un pat polimēriem neraksturīgas īpašības (magnētisms, 
elektrovadāmība u.c.). 

Darbā izmantoti: reciklētais polikarbonāts (PK), kas iegūts no nolietotajiem datu nesējiem 
(CD un DVD) pēc pašu izstrādātas tehnoloģijas, un polietilēntereftalāts (PET), kas iegādāts 
no uzņēmuma AS „PET Baltija”, kas nodarbojas ar PET dzērienu pudeļu otrreizējo pārstrādi 
un reciklēta PET materiāla iegūšanu. 

Izvērtējot otrreizējo materiālu mehāniskās īpašības, konstatēts, ka tās ir sliktākas nekā 
pirmējiem kontroles polimēriem. Īpaši kritisks bija polikarbonāta sagraušanas deformācijas 
samazinājums. Līdz ar to kā modificējošā piedevu trausluma samazināšanai reciklētajam PK 
pievienoja komerciālu elastomēru - etilēna-vinilacetāta kopolimēru (EVA) ar vinilacetāta 
grupu saturu no 21 līdz 24 mas.%. Polikarbonāta kompozīcijas ar 5, 10, 30 mas. % EVA 
saturu iegūtas, izmantojot divgliemežu ekstrūderu.  

Izvērtējot EVA ietekmi uz PK īpašībām, konstatēts, ka tā ievadīšanas rezultātā ievērojami 
pieaug materiāla sagraušanas pagarinājums un triecienizturība, bet samazinās tā elastības 
modulis un stiprība. Turpmākiem pētījumiem, modificēšanai ar nanodaļiņām, izvēlēta PK 
kompozīcija ar 10 mas. %, jo tieši pie šīm komponentu attiecībām kompozītam ir maksimāla 
triecienizturība, turklāt tā elastības modulis un stiprība samazinās salīdzinoši nedaudz.  

Gan izvēlētā reciklētā PK kompozīcija ar 10 mas. % EVA, gan reciklētais PET ir 
modificēti ar kobalta ferīta un slāņaino silikātu nanodaļinām. Nanokompozīti ar nanodaļiņu 
saturu 1, 2, 5 mas.% iegūti, izmantojot divgliemežu ekstrūderu. Izpētīta šo kompozīciju 
struktūra un mehāniskās īpašības.  

Izvērtējot nanodaļiņu ietekmi uz izvēlēto polimēru matricu mehāniskajām īpašībām, 
konstatēts, ka to ievadīšanas rezultātā pieaug elastības moduļa un sagraušanas 
robežsprieguma absolūtās vērtības, it īpaši pie nanodaļiņu koncentrācijas 1-2 mas.%. 
Sagaidāms, ka reciklētā PK un PET modificēšana ar kobalta ferīta nanodaļiņām piešķirs 
kompozīcijām arī feromagnētiskiem materiāliem raksturīgas īpašības. 
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E.Jurjāns, O.Nestore un J.Kajaks (zinātniskie vadītāji) 
 
DABAS ŠĶIEDRU SATUROŠA POLIPROPILĒNA KOMPOZĪTA 
FIZIKĀLI-MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS 
  

Darba mērķis ir izveidot videi draudzīgu kompozītmateriālu no dabas šķiedru tekstila 
apstrādes atlikumiem, kuru fizikāli mehāniskās īpašības būtu spējīgas konkurēt ar pašreiz 
lietotajiem līdzīgiem materiāliem. Mērķa realizēšanai izmantoti: poliolefīnu matrica- 
polipropilēns (PP) (Mosten TB 002; Tkuš.=158ºC; KI=0.67 g/10min, 1900C /2.16 kg),  
pildviela - linu šķiedras tekstila atlikumi (šķiedras garums: ≤ 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3,0 mm) un 
stabilizators - Hostanox M 101 P (1,5% mas.%). Sajaucot uz valčiem, izveidotas dažādas 
(šķiedru saturs 10,20,30,40,50,60 mas.%) pildījuma pakāpes gan stabilizētas, gan 
nestabilizētas kompozīcijas.  

Darba procesā secināts, ka, termiski apstrādājot nestabilizētu polipropilēnu un to 
saturošas kompozīcijas, tas destruģējas, bet iegūtie rezultāti ir nestabili un pasliktinās. Līdz ar 
to atkārtojamus un prognozējamus īpašību rādītājus iespējams iegūt tikai kompozīcijām, 
kurām ir pievienots stabilizators. Tāpēc turpmākiem pētījumiem izmantojām tikai stabilizētas 
sistēmas. Visām kompozīcijām ir izpētītas fizikāli-mehāniskās īpašības: stiepes izturība (EN 
IS0178); lieces izturība (ASTM 638M); triecienizturība (ASTM D256M) un noteikta 
tecētspēja - kausējuma indekss (ASTM 1238).  

Apkopojot iegūtos rezultātus, noskaidrots, ka optimālais pildvielas saturs stabilizētām 
PP/lini sistēmām, ir 30 mas.%. Pildvielas satura palielināšana maz izmaina stiepes un lieces 
stiprības skaitliskās vērtības, bet modulis liecē būtiski palielinās (1,5-2 reizes) un sasniedz 
gandrīz 3884 MPa. Savukārt materiāla deformējamība strauji samazinās (skat.tabulu). 
Šķiedras garums (l) praktiski neietekmē kompozīta fizikāli-mehāniskās īpašības. Optimālākās 
mehāniskās īpašības novēro kompozīcijām ar šķiedras garumu līdz 1 mm. Ievadītās šķiedras 
garums būtiski iespaido kausējuma tecētspēju. Sākumā, pieaugot l no 0.25-1 mm, KI 
palielinās, bet tālāk, palielinot l līdz 3 mm, tas atkal samazinās. Tādējādi vislielākās 
kausējuma indeksa vērtības novēro kompozītiem, kas satur šķiedras ar garumu ≤1mm 
(KI=0,25 g/10min.). 

Kompozītmateriālu fizikāli mehāniskās īpašības parādītas tabulā.  
Tabula  

Pildījuma pakāpes ietekme uz kompozīta (PP+ ≤ 1mm linu šķiedra + 1.5 mas.% 
Hostanox) stiprības rādītājiem 

C, 
masas % 

σliece , 
MPa 

Eliece , 
MPa 

σstiepe, 
MPa 

ε, 
% 

σ, 
kJ/m2 

0 61,21 2005,9 59,31 442,88 nelūzt 
10 77,55 2522,47 52,49 15,89 30,51 
20 76,94 3297,56 50,88 14,15 21,54 
30 76,93 3883,87 50,94 8,29 15,13 
40 68,03 2668,51 38,50 8,13 11,04 

 
Noskaidrots, ka vislabākās īpašības ir iegūtas stabilizētām sistēmām, kas satur šķiedras ar 

garumu līdz 1 mm, un tās daudzums kompozītā ir 30 mas.%. Tās ir ekonomiski un ekoloģiski 
perspektīvas un var sekmīgi konkurēt ar citiem dabas šķiedru kompozītiem. 

Darbs veikts ar Eiropas Sociālā fonda Ieguldījums Tavā Nākotnē atbalstu,  
projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo 
īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos” (ESF.Nr 2009/0198/ 
DP1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA148) .  
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K.Kalniņš, J.Kajaks (zinātniskais vadītājs) 
 
INOVATĪVU LĪMJU-KAUSĒJUMU IZMANTOŠANA BĒRZA KOKSNES 
FINIERA SALĪMĒŠANAI 
 

Slāņainu koksnes kompozītmateriālu iegūšanai galvenokārt izmanto neatgriezeniski 
cietējošas līmes-adhezīvus, kas iegūti no fosilajiem resursiem un ir toksiski gan kompozītu 
iegūšanas, gan ekspluatācijas laikā. Vienas no lētākajām un arī plašāk lietotajām līmēm ir tās, 
kas iegūtas uz fenola-formaldehīda, melamīna-, melamīna+ urīnvielas-, urīnvielas- un 
formaldehīda sveķu bāzes. Visas šīs līmes izdala toksiskas vielas, kas piesārņo apkārtējo vidi. 
Sacietējot līmes veido telpiski sašūtas struktūras, kas apgrūtina salīmēto koksnes materiālu 
otrreizēju izmantošanu, turklāt līmsavienojumu adhezīvais slānis ir diezgan trausls. Šī 
problēma ir īpaši aktuāla, ja slāņainie materiāli jāizmanto dinamiskas slogošanas apstākļos vai 
no tiem jāizgatavo dažādi liekti līmēti profili. Mūsu darba mērķis ir aprobēt dažādas izcelsmes 
otrreizējos poliolefīnus, kas ir izmantojami pirmējo poliolefīnu līmju-kausējumu vietā. Kā 
adhezīvus lietojām reciklētu zema blīvuma polietilēnu, kas stabilizēts ar kvēpiem, un reciklētu 
polipropilēnu, kas satur zema blīvuma polietilēna piejaukumu. Adhezīvu sastāvs novērtēts ar 
diferenciāli skenējošās kalorimetrijas-DSC metodi. Reciklētajiem adhezīviem noteikta 
tecētspēja, kausējuma indekss, kas ir pietiekams ( PE=1,96 g/10 min. un PP=1,94 g/10 min), 
lai sagaidītu pilnīga kontakta veidošanos ar koksnes virsmu. Reciklēto poliolefīnu adhezīvo 
aktivitāti novērtējām, veidojot pārlaidsavienojumus un nosakot to bīdes stiprību. Noteicām arī 
adhezīvā savienojuma iegūšanas optimālos tehnoloģiskos parametrus, kas nodrošina 
maksimālo bīdes izturību. Reciklēta zema blīvuma polietilēna gadījumā tie bija: spiediens P= 
2 MPa, laiks t = 1-2 min un temperatūra T = 1300 C, bet reciklētam polipropilēnam: P=  
2 MPa, t = 2-2,5 min un T = 180o C. Maksimālās bīdes stiprības vērtības paraugiem ar 
dažādiem adhezīviem ievērojami atšķīrās. Polipropilēna adhezīvs nodrošināja pat līdz 10 MPa 
lielu pārlaidsavienojumu stiprību bīdē, kas ir tuva paša koksnes substrāta stiprībai, bet 
polietilēna gadījumā sasniedzām tikai 5-6 MPa. Visbiežāk sagrautajiem paraugiem vizuāli 
novērojām jauktu kohezīvi-adhezīvu sagraušanas veidu, kas liecina par to, ka lielu 
ieguldījumu adhezīvā savienojuma stiprības veidošanā dod paša adhezīva kohezīvā stiprība - 
jo tā lielāka, jo izturīgāks līmsavienojums veidojas. Tātad, nostiprinot adhezīvo slāni, ko 
parasti veic armējot, var palielināt bīdes izturību, kas būs mūsu tālāko pētījumu mērķis. 
Koksnes kompozītu viens no galvenajiem trūkumiem ir to salīdzinoši zemā ūdens izturība. 
Tāpēc paraugu adhezīvo stiprību pārbaudījām, izturot tos destilētā ūdenī 23o C (ASTM D 570-
88). Ik pēc 1, 2 un 3 diennaktīm izturēšanas laika ūdenī paraugiem pārbaudījām bīdes 
stiprību. Konstatējām, ka visstraujāk adhezīvā stiprība samazinās pēc vienas diennakts 
izturēšanas ūdenī, bet ilgāka ūdens iedarbība vairs stiprības vērtības praktiski nepazemina un 
tās visiem pārbaudītajiem adhezīviem saglabājas 2,0-2,2 MPa līmenī, kuras ir līdzīgas tām, 
kādas iepriekšējos pētījumos novērojām 4 mm biezam rūpnieciski ražotam saplāksnim. 
Koksnes slāņainos kompozītos visbiežāk dominē mehāniskās adhēzijas veidošanās 
mehānisms. Iespējams tāpēc adhezīvā stiprība saglabājas pietiekami augsta, jo adhezīvs 
koksnes substrātā var iespiesties pietiekami dziļi (līdz pat 50 mkm). Koksnes substrāts 
savukārt uzbriest, kas var ”ieķīlēt” adhezīvu substrātā, pateicoties pieaugošajiem berzes 
spēkiem. Pētījumi parādīja, ka izpētītos reciklētos poliolefīnus var sekmīgi izmantot finiera 
lokšņu salīmēšanai un kvalitatīva saplākšņa iegūšanai. 

Darbs veikts ar Eiropas Sociālā fonda Ieguldījums Tavā Nākotnē atbalstu,  
projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo 
īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos” (ESF.Nr 2009/0198/ 
DP1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA148).  
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M.Kirpluks, U.Cābulis (zinātniskais vadītājs) 

 
ATJAUNOJAMO IZEJVIELU IZMANTOŠANA POLIURETĀNA 
PUTUPLASTA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA IEGŪŠANAI 
 

Mūsdienās izejvielas poliuretāna materiālu ražošanai iegūst no naftas produktiem. Pasaulē 
saasinoties enerģētikas jautājumiem un izsīkstot naftas resursiem, aizvien aktuālāks kļūst 
jautājums par alternatīvu izejvielu iegūšanu no augu un dzīvnieku valsts produktiem, kas 
varētu aizstāt naftas ķīmijas izejvielas. Cieto poliuretāna putuplastu pārsvarā izmanto kā 
siltumizolācijas materiālu būvniecībā, ledusskapju un refrižeratoru ražošanā, kā arī  autobūvē, 
kā skaņas izolācijas materiālu. Cietā poliuretāna putuplasta izmantošana tuvākajā nākotnē, 
neapšaubāmi, palielināsies, jo tiks ieviestas stingrākas Eiropas regulas par ēku un ierīču 
energoefektivitāti, kā arī siltumnīcas efektu izraisošo gāzu piesārņojuma samazināšanu.  

Polimēru materiālu sintēze no dabas produktiem pašlaik tiek plaši pētīta. No dabas 
produktiem ir iespējams iegūt poliolus, vienu no poliuretāna materiālu ražošanas 
komponentēm. Tādi var būt, piemēram, augu eļļas – rapšu eļļa, rīcineļļa, sojas eļļa, 
saulespuķu eļļa, kā arī celulozes ražošanas blakusprodukts – tallu eļļas (TE). Pētījums par TE 
izmantošanu cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai ir izstrādāts ES septītā ietvara programmas 
FORBIOPLAST ietvaros. Lai palielinātu atjaunojamo izejvielu daudzumu iegūtajā 
poliuretāna putuplastā un pastiprinātu tā īpašības, struktūrā tika ievadītas dažādas dabas 
izcelsmes lignocelulozi saturošas, koksnes, celulozes, biomodificētas celulozes un linu 
šķiedras. Oglekļa šķiedru saturoši poliuretāni tika izmantoti kā salīdzinājuma materiāls.  

Darba rezultātā ir iegūti polioli no TE ar dažādu sveķskābju saturu divos sintēzes 
paņēmienos, amidizācijā ar dietanolamīnu un esterifikācijā ar trietanolamīnu. Poliolu 
hidroksilskaitlis bija robežās no 200-360 mk KOH/g, kas ļauj no tā iegūt labas kvalitātes cieto 
poliuretāna putuplastu.  

No modificētā poliola izveidoja cietā poliuretāna putuplasta kompozīcijas ar atjaunojamo 
izejvielu saturu gala materiālā virs 25%. Iegūto siltumizolācijas materiālu blīvums bija 30- 
45 kg/m3.Tika arī izveidots cietais poliuretāna putuplasts ar blīvumu 220-300 kg/m3 
automašīnas detaļu ražošanai. Cietajam poliuretāna putuplastam noteica fizikāli mehāniskās 
īpašības, ūdens uzsūcamību, slēgto poru saturu un morfoloģiskās īpašības ar SEM palīdzību.  

Cietā poliuretāna putuplasta kompozīcijās tika ievadītas dabas izcelsmes šķiedras, kas 
ļāva palielināt atjaunojamo izejvielu saturu gala materiālā līdz pat 35 %. Ievadot šķiedras 
putuplastā ar blīvumu 220-300 kg/m3, tas ir, veidojot hibrīdkompozītu, kas paredzēts 
automašīnu detaļu ražošanai, novēroja mehānisko īpašību uzlabojumu pie 4,5mas. % šķiedru 
satura kompozītā no kopējā materiāla.  

 
Pētījums ir izstrādāts ES 7. projekta FORBIOPLAST ietvaros, granta Nr. KBBE-212239. 
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A.Kjapsņa, J.Zavickis un M.Knite (zinātniskie vadītāji) 
 
RELAKSĀCIJAS PROCESU IZPĒTE PJEZOREZISTĪVOS POLIIZOPRĒNA-
NANOSTRUKTURĒTA OGLEKĻA KOMPOZĪTOS  
 

Ar oglekļa kvēpiem pildītai poliizoprēna gumijai piemīt salīdzinoši liels, atgriezenisks 
pjezorezistīvais efekts – spiediena iedarbībā materiālam palielinās elektriskā pretestība. Tam 
par iemeslu ir poliizoprēna matricas tilpumā veidotā oglekļa nanodaļiņu elektrovadošā tīkla 
restrukturizācija – starpdaļiņu attāluma maiņa, pie maza spiediena  un elektrovadošo celiņu 
sagraušana pie liela spiediena.  

Poliizoprēna matricas deformatīvās īpašības lielā mērā nosaka pjezorezistīvā efekta 
atgriezeniskumu, kā arī relaksācijas procesus pēc spēka iedarbības. Atslogojot kompozītu, tajā 
realizējas makromolekulu konformāciju maiņa, kas veicina elektrovadošo daļiņu kustību 
matricā un atgriezeniskas elektriskās pretestības izmaiņas. 

Elektriskās pretestības relaksācijas līknes var aprakstīt ar triju negatīvu eksponentu 
summu: 

, 
kur  ir elektriskā pretestība laika momentā ,  

,	 2,  ir atbilstošās konstantes un  
, , 	ir laika konstantes, kuras nosaka relaksācijas procesu ātrumu.  

 
Darbā iegūtas elektriskās pretestības relaksācijas līknes pie dažādiem spiedieniem un tā 

pielikšanas laikiem (att.). Iegūtās relaksācijas laika konstantes atšķiras par vairākām pakāpēm. 
Rezultāti liecina, ka relaksācijas mehānisms nav atkarīgs no spiediena un tā pielikšanas laika. 
  

Att. Relaksācijas laiku vērtības atkarībā no pieliktā spiediena. 
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L.Kundziņa, V.Dimza un M.Knite (zinātniskie vadītāji) 
 
ELEKTRODU MATERIĀLA UN PARAUGA VIRSMAS APSTRĀDES 
IETEKME UZ DIELEKTRISKAJIEM MĒRĪJUMIEM PLZT KERAMIKĀ 
 

Darbā izmantota PLZT 8/65/35 elektrooptiskā keramika – svina lantāna cirkonāts-titanāts: 
(Pb, La)(Ti, Zr)O3. Materiāls ir interesants gan ar tā praktiskās pielietojamības iespējām 
(elektronikā, optoelektronikā), gan ar īpatnējo dielektrisko īpašību uzvedību, ko raksturo ar 
terminu relaxor tipa segnetoelektriķi. PLZT struktūras parametri un īpašības ir ļoti jutīgas pret 
elektriskā lauka, elektromagnētiskā starojuma un temperatūras iedarbību. 

Dielektrisko īpašību eksperimentos svarīga ir pētāmā parauga virsmas apstrādes, 
elektrodu materiāla, tā uznešanas tehnoloģijas ietekmes novērtēšana. 

Kā elektrodu materiāli un to uzklāšanas tehnoloģijas tika izmantotas: a) uzputināti 
vakuumā Al elektrodi (Al); b) Au pastas elektrodi pēc uzklāšanas izkarsēti 3h pie 600oC (Au); 
c) uzklātās Ag pastas elektrodi pēc uzklāšanas izturēti 24h istabas temperatūrā (Ag). 

Tika pētīta slīpētu un pulētu paraugu virsmas kodināšanas (2 min. H3PO4, T≈213oC) 
ietekme uz mērījumu rezultātiem. 

Tika izmantotas dažādas eksperimentālās metodes: a) kompleksās dielektriskās 
caurlaidības (ε*=ε`-iε``) temperatūras un frekvenču atkarību uzņemšana; b) polarizācijas 
histerēzes cilpu P(E) uzņemšana – polarizācijas vērtību un koercitīvā lauka (Ec) noteikšana 
pie istabas temperatūras; c) parauga virsmas un lauzuma attēlu iegūšana ar skenējošo 
elektronu mikroskopu (SEM); d) rentgenstaru difraktometrija (XRD) – difrakcijas 
maksimumu platuma izmaiņas. 

Iegūtie eksperimentālie rezultāti liecina, ka materiālu uzklāšanas tehnoloģijai un virsmas 
apstrādei ir būtiska ietekme uz mērījumu rezultātiem. 

Paraugiem ar Ag elektrodiem, mērot ε(T) sildīšanas režīmā, novērojamas anomāli mazas 
dielektriskās caurlaidības ε vērtības, kas saistītas ar elektrodu formēšanās procesiem 
temperatūras ietekmē. 

εmax  vērtības, noteiktas ε(T) dzesēšanas režīmā, pakļaujas secībai: Au > Al > Ag. Ec 
lielums raksturojams ar secību: Ag > Al > Au. εmax un Ec lielumu ietekmē elektrodu materiāla 
un parauga virsmas slāņu kontakta un parauga virsmas slāņa īpašības. 

SEM rezultāti liecina, ka Al elektroda slānis ir daudz vienmērīgāks un plānāks kā Au un 
Ag pastas gadījumā. Turklāt nav notikusi elektrodu materiāla difūzija parauga tilpumā. Ag 
pastas elektrodi pirms izkarsēšanas (ε(T) mērīšana līdz ~350oC) ir salīdzinoši biezi un sastāv 
no vairākiem slāņiem. Iespējams, nav izdalījušās visas pastā esošās saistvielas, kuras izzūd 
karsējot līdz ~350oC (mērot ε(T). Au pastas elektrodiem novērojama daļēja elektrodu 
materiāla difūzija parauga virsmas slānī pa starpgraudu robežām 1-2 μm dziļumā. 

XRD rezultāti (difrakcijas maksimuma 220 izmaiņas) liecina, ka dielektriskajiem un XRD 
mērījumiem jāizmanto pulēti un kodināti paraugi. Slīpētu paraugu virsmas slānis vairāku μm 
biezumā pirms kodināšanas ir stipri nehomogēns, tā struktūra ir amorfveidīga. Pulētu paraugu 
virsma ir mazāk izkropļota, tomēr arī šo paraugu virsma pirms mērījumiem ir jākodina. 
Kodināšana novāc izkropļoto virsmas slāni. 

Apkopojot rezultātus, var secināt, ka turpmākajiem P(E) mērījumiem var izmantot arī Ag 
elektrodus. Taču ε(T) mērījumiem labāk izvēlēties izkarsētu Au elektrodus. 
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E.Liepa, G.Šakale un M.Knite (zinātniskie vadītāji) 
 

ĶĪMISKO TVAIKU SENSOREFEKTA IZPĒTE POLIVINILACETĀTA - 
NANOSTRUKTURĒTA OGLEKĻA KOMPOZĪTĀ 
 

Mūsdienās, strauji pieaugot vides ekoloģijas prasībām, tiek meklētas jaunas, uzlabotas 
metodes, kas spētu detektēt un kontrolēt gaisa piesārņojumu. Polivinilacetāta - 
nanostrukturēta oglekļa kompozīts (PVAc-NOK) ir sensormateriāls, kura darbība pamatojas 
uz gaistošu organisku savienojumu (GOS) molekulu absorbciju, kompozīta matricas 
uzbriešanu, un tā rezultātā pieaug materiāla elektriskā pretestība. Savukārt pēc molekulu 
difundēšanas ārā no materiāla, notiek tā elektriskās pretestības relaksācija līdz sākotnējai 
elektriskai pretestībai. 

Veicot eksperimentu, tika noskaidrots, ka PVAc-NOK nespēj detektēt etanola tvaiku 
koncentrācijas, kas zemākas par 10 000 ppm. Lai uzlabotu sensormateriāla jutību, tika 
izmantoti plastifikatori: dioktilsebacināts (DOS), polietilēnglikols (PEG) ar molekulmasu 
300; 400; 1000 un 6000. Vislielākā elektriskās pretestības izmaiņa etanola tvaikos tika 
novērota kompozītam, kuram tika pievienots 20% PEG 300. Tas tiek skaidrots ar stiklošanās 
temperatūras (Tg) samazināšanos, jo PVAc-NOK_PEG300 20% Tg = -63,35oC (dati iegūti ar 
DSC). 

Sensormateriālam PVAc-NOK_PEG300 20% zemākā etanola koncentrācija, ko ir 
izdevies noteikt, ir 130 ppm, parauga biezums ir 40μm. Samazinoties kompozītmateriāla 
kārtiņas biezumam, pieaug sensormateriāla jutība uz etanola tvaiku klātbūtni. 

Eksperimentāli tika novērtēta arī relatīvā gaisa mitruma ietekme uz kompozītmateriāla 
elektriskās pretestības izmaiņu etanola tvaikos. Palielinot etanola koncentrāciju etanola-ūdens 
maisījumā, pieaug materiāla elektriskās pretestības izmaiņas. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no 
relatīvā gaisa mitruma, sensormateriāls spēj detektēt etanola tvaiku klātbūtni. Darba ietvaros 
tika noteikta PVAc-NOK_PEG300 20% selektivitāte, kompozītu pakļaujot GOS ar atšķirīgu 
polaritāti. Tā kā vislielākā elektriskās pretestības izmaiņa tika novērota polāros GOS, tad 
secinām, ka izstrādātais sensormateriāls selektīvi detektē polāru GOS klātbūtni.  
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A.Linarts, J.Zavickis un M.Knite (zinātniskie vadītāji) 
 
VISCAUR SUPERELASTĪGU SPIEDIENA SENSORU SISTĒMAS 
IZSTRĀDE 
 

Iepriekšējie pētījumi ir parādījuši poliizoprēna-nanostrukturēta oglekļa kvēpu kompozītus 
(PINOK) kā piemērotus materiālus tādu sensoru izgatavošanai, kas būtu spējīgi detektēt 
mehānisku iedarbību. Salīdzinot ar citiem šādu veidu sensoru izejmateriāliem, PINOK piemīt 
superelastība, kas ļauj šādus sensorus izmantot arī dinamiskas slodzes detektēšanai, turklāt, 
kompozītu pjezoresistīvais efekts ir novērojams pie salīdzinoši maziem spiedieniem. 

„Baltijas Gumijas fabrikā” (BGF) izgatavotiem PINOK ar dažādu elektrovadošās 
pildvielas koncentrāciju un nepieciešamajām vulkanizācijas piedevām ir noteikta 
elektrovadāmības perkolācijas līkne, kā arī izmērīti pjezorezistīvie efekti pie 1 atmosfēras 
liela spiediena. Ņemot vērā PINOK īpašības, atkarībā no pildvielas koncentrācijas izstrādāti  
3 veidu spiediena sensoru sistēmu dizaini, kuros kā galvenais izejmateriāls izmantots PINOK. 
Noteikti šo spiediena sensoru sistēmu izgatavošanas optimālie apstākļi un, balstoties uz tiem, 
izgatavoti reāli prototipi. Šiem prototipiem noteikti un salīdzināti pjezorezistīvie efekti pie  
1 atmosfēru liela spiediena. 

 

 
 

Att. Izstrādātie spiediena sensoru sistēmu dizaini. 
Apzīmējumi: 1) izolējošā gumija; 2) jutīgais elements; 3) augšējais elektrodu elements;    

4) apakšējais elektrodu elements;   5) elektriskie izvadi. 
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I.Mateusa-Krūkle, A.Megne, L.Mālers un R. Plēsuma (zinātniskie vadītāji) 
 

GUMIJAS SMALKNI UN POLIMĒRA SAISTVIELU SATUROŠA 
KOMPOZĪTMATERIĀLA FUNKCIONĀLĀS UN EKSPLUATĀCIJAS 
ĪPAŠĪBAS 
 

Nolietoto riepu uzkrāšanās problēmai joprojām tiek meklēti risinājumi, gan attīstot 
jaunas, gan pilnveidojot esošās riepu pārstrādes tehnoloģijas. Līdzšinējie pētījumi tika veltīti 
kompozītmateriāla tehnoloģisko parametru (temperatūras, spiediena, relatīvā gaisa mitruma) 
ietekmes noskaidrošanai uz tā īpašībām. 

Šā pētījuma mērķis ir noskaidrot būtiskāko kompozītmateriāla funkcionālo īpašību 
pretestību tādiem ārējās vides faktoriem kā UV starojums, ūdens, kā arī dažādiem spiedes 
deformāciju līmeņiem. 

Darbā kompozītmateriālu paraugu izgatavošanai tika izmantotas divas dažādas izcelsmes 
gumijas smalknes ar atšķirīgu daļiņu izmēru sadalījumu (frakcijām) un dažādas reaktivitātes 
poliuretāna saistviela (izocianātu grupu saturs - 1.8, 2.4, 5.5 un 7.4%). Kompozītmateriālu 
paraugi tika izgatavoti, izmantojot 8, 13, 18 un 23 mas. % saistvielas daudzumus. Paraugi tika 
izgatavoti, izmantojot četras dažādas formēšanas slodzes (0.004, 0.008, 0.016, un 0.02 MPa) 
un divas paaugstinātas formēšanas temperatūras (40 °C un 75 °C), papildus istabas 
temperatūrā formētiem paraugiem.  Paraugi tika izveidoti gan pie esošā vides relatīvā gaisa 
mitruma, gan maksimāli sasniedzamā vides relatīvā gaisa mitruma.  

Kompozītmateriālu paraugiem tika veikta nozīmīgāko ekspluatācijas īpašību novērtēšana 
ūdens absorbcijas un caurlaidības testu veidā, kā arī nosakot noturību pret UV starojumu un 
spiedes spriegumu pie dažādiem deformācijas līmeņiem.  

Noskaidrots, ka kompozītmateriāla absorbētais ūdens daudzums un caurlaidība ir cieši 
saistīti ar saistvielas daudzumu paraugā. Turklāt paaugstinātā temperatūrā formētie paraugi 
uzrāda zemāku ūdens absorbciju un salīdzinoši lielāku noturību pret UV starojumu. Savukārt 
formēšanas spiedienam ir lielāka ietekme uz spiedes deformācijas rādītājiem. 
Kompozītmateriāla ūdens caurlaidība samazinās, palielinot saistvielas daudzumu un 
samazinot gumijas daļiņu izmērus. Palielinot reaktīvo grupu (–NCO) saturu saistvielā, 
kompozītmateriāla spiedes spriegums pieaug, palielinot parauga deformāciju. 

Veikto pētījumu iegūtie rezultāti paver iespējas turpmāk mērķtiecīgi regulēt minētās 
kompozītmateriāla funkcionālās īpašības.  
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E.Rensbergs, J.Staško (zinātniskā vadītāja) 
 
POLIVINILSPIRTA (PVS) GĒLU SISTĒMAS 

 
PVS plaši izmanto biomateriālu izgatavošanai, ņemot vērā PVS īpašības: biosaderību ar 

cilvēka organismu un labās fizikāli-mehāniskās īpašības. Lai izvērtētu iegūto PVS gēlu 
turpmāko pielietojumu pārsēju izstrādei, jāizvērtē gēlu iznākumu un to sorbcijas spēju, kā arī 
gēlu stiprības rādītājus. Tāpat būtiski ir noskaidrot PVS un modifikatoru ietekmi uz cilvēku 
ādas šūnām, izvērtējot to citotoksicitāti un biosaderību.  

Pētījumā PVS gēlus iegūst laboratorijas apstākļos no 15% PVS šķīduma, izmantojot 
sasaldēšanas/atkausēšanas tehnoloģiju. Sagatavojot paraugus uzbriešanas pakāpes, gēla 
frakcijas un spiedes testiem, PVS šķīdumu ielej PE maisiņos (10 ml). Paraugus pakļauj  
1, 2 un 3 sasaldēšanas (1, 2, 12, 24, 48h, -20OC) un atkausēšanas (1, 2, 12, 24, 48h, 25OC) 
cikliem, kā arī no 1 līdz 6 sasaldēšanas (1h -20OC) un atkausēšanas (1h 25OC) cikliem.  

Paraugiem, kurus izmantoja iedarbības pētījumiem uz šūnām, pievieno modificējošās 
piedevas: ārstnieciskās vielas – dabīgās izcelsmes – asinszāle, piparmētra, kliņģerīte; 
sintētiskās – metilēnvioletais, briljantzaļais. Tālāk PVS šķīdumus ar/bez modifikatoriem  
ielej apaļās veidnēs (Ø = 10 mm, h = 5mm) un pakļauj 3 sasaldēšanas (12 h, -20OC) 
 un atkausēšanas (12h, 25OC) cikliem. Šūnu pētījumi veikti Latvijas Organiskās sintēzes 
institūtā – noteikta tīra PVS un modifikatorus saturošu gēlu citotoksicitāte, šūnu proliferācija 
un biosaderība.  

Nosakot gēla uzbriešanas pakāpi un gēla frakciju, iegūtos gēlus skalo destilētā ūdenī un 
sver pēc noteiktiem laika intervāliem, līdz iestājas masas līdzsvars un žāvē 105OC līdz 
konstantam svaram. 

Gēla spiedes izturību nosaka, pieliekot spēku līdz brīdim, kad deformācija sasniedz 10% 
no gēla sākotnējā izmēra. 

Izvērtējot eksperimentu rezultātus, var secināt: palielinot sasaldēšanas-atkausēšanas ciklu 
skaitu, samazinās gēlu uzbriešanas pakāpe. Palielinot sasaldēšanas-atkausēšanas iedarbības 
laiku, ir novērojama gēlu uzbriešanas pakāpes samazināšanās. Gēla frakcijas saturs pieaug, 
palielinoties ciklu skaitam gēliem, kuriem sasaldēšanas-atkausēšanas ilgums ir 2; 4 un 24 h. 

Palielinot ciklu skaitu, gēlu (sasaldēšanas-atkausēšanas laiks 24 h) spiedes stiprība 
pieaug.  

Šūnu pētījumi liecina, ka dažādu antispetisku piedevu pievienošana gēliem ietekmē 
proliferācijas un citotoksicitātes rezultātus. Gēliem ar dabīgām piedevām ir izteikti zemāka 
citotoksicitāte salīdzinājumā ar sintētiskās antispetiskās vielas saturošajiem gēliem. Gēli, kuri 
satur klinģerītes ekstraktu, veicina šūnu skaita pieaugumu, turklāt šūnas nefiksējas uz PVS 
gēlu paraugu virsmas. 
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S.Stepiņa, G.Šakale un M.Knite (zinātniskie vadītāji) 
 
POLIMĒRA-NANOSTRUKTURĒTA OGLEKĻA KOMPOZĪTMATERIĀLA 
REAĢĒTSPĒJA UZ ĶĪMISKIEM TVAIKIEM 
 

Polimēra-nanostrukturēta oglekļa kompozītmateriāla (P-NOK) izstrāde un izpēte paver 
jaunas iespējas portatīvas gāzu detektēšanas iekārtas izveidē un pilnveidošanā. Ir zināmas 
vairākas gāzu detektēšanas iekārtas, tomēr tās ir paredzētas tikai nelielam skaitam noteiktiem 
gaistošiem organiskiem savienojumiem. Jaunu P-NOK sensormateriālu izveide dod iespēju 
detektēt daudz plašāku GOS klāstu. 

P-NOK izveidē kā matricas materiāls tiek izmantots polimērs (pirmajam sastāvam - 
etilēna-vinilacetāta kopolimērs (EVA), bet otrajam - polietilēna glikols (PEG)), bet 
elektrovadošā pildviela ir oglekļa nanodaļiņas, kas ar šķīduma-suspensijas metodes palīdzību 
tiek disperģētas polimēra matricā, izveidojot polimēra nanokompozītu.  

Izgatavotajiem abu sastāvu kompozītmateriāliem tika iegūtas elektriskās perkolācijas 
līknes un noteikts perkolācijas slieksnis. Nosakot perkolācijas kritiskos parametrus, 
konstatēts, ka etilēna-vinilacetāta nanostrukturēta ogleļa kompozīta (EVA-NOK) perkolācijas 
slieksnis ir pie 7,75 masas daļām un kritiskais indekss t ir 0,5, toties polietilēna glikola 
nanostrukturēta oglekļa kompozīta (PEG-NOK) perkolācijas slieksnis tiek sasniegts pie 
ievērojami zemākas pildvielas koncentrācijas (0,75 masas daļām), kas skaidrojams ar 
atšķirīgām polimēru struktūrām. Lineāru makromolekulu polimēra matricas (PEG) gadījumā 
kompozītā ātrāk izveidojas elektrovadošais oglekļa nanodaļiņu tīkls. Turpretī EVA ir 
polimērs, kura makromolekulas satur lielas acetāta sānu grupas, kas traucē makromolekulām 
izveidot blīvi sakārtotu struktūru. Šādā polimērā arī oglekļa nanodaļiņas atrodas viena no 
otras tālāk un ir nepieciešams lielāks pildvielas daudzums, lai kompozītā izveidotos 
elektrovadošais tīkls. 

Konstatēts, ka vislielākā relatīvās elektriskās pretestības izmaiņa GOS iedarbībā 
novērojama P-NOK sastāviem, kas atrodas nedaudz virs perkolācijas sliekšņa.  

Abu kompozītmateriālu GOS sensorefekts ir apgriezti proporcionāls paraugu biezumam. 
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L.Stiebra, J.Zoldners (zinātniskais vadītājs) 
 
EĻĻU EMULSIJU ĪPAŠĪBAS, PAR EMULGATORU IZMANTOJOT 
BALTALKŠŅA HEMICELULOZES 
 

Hemicelulozes (HC) ir dabas polimērs, kurš kopā ar celulozi un pektīniem veido augstāko 
augu šūnapvalkus. To kopējais krājums uz Zemes ir ~600 miljardi tonnu, turklāt  katru gadu 
fotosintēzes reakcijās veidojas papildus 30 miljardi tonnu HC.  

Pateicoties HC hidrofīlajām īpašībām, bioloģiskajai aktivitātei un to uzbūves pamatā 
esošo polisaharīdu labvēlīgajai ietekmei uz cilvēka organismu, tām tiek meklēti jauni 
pielietojumi pārtikas, farmaceitiskā, kā arī kosmētiskajā rūpniecībā. Viens no HC 
iespējamiem pielietošanas veidiem ir eļļu emulsiju veidošana. 

Šī pētījuma mērķis bija noteikt baltalkšņa koksnes HC ūdenī nešķīstošās (NHC) un 
šķīstošās (ŠHC) frakcijas pielietošanas iespējas pārtikā lietojamo augu eļļu (olīveļļas) 
emulsiju iegūšanai, novērtēt HC pielietošanas iespējas dažu kosmētikā un higiēnas līdzekļu 
sastāvā lietojamo aromātisko eļļu emulsiju iegūšanai, salīdzināt olīveļļas un aromātisko eļļu 
emulsiju daļiņu izmērus, kā arī novērtēt ultraskaņas iedarbību uz emulsiju daļiņu lielumu. 

Būtisks iegūto emulsiju stabilitātes un noturīguma raksturlielums ir to viskozitāte. 
Viskozitātes noteikšanai tika izmantots rotācijas viskozimetrs ar maināmu rotācijas ātrumu. 
Tā kā tika konstatēts, ka iegūtās emulsijas izturējās kā neņūtona sistēmas, to patieso 
viskozitāti noteicām, ekstrapolējot iegūtos rādījumus uz nulles deformācijas ātrumu.  

Balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, tika veidotas eļļa-ūdenī tipa emulsijas ar 
eļļas fāzes koncentrāciju 70 tilp.% olīveļļai un 10-30 tilp.% aromātiskajām eļļām. 

Nosakot emulsiju viskozitāti atkarībā no HC koncentrācijas, tika konstatēts, ka eksistē 
kritiskā HC koncentrācija ūdenī, virs kuras emulsiju iegūt vairs neizdodas. Emulsijām, kas 
veidotas no NHC frakcijas, šī HC koncentrācija bija lielāka nekā emulsijām, kas veidotas no 
ŠHC frakcijas. Visoptimālākā NHC koncentrācija ūdens fāzē, pie kuras iegūta visstabilākā 
emulsija, bija 8 masas %. Pie augstākām HC koncentrācijām (9-10 masas % HC) emulsijas 
ļoti ātri sadalījās. ŠHC gadījumā – stabilākās emulsijas bija iespējams iegūt pie 7 masas % 
HC. Uz NHC bāzes veidotām emulsijām viskozitāte bija ievērojami augstāka (aptuveni 4 
reizes), nekā uz ŠHC bāzes veidotajām, kas izskaidrojams ar lielāku šīs frakcijas sazarotības 
pakāpi, kā arī lielāku molekulmasu. Tāpat konstatējām, ka eksistē kritiskā eļļas koncentrācija 
sistēmā, virs kuras arī emulsiju iegūt neizdodas. Olīveļļas gadījumā šī koncentrācija bija 
aptuveni 80%. 

Lai novērtētu HC pielietošanas iespējas kosmētikā un farmācijā, tika veidotas emulsijas ar 
dažām aromātiskajām augu eļļām (dižegļu, krustnagliņu, mandarīnu, tējaskoka, eikaliptu). Lai 
gan šo eļļu emulsijas uzrāda visai līdzīgas īpašības un atšķirība šo eļļu emulsiju viskozitātē 
nebija būtiska, mērījumi liecināja, ka vislielākā viskozitāte bija emulsijai, kas iegūta, 
izmantojot dižegļu eļļu. Tai seko emulsijas ar krustnagliņu, tējaskoka, mandarīnu un eikaliptu 
eļļu. Šīs nelielās viskozitāšu atšķirības ir izskaidrojamas ar daļiņu izmēru nevienādību, par ko 
liecināja mikroskopiskie uzņēmumi - dižegļu eļļas gadījumā emulsijai bija vislielākais eļļas 
daļiņu izmērs - ~5μm, tējaskoka eļļas emulsijai - 3μm, bet mandarīnu eļļas emulsijai - 2μm. 
Istabas temperatūrā emulsijas saglabājās stabilas līdz pat 30 dienām. 

Eksperimentos tika novērtēta arī ultraskaņas ietekme (frekvence 20-25kHz, jauda 
70W,ultraskaņas laiks 5s, pasīvās darbības laiks 5s) uz daļiņu izmēriem emulsijā. 
Iedarbojoties uz olīveļļas emulsiju 30 minūtes, īpašas izmaiņas netika konstatētas – daļiņu 
lielums mainījās no 6,5μm līdz 5μm.  
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S.Strode,  R.Merijs-Meri un J.Zicāns (zinātniskie vadītāji) 
 

FERĪTU NANOMODIFIKATORU SINTĒZE UN TO SATUROŠU 
POLIMĒRKOMPOZĪTU STRUKTŪRA UN ĪPAŠĪBAS 
 

Ferītiem piemīt dažas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionāliem magnētiskiem 
materiāliem: tie parasti ir lētāki, izturīgāki oksidatīvās vidēs, tiem piemīt lielāka elektriskā 
pretestība, un tie ir īpaši piemēroti pielietojumam augstāku frekvenču diapazonā. Samazinot 
ferītu daļiņu izmērus līdz nanolīmenim, tiem tiek piešķirtas papildus specifiskas īpašības 
(supermagnētisms, makroskopiskais kvantu tuneļefekts), kādas nepiemīt lielāka izmēra 
daļiņām. Taču monolīti ferīti, kā jau keramika, ir trausli, tāpēc ir nepieciešama to ievadīšana 
dažādu materiālu matricās. Viena no perspektīvākajām matricām ir polimērmateriāli, kuri ļauj 
nodrošināt nepieciešamo materiāla stingrību. Pateicoties nanodaļiņu izmēriem, kā arī 
specifiskajām īpašībām, ievadot tās polimēru matricās pat nelielās koncentrācijās, ir iespējams 
sasniegt izstrādāto kompozītu vairāku tehnoloģisko parametru un ekspluatācijas īpašību 
ievērojamu uzlabojumu. Ferītu nanopildviela šādos kompozītos ļauj piešķirt materiālam 
noteiktas magnētiskās īpašības. 

Darbā kā matricas materiāls tiek izmantots polikarbonāts (PK) – plaši izplatīts 
inženiermateriāls, amorfs polimērs ar labām mehāniskajām, optiskajām un antistatiskajām 
īpašībām, kā arī augstu termoizturību. PK modificēšanai izmantoti ar dažādām iegūšanas 
tehnoloģijām sintezēti ferīti ar atšķirīgu ķīmisko sastāvu. Darba ietvaros ar sola-gēla 
pašaizdegšanās metodi tika iegūti BaFe12O19; CoFe2O4; NiFe2O4; NiCoFe2O4; NiZnFe2O4; 
NiCuZnFe2O4, un īpašību salīdzināšanai kā modifikatori tika izmantoti arī ar plazmas sintēzes 
metodi iegūti NiFe2O4 un  CoFe2O4 un komerciāli iegādāti CoFe2O4 un NiZnFe4O8.  

Ferītiem tika uzņemti rentgenstruktūranalīzes un elektronu paramagnētiskās rezonanses 
(EPR) spektri. Iegūtie rentgenstruktūranalīzes rezultāti apliecina, ka sintezētie ferīti ir ar 
augstu tīrības pakāpi, un to kristalītu izmēri sasniedz nanolīmeni.  

Sintezētās ferītu nanodaļiņas tika ievadītas termoplastiska polimēra – polikarbonāta 
matricā, izmantojot kausējuma metodi. Iegūtajos kompozītos ferītu saturs svārstās no 2 līdz 
10 masas procentiem. Lai pārliecinātos par kompozītu sajaukšanos un pildvielas 
disperģēšanās pakāpi, tika veikti SEM-EDS mērījumi, kas apliecina, ka elementu sadalījums 
materiālā ir vienmērīgs. 

Pētot nanokompozītu mehāniskās īpašības, konstatēts, ka, ievadot ferītus, pieaug 
kompozīta Vickers mikrocietība un elastības modulis. Termogravimetriskās analīzes rezultāti 
liecina, ka temperatūru diapazonā līdz apmēram 430OC, kas ir arī visaktuālākais no polimēru 
materiālu ekspluatācijas viedokļa, visu kompozīciju termoizturība ir augstāka nekā tīram 
matricas materiālam. No magnētisko pētījumu rezultātos iegūtajām histerēzes cilpām 
redzams, ka visām ferītus saturošajām kompozīcijām piemīt noteiktas, no izmantotā ferīta 
atkarīgas, magnētiskās īpašības. Pie augstām frekvencēm pieaug arī kompozīciju vadītspēja, 
kā rezultātā iegūtos kompozītmateriālus var raksturot kā elektrisko lādiņu izkliedējošus 
materiālus.  
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A.Vazdiķe, A.Dzene un V.Tupureina (zinātniskās vadītājas) 
 
LINU STIEGROJUMA IETEKME UZ BIOKOMPOZĪTU ĪPAŠĪBĀM 
 

Darba mērķis bija izveidot ar linu šķiedru stiegrotus bionoārdāmus biokompozītus, kā 
matricu izmantojot biopolimēru – polivinilspirta (PVS) un polihidroksibutirāta (PHB -  
lateksa vai pulvera veidā) maisījumu ūdens sistēmas, un novērtēt izveidoto biokompozītu 
deformatīvos raksturojumus, ūdens absorbciju, cietību un bioloģisko sadalīšanos augsnē. 

Eksperimentu rezultātā noskaidrots, ka biokompozītu fizikāli mehāniskās īpašības 
ietekmē tādi faktori kā šķiedras garums, stiegrojuma saturs un linu augu izcelsme 
(priekšvēsture, šķirne, augšanas apstākļi), kā arī izmantotās polimērmatricas sastāvs. 
Biokompozītu stiepes robežspriegums (σst) pieaug, palielinot linu stiegrojuma saturu (att.) un 
šķiedras garumu līdz 3 mm. Izmantojot PHB lateksu, iespējams palielināt stiegrojuma saturu 
līdz 50 mas.% (σst = 28 MPa). Pašreizējā pētījumu stadijā par līdzvērtīgiem var uzskatīt PHB 
lateksu un pulverveida PHB saturošus biokompozītus ar 3 mm garu linu šķiedru stiegrojumu 
un saturu līdz 30 mas.% (σ= 15-20 MPa; ε= 5-11% ). 

Pētījumu gaitā konstatēts, ka izveidoto biokompozītu fizikāli mehāniskās īpašības 
ietekmē arī linu šķiedru izcelsme. LareLinu rūpnīcas linu šķiedras pārstrādes atlikumus un 
iepriekš tilinātus linus saturošajiem biokompozītiem ir nedaudz lielāka stiprība un arī 
trūkšanas pagarinājums, salīdzinot ar „Vega” šķirnes linu stiegrojumu. 

Stiegroto biokompozītu cietība pēc Šora pieaug par ~ 13 vien., palielinot linu šķiedras 
saturu no 20-50 mas.%.  

Hidrofobā PHB klātbūtne polimērmatricā un stiegrojuma saturs līdz 30 mas.% samazina 
ūdens absorbciju. 

Izveidotos stiegrotos biokompozītus var uzskatīt par bionoārdāmiem, jo tie pēc 
eksponēšanas mikrobioloģiski aktīvā dārza augsnē 25oC temperatūrā 4 mēnešu laikā zaudē 
apmēram 50% no sākotnējās masas.  

 
 

Att. Ar linu šķiedru stiegrotu biokompozītu stiepes robežspriegums: 
polimērmatrica: PVS: 0,3 glicerīns: 0,5 PHB; F1 – linu šķiedra, H – PHB; 
 (lat) – latekss; 20;30 – stiegrojums (mas.%); 3; 5 – šķiedru garums (mm). 
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A.Voronova, V.Tupureina un A.Dzene (zinātniskās vadītājas) 
 

POLIVINILSPIRTA UN POLIHIDROKSIBUTIRĀTA SISTĒMU 
TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS  

 
Polivinilspirts (PVS) un polihidroksibutirāts (PHB) ir biopolimēri, kuru īpašības ļauj 

meklēt tiem plašākus pielietojumus biosadalīties spējīgu plēvju, pārklājumu un iepakojuma 
materiālu izveidē. Tādēļ, lai izprastu temperatūras ietekmi uz šo polimēru uzvedību, ir svarīgi 
noskaidrot gan atsevišķu polimēru, gan no tiem veidoto plēvju termiskās īpašības.   

Pētījums tika veikts Erasmus apmaiņas programmas ietvaros Briseles Brīvās universitātes 
Inženierzinātņu fakultātes Fizikālās ķīmijas un polimēru zinātnes pētnieku grupā. 

Darbā pētīts lielmolekulārs PVS un „Biocycle” Brazīlijā ražotais pulverveida PHB, kā arī 
abu biopolimēru veidota plēve, kas iegūta no PVS ūdens šķīduma, iemaisot tajā PHB pulveri 
un izlejot plēvi no suspensijas.  

Lai gūtu pilnīgu ieskatu polimēru termiskajās īpašībās, tika izmantotas trīs pētīšanas 
metodes: 1) termogravimetriskā analīze (TGA), kas ļauj noskaidrot paraugu sadalīšanās 
temperatūru; 2) diferenciāli skenējošā kalorimetrija (DSC), kas pēta paraugā notiekošās 
siltuma efekta izmaiņas laikā; 3) ātrās sildīšanas – dzesēšanas DSC (RHC), viens no 5 pasaulē 
esošiem iekārtas prototipiem, kas būtībā ir lielām temperatūras ātruma izmaiņām (līdz pat 
2000ºC/min sildot un līdz 1000ºC/min dzesējot) modificēts DSC. RHC ir jauns, perspektīvs 
kalorimetriskās analīzes veids, kas ne vien spēj papildināt un sniegt pirms tam ar DSC 
neiegūstamu informāciju, bet arī dod iespēju slāpēt dažādus materiālā notiekošus kinētiskos 
procesus un mainīt to temperatūras. Minētajam pārbaudes veidam nepieciešams arī ievērojami 
īsāks pētījuma laiks un mazāks pētāmā parauga daudzums (250µg). 

 

 
 

Att. a) RHC iekārtas sildelementa iekšējās uzbūves attēlojums; 
 b) RHC un DSC parauga panniņu salīdzinājums. 

 
Līdztekus daudzām novērotajām sakarībām, ir konstatēts, ka gan biopolimēru plēvei, gan 

atsevišķām tās komponentēm ir novērojama kompleksa termiskā uzvedība, kuru ietekmē 
procesa temperatūra un ātrums. Ir novērota termodinamiski nesavietojamo polimēru – PVS un 
PHB – mijiedarbība ar pulverveida PHB pildītā PVS plēvē. Pārdzesēto (dzesēšanas ātrums 
β=250°C/min) PHB atkārtoti sildot, notiek tā rekristalizācija – process, kas realizējams, tikai 
pateicoties RHC iespējām. Konstatēts mainīgs PVS matricas un PHB mijiedarbības raksturs 
temperatūras ietekmē (β=250°C/min) atkarībā no maksimālās temperatūras. Zemāk par PVS 
Tkuš novēro heterogēnu PHB nukleāciju, savukārt, ja temperatūra pārsniedz PVS matricas 
Tkuš, tiek apslāpēta PHB kristalizēšanās, sistēmu pārdzesējot. 
  

a)  b)

RHC un DSC 
panniņas 
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A.Ziemele, A.Dzene un V.Tupureina (zinātniskās vadītājas) 

BIONOĀRDĀMU POLIMĒRU MATRICAS STIEGROTIEM 
EKOKOMPOZĪTIEM 

Darba mērķis ir izveidot atšķirīga sastāva polimērmatricas bionoārdāmiem stiegrotiem 
ekokompozītiem, noteikt stiegrojuma un polimērmatricu sastāva ietekmi uz biokompozītu 
fizikāli mehāniskajām īpašībām, ūdens absorbciju un novērtēt bioloģisko sadalīšanos augsnē. 

Lai izveidotu kompozītmateriālus, kuri pēc ekspluatācijas laika beigām noteiktos 
apstākļos un vidēs spēj bioloģiski noārdīties, izvēlēti „zaļā ekokompozīta” matricu 
komponenti – bionoārdāmi termoplastiski polimēri – polihidroksibutirāts (PHB) lateksa vai 
pulvera veidā, polivinilspirts (PVS) un termoplastiskā ciete (TC), kā arī kartupeļu ciete, 
plastifikatori. Stiegrojumam izmantoti Latvijā 
audzēti kaņepāji.  Stiegroto biokompozītu 
veidošanai izmantota netradicionāla pieeja – 
iemaisot kaņepājus, izvēlēta sastāva 
polimērmatricas ūdens sistēmās ar sekojošu 
žāvēšanu un termoapstrādi. Iepriekš veikto 
pētījumu gaitā noskaidrots, ka maksimālās 
deformatīvo raksturojumu vērtības sasniegtas 
biokompozītiem ar 30 mas.% kaņepāju 
stiegrojuma, tādēļ izvēlētajās matricās 
galvenokārt ievadīts šāds stiegrojuma saturs.  
 

1. att. Cietes saturošu matricu un bi 
2.  

okompAtt. Cietes saturošu matricu un 
biokompozītu stiepes robežstiprība: V-PVS; 
H- PHB pulv. C- ciete; al-PHB latekss;  
30- 30 mas.% kaņepāju (K); 3- stiegrojuma 
garums 3 mm. 

 
Noskaidrots, ka izveidoto stiegroto biokompozītu stiprības-deformatīvie raksturojumi ir ~ 

2...3 reizes lielāki par attiecīgajiem matricu rādītājiem (1. att.). Būtisku stiepes stiprības 
palielināšanu un straujāku bionoārdīšanos nodrošina cieti saturoša kombinētu materiālu (PVS, 
PHB, ciete) izmantošana ( σst 36...38 MPa). 

TC klātbūtne matricās veicina bionoārdīšanās 
intensitāti. Ekokompozītu cietība palielinās, 
pieaugot stiegrojuma saturam (2. att.). 

Biokompozītu pēcapstrāde ar 
hidrofobizatoru Rucostar DDD pozitīvi ietekmē 
(samazina) ūdens absorbciju, pētījumi tiek 
turpināti. Eksperimentu rezultāti liecina par 
iespēju izmantot atšķirīga sastāva 
polimērmatricas ar samērā plašu īpašību klāstu 
bionoārdāmu ekokompozītu veidošanai. 

     2. att. Kaņepāju stiegrojuma satura             
           ietekme uz biokompozītu cietību.     
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Ē.Zukulis, S.Gaidukovs un I.Juhneviča (zinātniskie vadītāji) 
 

POLIOKSIETILĒNA HIBRĪDU KOMPOZĪTU PAGATAVOŠANA UN 
IZPĒTE  
 

Nanotehnoloģija ir lielākais materiālzinātnes un tehnoloģijas lēciens 21. gadsimtā. 
Mūsdienās tas ir viens no perspektīvākajiem un populārākajiem virzieniem, tāpēc pēdējos 
desmit gados aktīvi attīstās nanokompozītmateriālu iegūšanas tehnoloģija, kura galvenokārt ir 
saistīta ar slāņainu silikātu, oglekļa nanocauruļu, kvarca nanodaļiņu un dažādu polimēru 
izmantošanu. 

Visi nanokompozīti savā ziņā ir unikāli un perspektīvi materiāli, kuriem raksturīgas  
labākas īpašībām salīdzinājumā ar izejmateriāliem. Tas ir iespējams, pateicoties pildvielu 
virsmas laukuma lielai attiecībai pret to tilpumu. Matricas un pildvielas mijiedarbības 
laukums kļūst daudz lielāks, nekā tradicionālajos kompozītos, t.i., veidojas vairāk saišu, pie 
mazāka daļiņu mikroskopisko defektu skaita. Tas nozīmē, ka pildvielu disperģēšana, bet 
slāņainu silikātu gadījumā arī delaminēšana (eksfoliācija), ir viens no svarīgākajiem etapiem 
nanokompozītu iegūšanā.  

Darbs ir veltīts polietilēnoksīda (PEO) polimēru matricas nanokompozītu materiāliem, 
kuru sastāvā ietilpst nuldimensijas, viendimensijas, divdimensiju un trisdimensiju pildvielas, 
balstoties uz to virzienu skaitu, kuros lineārie izmēri pārsniedz 100 nm. Tie ir 0D 
tetraetilortosilikāts (TEOS), 1D oglekļa nanocaurules (CNT), 2D montmorilonīta māli 
(MMT) un 3D kvarca nanodaļiņas (SiO2).  

Visi paraugi iegūti no šķīduma ar sajaukšanas metodi. Vispirms pildvielas tika 
smalcinātas laboratorijas dzirnavās un tālāk disperģētas ar ultraskaņu. Samaisīšana ar 
polimēru notika magnētiskajā maisītājā. Kā polimēru šķīdinātājs un pildvielu dispersijas vide 
bija izvēlēts etilspirts. Pateicoties lielai TEOSa koloīdu aktivitātei (polaritātei) gēlēšanas 
stadijā, to izmantoja arī kā saistvielu starp polimēru matricu un citām pildvielām. Iegūto 
paraugu sastāvi ir sakopoti tabulā.  

Tabula 
Nanokompozītu sastāvs 

 
 

Eksperimentāli tika noteikts, ka iegūto nanokompozītu elastības modulis pieaug pie katra 
pildvielu sastāva, atsevišķos gadījumos tas pat sasniedz 280% salīdzinājumā ar izejas PEO. 
Tas acīmredzot ir saistīts ar matricas, pildvielas un saistvielas savstarpējo mijiedarbību. 
Elektriskās pretestības pētījumi parādīja caurlaidības palielināšanos visu paraugu gadījumos, 
bet īpaši CNT gadījumā. Tomēr ir arī pierādīts, ka TEOSa koncentrācijas palielināšana 
pazemina elektrovadāmību, kas var būt saistīts ar stikla apvalka veidošanos ap CNT 
nanodaļiņām un šī apvalka dielektriskajām īpašībām.   
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TEKSTILMATERIĀLU TEHNOLOĢIJAS UN DIZAINA SEKCIJA 

T.Andreičuka, D.Beļakova (zinātniskā vadītāja) 
 
INVALĪDU NODARBINĀTĪBA ŠŪŠANAS NOZARĒ 

 
Pētījuma mērķis ir iegūt priekšstatu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības īpatnībām; 

noskaidrot, kurās šūšanas nozares specialitātēs ir iespējams nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, 
kādi pasākumi uzņēmumā būtu veicami, lai nodrošinātu viņiem atbilstošu darba vidi, izstrādāt 
rekomendācijas par šādu cilvēku  nodarbinātības iespējām šūšanas nozarē.  

Pēdējos gados Latvijā ar ES finansiālu atbalstu veikti vairāki pētījumi, saistīti ar invalīdu 
integrāciju darba tirgū: „Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū” (2006), 
„Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” 
(2005), „Invalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu izvērtējums sociālās atstumtības 
mazināšanai” (2006) u.c. Pētījumu pamatmērķis ir izprast situāciju un mazināt invalīdu 
diskrimināciju, veicināt viņu integrāciju darba tirgū. Daļēji pētītas arī invalīdu cilvēkresursu 
izmantošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs. Vairākos pētījumos uzsvērts, ka 
sekmīgai invalīdu integrācijai darba tirgū nepieciešama gan sabiedrības izpratne un atbalsts, 
gan valsts institucionāla palīdzība. 2005. gadā veiktā pētījuma „Invalīdu nodarbinātības 
iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” dati rāda, ka 2003. gadā Latvijā 
kopējais invalīdu skaits bija aptuveni 115 tūkstoši jeb 5% no visiem iedzīvotājiem. Pēc 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) datiem lielākai daļai 
(51-52%) ir vispārējās saslimšanas (sirds slimības, bojājumi elpošanas orgānos, vēzis, diabēts 
u.tml.), 28-29% - garīgās attīstības traucējumi, 12 -13% - kustību traucējumi, 5-6 % - redzes 
traucējumi un 2-3% - dzirdes traucējumi. Minētais pētījums rāda, ka tikai 17-18% invalīdu 
mācās, apgūstot vispārējo vai profesionālo izglītību, tomēr pārkvalifikācija nepieciešama 
aptuveni 60% cilvēku ar invaliditāti. 2006. gada pētījums „Invalīdu nodarbinātības un ar to 
saistīto problēmu izvērtējums sociālās atstumtības mazināšanai” ļauj secināt, ka 
vispopulārākie profesionālās kvalifikācijas kursi pagastos ir kabeļu salikšana, šuvēju, 
piegriezēju kursi, floristika, kulinārija u.c. Pēc VDEĀVK datiem 13-14 % invalīdu Latvijā ir 
nodarbināti tādās specialitātēs kā apdares darbu speciālisti, šoferi, aukles, apkopējas, sargi, 
pārdevēji u.tml., un tikai nedaudzi strādā ražošanā.  

Pašreiz Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno 
projektu „Pasākums noteiktām personu grupām”, kura mērķis ir bezdarbnieku, arī 
bezdarbnieku ar invaliditāti, nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās. Pēc NVA 
datiem tikai Rīgā šī pasākuma ietvaros vairāk par 20 cilvēkiem pieteikušies darbam šūšanas 
nozarē un apmēram 30 cilvēki – roku darbiem (saiņotājs, komplektētājs vai šķirotājs). 

Sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu 2005. – 2007.g. īstenots projekts „Subsidētu darba 
vietu nodrošināšana invalīdiem, bezdarbniekiem pirmspensionēšanās vecumā un ilglaicīgiem 
bezdarbniekiem šūšanas uzņēmumā "Jata"” . Uzņēmums atrodas Latgales reģionā un tajā arī 
šogad ar NVA atbalstu tiks veidotas subsidētas darbavietas. Minams arī Daugavpils šūšanas 
uzņēmums SIA „LNS Dane”, kurā nodarbina cilvēkus ar dzirdes invaliditāti, kā arī Rīgā 
izvietots gatavo tekstilizstrādājumu ražošanas SIA „Rehabilitācijas uzņēmums”, kurā 
nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

Pamatojoties uz veikto apskatu, var secināt, ka situācija invalīdu nodarbinātībā nav 
viennozīmīga. No vienas puses – valstī ir daudz invalīdu, kas nespēj atrast sev piemērotu 
darbu, no otras – darba devēju attieksme pret invalīdu nodarbinātību nav diskriminējoša un 
kopumā ir pozitīva. 
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L.Grāve, S.Kukle (zinātniskā vadītāja) 
 
LINU SPAĻU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS PATĒRIŅA UN TEHNISKOS 
PRODUKTOS 
 

Pārstrādājot linus šķiedru iegūšanai, kā blakus produkts tiek iegūti linu spaļi. Tie veidojas 
stiebru pārstrādes procesā no linu auga koksnainās daļas. Eļļas lini satur no 70 līdz 85% linu 
spaļu no stiebra kopējās masas, bet šķiedras lini - no 50 līdz 75%. Attēlā vizuāli parādīts, cik 
lielu daļu no stiebra aizņem koksnes tipa struktūra jeb spaļi. 
 

1. Ārējais aizsargslānis; 
2. Tehnisko šķiedru kūlis; 
3. Tehniskā šķiedra; 
4. Koksnes tipa struktūras; 
5. Dobums. 

Att. Linu stiebra šķērsgriezums. 
 

Linu spaļu daļiņu diametrs ir līdz 2mm, bet to garums ir mazāks par 25mm, vēl svarīgas 
linu spaļu fizikālās raksturīpašības ir mitruma saturs, tilpuma blīvums, daļiņu blīvums, 
porozitāte. Noteicošais faktors spaļu pielietošanas iespējās ir to siltumietilpība un ķīmiskais 
sastāvs. Linu spaļi vidēji satur 44% celulozes, 24,75% hemicelulozes, 23% lignīnu un 2,7% 
pelnu. Iepriekšminētās īpašības ļauj tos izmantot mājsaimniecībās, bioenerģijas iegūšanai, 
biomateriālu ražošanai un pakļaut ķīmiskajai apstrādei. 

Mājsaimniecībās spaļus izmanto pakaišiem vai kā dārzniecības mulču. Patērētāji šādi 
rīkojas, jo nav informēti par efektīvākiem linu spaļu izmantošanas veidiem. Viens no tiem – 
bioenerģija. Linu spaļiem ir salīdzinoši augsta īpatnējā siltumietilpība – 1,5KJ/(kgoC), tos 
presējot 8 mm granulās, īpatnējo siltumietilpību var paaugstināt līdz 2,7KJ/(kgoC). No linu 
spaļu biomasas rūpnieciski iespējams izgatavot ekoloģiskas pagales, vienas šādas pagales 
degšanas ilgums labvēlīgos apstākļos var sasniegt pat 15 stundas. 

Biomateriālu ražošanā linu spaļus izmanto savienojumos ar citiem produktiem. 
Piemēram, tehniskās dzijas sastāvā ir linu šķiedra un 15% - 50% linu spaļu. Šādus pavedienus 
izmanto tehnisko audumu un virvju/auklu ražošanā. Savienojumā ar polipropilēnu no linu 
spaļiem iegūst būvniecībā izmantojamu materiālu ražošanā. Linu spaļus sajaucot ar līmvielām 
un tos presējot, izgatavo linu spaļu plātņu materiālu, ko iespējams izmantot mēbeļu un durvju 
rūpniecībā. Šī tipa kompozītu slodzi nesošu īpašību uzlabošanai daļu no spaļiem aizvieto ar 
kokšķiedrām, jo koksnes šķiedras ir daudz garākas (~ 3mm) par spaļu šķiedrām (~ 0,5 mm).  

Ukrainas zinātniekiem ar alkohola bāzes amonjaka-sulfītu celulozes iegūšanas metodi 
izdevies iegūt zemas kvalitātes papīru no linu un kaņepju spaļiem. Bez tam tiek pētīta iespēja 
linu spaļus pakļaut tvaika sprādziena apstrādei, samazinot to lignīna saturu, kas ļautu iegūt 
tīru celulozi. 

Mūsdienās strauji pieaug pieprasījums pēc linu šķiedrām; tas nozīmē, ka linu spaļu 
apjoms aug un ir nepieciešams atrast jaunus un efektīvus linu spaļu lietojumus patēriņa un 
tehniskos produktos, lai neradītu problēmas videi un patērētāji iegūtu no atjaunojamiem 
resursiem izgatavotus biodegradējamus produktus.  
 

1. 

3. 

 
2. 

4. 

5. 
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I.Indriksone, I.Ziemele (zinātniskā vadītāja) 
 

KOMFORTS APĢĒRBĀ UN INDIVĪDA JUTĪGUMA SLIEKŠŅI 
 

Analizējot pastāvošos apģērba valkātāja komforta sajūtu skaidrojumus, jāsecina, ka 
galvenais aspekts komforta sajūtas  nodrošināšanai ir fizioloģisko, psiholoģisko un fizisko 
rādītāju līdzsvars. Savukārt katra komforta līmeni raksturojošā rādītāja īpatsvars atkarīgs no 
apģērba īpašā uzdevuma konkrētā vidē un indivīda subjektīvām prasībām. Apģērbs, 
nepārtraukti fiziski iedarbojoties uz cilvēka sensorās sistēmas uztvērējiem (redzes, taustes, 
ožas un pat garšas), izraisa sākotnēji fizioloģiskus un tad psiholoģiskus procesus,  kuru 
rezultātā rodas atsevišķas sajūtas un veidojas kopējā apģērba uztvere, kurai seko izpratne par 
komfortu apģērbā atbilstoši apģērba lietotāja individuālajām prasībām noteiktos (konkrētos) 
apģērba valkāšanas apstākļos. 

 
Att. Jutīguma sliekšņi un sajūtas. 

Uztverot informāciju caur sensoro sistēmu, ir svarīgas indivīda jutīguma sliekšņu 
robežas, t.i., kādā mērā cilvēks spēj uztvert minimālu signālu (apakšējais absolūtais jutīguma 
slieksnis), tā maksimālu signālu (augšējais absolūtā jutīguma slieksnis),  kad signāls kļūst 
kairinošs uztverošiem receptoriem. Starp abiem jutīguma sliekšņiem pastāv zona, kurā 
receptoru kairinājums veicina informācijas saņemšanu, bet neveicina atbildes reakciju uz 
nenozīmīgu vai vāju signāla iedarbību. Katram receptoru veidam nepieciešams dažādas 
intensitātes signāla pieaugums, lai cilvēka uztvērēji spētu signālus atšķirt.  

Prognozējot vai vērtējot komfortu apģērbā, uztveri primāri iespaido vizuālie signāli. 
Galvenie apģērba vizuālie elementi ir: līnijas, svītras, ģeometriskas figūras, krāsa un tās 
sajaukumi. Sekundāri cilvēks vērtē sajūtas, kuras veido fiziska saskare ar apģērbu: taustes, 
temperatūras, sāpju, svara sajūta. Mazākā mērā aktuālas ir skaņas un ožas izraisītās sajūtas. 
Skaņas veidojas, apģērbam saskaroties ar lietotāja ādu vai drānu savstarpējās berzes rezultātā. 
Smaka, rodas apkārtējās vides iespaidā, apģērbam saskaroties ar cilvēka ādu vai apģērba 
rūpnieciskās apstrādes  un kopšanas rezultātā. 

Izmantojot psiholoģijā  izstrādātās absolūto vai diferenciālo sajūtu sliekšņu metodes, kā 
arī subjektīvās skalēšanas metodi, cilvēku sajūtas var izteikt skaitliski. Tas sniedz iespēju 
izstrādāt metodi apģērba komforta līmeņa prognozēšanai jau izstrādājuma projektēšanas 
stadijā. 

 
Šī publikācija izstrādāta un sagatavota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Starpnozaru 

zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos 
izstrādājumos". Līguma Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/148 ietvaros. 
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D.Kalniņa, S.Kukle (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJĀ IZVEIDOTO LINU LĪNIJU IZVĒRTĒJUMS 
 

Attīstoties tehnoloģijām, inovatīviem materiāliem, strauji audzis pieprasījums pēc 
tehniskām šķiedrām, t.sk. linu un kaņepāju šķiedrām. Tā kā globālās attīstības konceptos 
arvien lielāks akcents tiek likts uz atjaunojamu un biodegradējamu komponentu lietojumu 
dažādās tehnikas jomās, liniem kā ikgadēji atjaunojamam resursam un tehniskās šķiedras 
avotam ar samērā labām mehāniskām īpašībām ir pavērtas plašas iespējas tikt integrētiem 
jaunos tehniskos risinājumos. Līdz ar to viens no nozīmīgiem pētījumu virzieniem saistīts ar 
lokālu, tautsaimnieciski izdevīgu izejvielu resursu papildināšanu. RTU veikto pētījumu 
ietvaros sadarbībā ar Latgales Lauksaimniecības un zinātnes centru (LLZC) jau vairākus 
gadus notiek Latvijā izveidoto un audzēto garšķiedru linu līniju izpēte, izvērtējot tās pēc 
dažādiem raksturlielumiem ar mērķi izveidot garšķiedru linu šķirni, kas būtu piemērota 
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un atbilstu augstiem agrotehniskiem, šķiedru ražības un 
kvalitātes kritērijiem. Šobrīd Latvijā ir atļauts industriāli audzēt tikai ES reģistrētas linu 
šķirnes, kas ir ekonomiski neizdevīgi, jo sēklas ir katru gadu jāiepērk. Ja Latvijai būtu pašai 
sava sertificēta un ES linu šķirņu reģistrā iekļauta šķirne, būtu iespējams nodrošināt 
nepieciešamo sēklu daudzumu pašiem. 

Šķirnes izveidošanā jāiegulda plānveidīgu darbu komplekss, vairāku gadu garumā 
izvērtējot potenciālās šķirnes atšķirību no citām, tās viendabīgumu un stabilitāti, ko iespējams 
veikt, tikai salīdzinot vairāku secīgu veģetācijas periodu datus. Aplūkojot izdalīto piecu 
labāko garšķiedru linu līniju, kas audzētas 2010. un 2011. gadā, šķiedru ražību (g/m2), 
redzams, ka labākos rezultātus neuzrāda vienas un tās pašas līnijas. Skaidrojums varētu būt 
atšķirīgi klimatiskie apstākļi, kas pateicīgāki linu audzēšanai ir bijuši 2011.gada veģetācijas 
periodā. Turpmākiem testiem vēlams izraudzīties līnijas ar abos gados līdzīgiem šķiedru 
ražības rādītājiem, tādējādi nodrošinot stabilitāti. Abos gados praktiski vienādus šķiedru 
ražības rādītājus uzrādīja līnija T36-16/5-7-94; novērtējot citas šķiedru īpašības, piemēram, 
stiepes izturību, var secināt, ka arī šajā ziņā tai ir labi, stabili rādītāji: 2010.gadā stiepes 
izturība bija vidēji 24,2 cN/tex, savukārt 2011.gada ražai – 25,8 cN/tex.  
 

 
 

Izvērtējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka LLZC izveidotās linu līnijas ir perspektīvas, 
lai no tām attīstītu un radītu Latvijas garšķiedru linu šķirni. Būtu nepieciešams turpināt darbu 
pie šī pētījuma, lai novērtētu potenciālo šķirņu viendabīgumu un stabilitāti turpmāko gadu 
gaitā. 
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E.Kilēvica, A.Viļumsone ( zinātniskā vadītāja) 
 

MAKŠĶERNIEKU ZIEMAS APĢĒRBS 
 

Pētījums veikts, sadarbojoties ar uzņēmumu “Salmo”, kurš ir izveidojis makšķernieku/ 
mednieku specapģērba zīmolu “Norfin”. Kā galvenie darba mērķi tiek izvirzīti optimizētas 
antropometrisko mēru tabulas izveide un attiecīgi tai pielāgotu ražojamo apģērbu izmēru 
noteikšana, kā arī ziemas sezonas apģērbu sorimenta konstruktīvo defektu novēršana un 
funkcionālo īpašību uzlabošana.  

Makšķerēšanas laikā nākas gan sēdēt, gan kustēties, tādēļ kostīmam ir jābūt pēc iespējas 
universālākam un ergonomiskākam. Gan izejmateriāliem, gan konstrukcijai ir jānodrošina 
maksimāla komforta sajūta. Lai fiziskas slodzes rezultātā izdalījušies sviedri neizraisītu 
sekojošu ķermeņa salšanu, svarīgi ievērot apģērbu slāņošanas principu. Tāpat tas nodrošina 
arī citus fiziskam komfortam nepieciešamos faktorus.  

Darba gaitā tiek meklēti risinājumi, kā pielāgot apģērbus iespējami plašākam lietotāju 
lokam, ņemot vērā dažādas biežāk sastopamās antropometriskās novirzes no tipālajiem 
augumlielumiem. Tas ir vitāli nepieciešams, lai apģērbs optimāli atbilstu cilvēka ķermenim 
un līdz ar to tajā izmantotie tekstilmateriāli adekvāti pildītu savas funkcijas, kā liekā mitruma 
novadīšana no ķermeņa virsmas vai termoizolācija. Tā kā līdz šim uzņēmumā lietotā izmēru 
sistēma tikusi atzīta par neatbilstošu konkrētās produkcijas mērķauditorijas vidējiem 
statistiskajiem atntropometriskajiem datiem, izveidota jauna izmēru sistēma, kam pamatā ir  
Eiropas standarti, kā arī citi informācijas avoti un uz tiem balstītie analītiskie aprēķini. 
Rezultātā izmēru sistēmā apkopotas galveno ķermeņa vadmēru skaitliskās vērtības, kuras, 
ievērojot noteiktus intervālus, sadalītas sešos tipālajos augumlielumu izmēros. Ievērojot 
radušās izmaiņas kopējā izmēru sistēmā, tika pārrēķinātas detaļu kontrolmērījumu skaitliskās 
vērtības vairākiem makšķernieku aizsargapģērba komplektu veidiem, kuru ražošanu plānots 
turpināt tuvākajā laikā. 

Tika izzināta un apkopota pieredze, kas saistīta ar makšķernieku profesionālajiem 
ieradumiem un specifiskajām funkcionālajām vajadzībām. Tāpat izpētīta skarbo laika apstākļu 
un gaisa temperatūras ietekme uz apģērbos izmantoto furnitūras un tekstilmateriālu 
funkcionalitāti. Šī informācija tiek izmantota turpmākai apģērbu sortimenta pilnveidei. 

Apzinātas piemērojamās kvalitātes prasības makšķernieku ziemas sezonas apģērbiem un 
izvērtēta esošās produkcijas atbilstība izvirzītajiem standartiem, kā arī apkopoti ieteikumi to 
uzlabošanai. Ņemot vērā darba veikšanas laikā iegūtos secinājumus, tiek izstrādāts jauns 
pilnveidots makšķernieku ziemas sezonas apģērba komplekta modelis.  
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L.Lapsa, I.Baltiņa (zinātniskā vadītāja) 
 
POTENCIĀLAIS NĀTRU ŠĶIEDRU LIETOJUMS TEKSTILIJĀS 
 

Mūsdienās pieaug pieprasījums pēc tekstilijām, kas izgatavotas no dabiskiem 
šķiedrmateriāliem, ko nosaka zema tehnoloģiskā ietekme uz apkārtējo vidi. Nātre var pastāvēt 
daudzus gadus (8-10), tās kultivācijai nepieciešams zems enerģijas izlietojums, to var iegūt un 
apstrādāt vienviet un citās nozarēs izmantot lapas un saknes, piemēram, pārtikā, kosmētikā, 
medicīnā u.c. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Latvijai līdzīgos klimatiskajos apstākļos augušās nātres 
(Urtica dioica L.) šķiedra ir piemērota sadzīves tekstilijām un tehnisko tekstiliju ražošanai. 
Nosakot lūksnes daudzumu stiebrā, šķiedras svarīgākās mehāniskās īpašības, noskaidrojot 
šķiedras ģeometriskās īpašības, noskaidrot, vai dažādi augšanas apstākļi būtiski ietekmē 
nātres stiebru garumu, lūksnes daudzumu un šķiedru būtiskākās īpašības. 

 Nātres šķiedru iegūst no auga stiebra. Šķiedras garums amplitūdā ir no 43 līdz 58 mm un 
diametrs 19 līdz 47 µm. Rupjākas šķiedras ir stiebra lejasdaļā, smalkākas un garākas - stiebra 
augšdaļā. Šķiedras ķīmiskā sastāva galvenie komponenti ir celuloze no 79 līdz 83.6%, 
hemiceluloze 7.2 - 12.5%, lignīns 3.5 - 4.4%. 

Eksperimentiem izmantotie nātres stiebri ievākti Lietuvā Upytes eksperimentālajā centrā 
no lauka, kas sadalīts trīs sektoros, kuri atšķīrās ar ražas gadu un attālumu starp augiem. Nātru 
stiebru vidējais garums 130 cm. Pirms lūksnes atdalīšanas stiebri izturēti uz lauka 10 dienas 
un kaltēti telpā dabiskos apstākļos pāris nedēļas. Vidējais iegūtais lūksnes daudzums ir 
amplitūdā no 19 līdz 22%. 

Paraugs veidots no nātru šķiedru kūlīšiem, kuru garums 50 mm un masa 0.75±0.25 mg. 
Kopā izgatavoti 450 paraugi. Mehāniskās īpašības noteiktas, izmantojot universālo testeri 
Instron ar Bluehill programmnodrošinājumu. Kustīgo spīļu pārvietošanās ātrums 1mm/min, 
attālums starp spīlēm 10 mm. Pirms stiprības testa veikšanas paraugi izturēti eksikatorā 24 h 
normālos klimatiskos apstākļos. Nātru šķiedru kūlītis testēts līdz pilnīgai sagrāvei.  

Iegūts, ka Baltijas reģionā audzēto nātres šķiedru stiprība ir robežās no 11 līdz 120 cN/tex, 
bet iegūtā vidējā vērtība amplitūdā no 33 līdz 58 cN/tex. Nātres šķiedras pagarinājums ir 
robežās no 0.8 līdz 6.5%, bet iegūtā vidējā vērtība amplitūdā no 2.6 līdz 3.5%.  

Starp nātres šķiedras stiprību un pagarinājumu pastāv vidēji cieša korelācija. 
Dažāda augšanas vieta un apstākļi (ilgstošs ūdens pavasarī noteiktā lauka daļā) būtiski 

ietekmē stiebra garumu, bet nav novērojama sakarība starp augšanas apstākļiem un lūksnes 
daudzumu. 

 Nātru šķiedru stiprību ietekmē ražas gads. Eksperimentālajos rezultātos iegūts, ka šķiedru 
stiprība ceturtā gada ražai ir par 32% lielāka nekā trešā gada ražai.  

Eksperimentāli un teorētiski apkopotie dati liecina, ka nātru šķiedras iespējams izmantot 
tekstiliju ražošanā. 
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M.Mačanovska, A.Viļumsone (zinātniskā vadītāja) 
 
ĀDAŽU VIDUSSKOLAS UNIFORMA  
 

Skolas uniformas ieviešana ir problēma, kura tagad tiek risināta atsevišķu skolu līmenī. 
Tā ir īpatnējs korporatīvs apģērbs, kurš vizuāli nošķir konkrētas skolas skolniekus no visiem 
pārējiem. 

Ādažu vidusskolā šobrīd ir ievesta skolēnu uniforma sākumskolā. Vecāku padome - 
atbalsta biedrība (AVAB) – plāno ieviest uniformas pamatskolas skolēniem, kā arī izlabot 
esošās uniformas. 

Lai noteiktu, ko grib valkāt paši Ādažu vidusskolas skolnieki, tika izsludināts Ādažu 
vidusskolas skolēnu zīmēšanas konkurss „Mana skolas forma”. Konkursu organizēja RTU 
TTDI (Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts) 
sadarbībā ar Ādažu vidusskolas atbalsta biedrību. Darbā bija jāattēlo skolas uniforma, kuru 
autors valkātu ar prieku un lepnumu. Konkursa mērķis bija noskaidrot Ādažu vidusskolas 
skolēnu un viņu vecāku intereses un prioritātes skolēnu apģērba izvēlē, kā arī veicināt skolēnu 
talantu attīstību.  

Zīmēšanas konkursā piedalījās skolēni no 1. līdz 11. klasei, un kopā tika saņemti  
243 skolēnu darbi. No sākumskolas skolēniem tika saņemti 140 darbi, 5. - 9. klašu grupā -  
86 zīmējumi, bet vidusskolēni iesniedza 17 piedāvājumus. 

 

 
Att. Zīmēšanas konkursa „Mana skolas forma” Ādažu vidusskolas skolēnu darbi. 

 
Kopumā pēc darbiem var secināt, ka skolēni dod priekšroku klasiskā stila pamatam ar 

sportiskā stila elementiem. Interesanti, ka trešā daļā darbu skolēni norāda, ka vēlētos zaļas 
džinsu bikses. Analizējot apģērba sortimentu, pārsvarā tika attēlotas blūzes, krekli, vestes, 
svārki, sarafāni un bikses. Pārstāvētas bija arī žaketes, jūtama vēlme pēc konkrēta modeļa 
jakām (tā saucamā „koledžas” jaka). Liela uzmanība tika pievērsta tādiem papildus apģērbiem 
kā vingras, zeķubikses, pusgarās zeķes un getras, kuras skolēni vēlētos redzēt skolas 
uniformas piedāvājumā. Liela nozīme tiek piešķirta dažādiem aksesuāriem: matu stīpiņa, 
matu gumija, kaklasaite, cepure, šalle, lakatiņš, kā arī mazām telefona somiņām un makam. 

Skolēnu idejas tiks ņemtas vērā Ādažu vidusskolas skolēnu uniformas dizaina 
pilnveidošanā. 
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E.Ozolniece, S.Kukle (zinātniskā vadītāja) 
 
LUMINISCĒJOŠU VIRSMU INTERGRĀCIJA MĒBELĒS 
 

Pētītas fotoluminiscējošo pārklājumu lietojumu iespējas mēbeļu dizainā, orientējoties uz 
lietotāju, kuram patīk/ir nepieciešamas mēbeles, kas tumsā izstaro gaismu un diennakts 
tumšajā laikā rada telpā specifisku noskaņojumu un/vai atvieglo pārvietošanos, sniedz 
informāciju, kas citādi nav redzama. Luminiscence rodas elektromagnētiskā starojuma 
emisijas rezultātā no vielas, ko izsauc gaismas, jonizējošā starojuma, elektriskā lauka 
iedarbība, ķīmiski vai bioloģiski procesi, deformācijas u.c. Tā kā luminiscējošas vielas – 
luminofori – spīd bez karsēšanas, luminiscenci bieži dēvē par auksto gaismu. Luminiscenci, 
tāpat kā jebkuru elektromagnētisko starojumu, raksturo plūsmas intensitāte, spektrālais 
sastāvs, polarizācija, jauda un kinētika. Ja izspīdēšana notiek tūlīt pēc ierosināšanas un 
izbeidzas 10 -8 – 10 -6 s laikā pēc ierosināšanas pārtraukšanas, to uzskata par fluorescenci. Ja 
luminiscenci novēro ilgāku laika sprīdi pēc ierosinājuma pārtraukšanas, to sauc par 
fosforescenci. 

Pētījuma ietvaros apkopota informācija par dažāda veida fotoluminiscējošiem 
materiāliem un to produktiem. Tirgū pieejamas fotoluminiscējošas krāsas, tapetes, 
fotoluminiscējošs stikls, audums un ādas imitācija, kā arī fotoluminiscējoša plastmasa. Šie 
materiāli ir droši lietošanai un nekaitīgi apkārtējai videi. Visu minēto materiālu pamatsastāvā 
ir fosforiscējoši pigmenti, ko nosacīti dēvē par jauna veida uzlādējamiem gaismas avotiem. 
Tos iegūst no retzemju sārmu aluminātiem/silikātiem, kas aktivēti ar retzemju joniem. 
Stroncija alumināta (SrAl2O4) un bārija alumināta (BaAl2O4) kristāli ir uzskatāmi par 
daudzsološiem materiāliem, jo tiem raksturīgs ilgs luminiscences spīdēšanas laiks, it sevišķi 
savienojumā ar lantanoīdu Eu (eiropiju).  

Tā kā fotoluminiscējoši materiāli un to produkti ir diezgan neparasti un maz pazīstami vai 
nav zināmi to potenciālajiem lietotājiem, pētījuma ietvaros veikta patērētāju aptauja, lai 
noskaidrotu viņu viedokļus un attieksmi par luminiscējošu materiālu integrēšanu mēbeļu 
dizainā. Aptaujas rezultātā noskaidrojās, ka no 100 respondentiem 50% iegādātos mēbeles ar 
fotoluminiscējošām īpašībām, kas ir ļoti labs rādītājs un attaisno pētījuma mērķi – 
luminiscējošu virsmu integrēšanu mēbeļu dizainā. Pasaulē fotoluminiscējošu pārklājumu 
lietojums mēbelēs nav izplatīts. Traucēklis šāda veida mēbeļu attīstībai varētu būt tas, ka 
luminiscējošie materiāli ir diezgan dārgi, kas ievērojami sadārdzina gala izstrādājumu. 

Pētījuma ietvaros sadarbībā ar uzņēmumu „Klinta” veikti vairāki eksperimenti, jaucot 
fotoluminiscējošus pigmentus dažādos sastāvos un pārklājot koksnes paraugus ar 
fotoluminiscējošo apdari. Eksperimentu sērijas rezultātā noteikts optimāls fotoluminiscējošā 
pārklājuma sastāvs un uznešanas tehnoloģiskā secība: labākais efekts panākams, veicot 
masīvkoka iepriekšēju sagatavošanu, apstrādājot to ar speciālām tērauda sukām vai smilšu 
strūklu, padarot virsmu reljefu ar izteikti izceltu koka struktūru; sagatavoto koka virsmu 
vispirms jāpārklāj ar baltu grunts krāsu vienā slānī, lai neaizkrāsotu koksnes tekstūru; pēc tam 
sagatavotajai un pārklātajai virsmai ar smidzināšanas iekārtu uznes vienā vai divās kārtās 
darba maisījumu, kas veidots no ūdens bāzes, nitrocelulozes vai poliuretāna lakas ar 20-50% 
fotoluminiscējoša pigmenta piedevu. Tehnoloģijas pēdējā operācija - iegūtās virsmas 
apsmidzināšana ar noslēdzošo lakas aizsargkārtu.  

Fotoluminiscējoši materiāli nav tikai izklaidējoši, tos var izmantot arī drošības nolūkos. 
Kad 2001. gada 11. septembrī Amerikas Savienotajās Valstīs notika teroristu uzbrukums 
Pasaules tirdzniecības centriem, fotoluminiscējošie materiāli ieņēma ļoti svarīgu lomu 
evakuācijā, tādējādi palīdzot aptuveni 18 000 cilvēku izkļūt no ēkas. Pēc šī traģiskā notikuma 
fotoluminiscējošu materiālu pielietojums evakuācijas vajadzībām tiek atzinīgi novērtēts visā 
pasaulē. 
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R.Soliženko, S.Kukle (zinātniskā vadītāja) 
 
LIGNĪNA SATURA NOTEIKŠANA LIGNOCELULOZES ŠĶIEDRĀS 

 
Viena no galvenajām lignocelulozes šķiedru ķīmiskajām sastāvdaļām ir lignīns - 

lielmolekulārs sarežģīts fenola savienojums. Pēc celulozes tas ir otrs uz Zemeslodes visplašāk 
sastopamais dabīgais polimērs, kas veidojas, kaņepāju augam kļūstot vecākam. Lignīna 
galvenās funkcijas ir: 1) nodrošināt auga stingrību, elastību, šūnapvalka spiedes izturību; 2) 
saturēt kopā celulozes un hemicelulozes šķiedras; 3) pasargāt šūnapvalkus no enzīmu un 
mikroorganismu iedarbības. Lignīns darbojas līdzīgi betonam starp dzelzs armatūru, tas 
nešķīst ūdenī un parastajos organiskajos šķīdinātājos. Lignīna apjoms šķiedrās variē no 0.6 
(Rāmija) līdz pat 29% (Norvēģijas egle); tā saturs atšķiras ne tikai starp augiem, bet arī starp 
viena auga šķirņu šķiedrām.  

Pirms lignīna satura noteikšanas šķiedras attīra gan no koksnainajiem, gan citiem 
piemaisījumiem (spaļiem, lapām u.c. liekajām daļiņām) un sasmalcina elektriskajās dzirnavās. 
Turpmākajā procesā šķiedras attīra no taukiem un vaskiem, ekstrahē Soksleta iekārtā  
12 stundas, tad tās ir sagatavotas lignīna satura noteikšanai.  

Atbilstoši standartam (Polijas standarts BN-86-7501-11 10. Tekstila izejvielu metodes. 
Lini un kaņepes. Lignīna satura noteikšana) sagatavotās šķiedras sajauc ar fosforskābes 
(H3PO4) un sērskābes VI (H2SO4) maisījumu, maisot ar stikla stienīti 5 minūtes; pēc tam 
ievieto žāvētājā, iztur 40 minūtes pie temperatūras 35 +/- 2 ºC. Turpmākajā procesā masu 
pārlej 1000 ml plakandibena kolbā, pievieno 400 ml aukstu destilētu ūdeni un vāra  
15 minūtes; tad noņem no liesmas un dzesē 10 minūtes. Iegūto maisījumu filtrē ar G-4 
filtriem un 500 ml karstu destilētu ūdeni. Filtrus ar iegūto lignīnu žāvē žāvētājā 105 ºC un pēc 
tam dzesē eksikatorā 0.5 h, tad tos nosver (žāvēšanas, dzesēšanas un svēršanas procesu 
atkārto līdz iegūst konstantu masu). Lignīna apjoms tiek aprēķināts pēc formulas:  

0

1

m

Wm
X


 , 

kur  ml – lignīna masa = filtra masa pēc testa – filtra masa pirms testa, g; 
W- testējamo šķiedru mitrums, %; 
m0- parauga sākotnējā masa, g. 

 

Att. Lignīna saturs kaņepju šķiedrās. Pūriņi un Bialobrzeskie LV, 
audzēti Latvijā; Bialobrzeskie PL, audzēti Polijā. 
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I.Šroma, I.Ziemele (zinātniskā vadītāja) 
 

ELEKTROVADOŠIE  ELEMENTI  KORSEŠIZSTRĀDĀJUMOS 
 

Tirgū arvien plašākā sortimentā tiek piedāvāts sieviešu un vīriešu apģērbs, tai skaitā 
korsešizstrādājumi, ar integrētiem elektrovadošiem elementiem – gaismas diodēm (LED) un 
to lentēm, elektroluminiscētām (EL) stieplēm un lentēm (Janet Hansen Enlightened, Amerika 
un Xiamen Yuan Jin Butterfly Costume Co., Ltd., Ķīna). 

Moderna korsešizstrādājuma projektēšanai būtisko jautājumu noskaidrošanai analizēts 
ASV patents US 7878675 B2 (01.02.2111.), kas piesaka krūšturu izstrādni ar integrētiem 
elektroniskiem elementiem sieviešu krūšdaļas akcentēšanai. Vienu vai vairākus slēptos 
gaismas avotus novieto tā, lai būtu apgaismota lietotājas āda krūšu daļā un krūšu atbalsta 
zonā, lai gaismas stari kristu pāri vai augšup krūtīm un nedaudz uz āru. 

Analizējot patentu un citu pieejamo informāciju par mazumtirdzniecībā esošiem 
izstrādājumiem ar integrētiem gaismas elementiem, noteikts, ka diodes, to lentes vai EL lentes 
izvietotas gar krūštura bļodiņu augšmalām, pa visu to virsmu, krūšu atbalsta zonā, uz lencēm. 
Barošanas avots atrodas krūštura centrā starp bļodiņām un ir 2 CR 2032, viena 9 V vai 4 AA 
baterijas atkarībā no diožu skaita. Diožu lentes darbojas noteiktā spriegumā 3 V, 4,5 V, 12 V. 

Teorētisko pētījumu rezultātā uzprojektēts krūštura un biksīšu pirmparaugs (2. att.) ar 
gaismas diodēm, kas savienotas ar optisko vadu termosarūkošā caurulē. Diodes iedarbina 
termorezistors, saņemot signālu par valkātājas ādas virsmas temperatūru. Barošanas avots ar 
termorezistora vadības shēmu (1. att. a) atrodas krūštura priekšpuses centrā starp bļodiņām. 
Biksītēm elektriskās ķēdes slēdzis ir aizdarāķīši, kas atrodas biksīšu priekšpuses augšmalas 
centrā, un barošanas avots atrodas priekšpuses kreisajā iesāndaļā (1. att. b). 
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Elektronisko elementu elektriskās ķēdes. 
 

 
2. att. Pirmparaugs. 

 
Analizējot pirmparauga izstrādni, jāsecina, ka elektrību vadošo elementu iestrādāšana 

apģērbā saistīta ar elektriskās ķēdes pārrāvuma paaugstinātiem riskiem, jo cietas mazlokanas 
elektronikas detaļas jāsavieno ar lokanu, elastīgu drānu virsmu. Riska mazināšanai ir jāanalizē 
katra konkrētā izstrādājuma konstrukcija, nosakot uz tās laukumus, kuri valkāšanas procesā 
netiek vai ir minimāli pakļauti stiepei, liecei, berzei u.c. fizikālām iedarbēm. Pašās 
elektronisko elementu shēmās tradicionālo elektrisko vadu vietā jāpielieto elektrovadoši 
pavedieni. Sevišķa uzmanība jāveltī apģērba kopšanas tehnoloģijai, paredzot ērtu 
elektrovadošo elementu izņemšanu no izstrādājuma pirms mazgāšanas vai izstrādājot 
iekapsulētas elektroniskās shēmas. 

a  b 
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S.Tropa, I.Šahta (zinātniskā vadītāja) 
 
FOTOVOLTAISKIE ELEMENTI TĒRPĀ 
 

Apģērbā arvien biežāk tiek iestrādātas elektrovadošas sistēmas dažādu funkciju veikšanai: 
komunikācijas nolūkiem iestrādā GPS (globālās pozicionēšanas sistēma), veselības 
pārraudzībai - dažādus sensorus, drošībai uz ielas - gaismu izstarojošus elementus, u.tml. 
Portatīvai elektroenerģijas iegūšanai parasti izmanto maināmas Li-jonu baterijas vai 
uzlādējamus akumulatorus, kurus pēc to nolietošanās nepieciešams speciāli pārstrādāt, lai tie 
nekaitētu videi, tāpēc tiek meklēti „dabai draudzīgāki” mobili enerģijas iegūšanas veidi. Viens 
no tādiem ir saules baterijas. 

Fotovoltaiskais elements jeb saules baterija ir līdzeklis, kas fotovoltaiskā efekta rezultātā 
tiešus gaismas starus pārvērš elektrībā. Tie tiek savienoti savā starpā (vienā ķēdē), lai veidotu 
saules bateriju paneli.  

Fotovoltaiskais efekts ir fizikāls process, kas saules gaismu pārvērš elektrībā. 
Saules bateriju priekšrocības:  
 Saules bateriju mūžs ir garāks kā parastajām baterijām. 
 Ja izmanto organiskās vai printētas saules baterijas, tad svars apģērbam vai 

aksesuāram būtiski nepalielinās. 
 Enerģijas iegūšanai nav jānomaina elementi atšķirībā no parastajām baterijām, kas 

nolietojas un ir jānodod utilizācijai. 
 Izstrādājums ar fotovoltaiskiem elementiem “atmaksājas”, ja ņem vērā izdevumus par 

atkārtotu parasto bateriju iegādi. 

   
 a b c d 

Att. Apģērbiem un aksesuāriem pievienotas saules baterijas. 
 
Fotovoltaisko elementu veidi – monokristāliskās vai polikristāliskās (att. a), organiskās 

(att. b), uzprintētās (att. c) vai fotodiodes, kuras iespējams piešūt drānai (att. d). Organiskās 
saules baterijas ir mazāk efektīvas kā kristāliskās, tomēr ir labāk piemērotas iestrādei 
apģērbā, jo ir lokanas. Uzprintētas saules baterijas var „uznest” gan uz papīra, gan 
tekstilijas. Tās ir mazāk efektīgas, salīdzinot ar citām saules baterijām, bet to īpatnība ir tā, ka 
tās var vairākkārt locīt, nemainot to kvalitāti. 

Saules baterijas var būt noņemamas un nenoņemamas no tekstilijas. To pievienošanas 
veidi var būt dažādi - atkarībā no baterijas veida (lokana vai kristāliska). Lokanu bateriju var 
piešūt, bet dažkārt to caurduršana samazina efektivitāti. Kristāliskās baterijas var pielīmēt ar 
tekstila līmlentu. Apģērbam piemērotākas būtu lokanās saules baterijas. 

Saules bateriju izmantošana mazinātu dabas piesārņojumu, kas veidojas no sārmu,  
oglekļa - cinka, litija u.c. baterijām, ko izmanto kā lādētājus un enerģijas avotus tekstilijās. 

Kristāliskās saules baterijas ir visefektīvākās, taču to trūkums ir cietība, kas traucē 
pievienošanai pie tekstilijas.  
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N.Truskovska, I.Šahta (zinātniskā vadītāja) 
 
ELEKTROVADOŠU PAVEDIENU INTEGRĒŠANA ADĪTĀ DRĀNĀ 
 

Pēdējo gadu laikā arvien izplatītāka kļūst dažādu elementu un ierīču integrēšana apģērbā, 
lai piešķirtu tam papildus funkcijas. Kā viena no papildus funkcijām ir iespējama sildīšana ar 
drānā integrētiem elektrovadošajiem vadiem un pavedieniem. Šobrīd komerciāli pieejamos 
sildošos apģērbos lielākoties tiek izmantoti neelastīgi sildelementi un/vai vadi, kas ierobežo 
izstrādājuma lietošanas ērtumu un kopšanu. Adītas drānas ir elastīgas un piemērotas 
aukstajiem gadalaikiem, tādēļ tajās piemēroti ir integrēt sildelementus papildus siltuma 
radīšanai, piemēram, cimdos, adīta ģērba plecu mugurdaļā u.tml.  

Elektrovadoša pavediena siltums rodas, pavedienam cauri plūstot strāvai: siltums, kas 
rodas pavedienā, ir atkarīgs gan no paša pavediena elektriskās pretestības, gan arī no strāvas 
stipruma, kāds plūst pavedienā. Enerģijas daudzums ar elektrovadošiem pavedieniem adītā 
apgabalā ir atkarīgs no strāvas sadalījuma katras adījuma cilpas iekšienē, vadītājam pieliktās 
strāvas un visa elektrovadošā laukuma pilnās pretestības. Analizētajos literatūras avotos 
norādīts, ka siltuma atdeve no elektrovadošā apgabala iespējama, pateicoties izstarotajam 
siltumam, ņemot vērā pavedienu starojuma konstanti un āpkārtējās vides temperatūru.  

Tā kā adījums ir elastīgs un pakļauts stiepei, ir nepieciešams izpētīt, kā izmainās drānā 
integrētu adītu sildelementu elektriskie parametri stiepes laikā. Lai noteiktu elektrovadošo 
pavedienu pretestības izmaiņas slodzes ietekmē, ir veikts drānu pagarināmības noteikšanas 
tests šķērsadījuma paraugiem ar ieadītiem elektrovadošajiem pavedieniem (1.att). Testa 
mērķis ir noskaidrot, kā mainās elektriskā pretestība, pakāpeniski palielinot slodzi. Pretestība 
tiek mērīta pirms slodzes un slodzes pielikšanas brīdī, pakāpeniski to palielinot par 100 g līdz 
1000 g. Pretestības izmaiņas ļauj prognozēt, cik homogēna būs parauga vadītspēja un līdz ar 
to arī izdalītais siltums un kādi strāvas parametri būs jāizvēlas tā nodrošināšanai. 

 

   
1.att. Paraugs ar elektrovadošo pavedienu.                    2.att.Eksperimenta rezultātu diagramma. 

 
2.attēlā redzams, ka zemākās relatīvās pretestības izmaiņas tiek novērotas ieadītiem 

poliamīda pavedieniem ar sudraba pārklājumu - ELITEX 110dtex/f34 x 2 + pamatdzija  
(-14%), ELITEX 110dtex/f34 + pamatdzija (-16%), tērauda multifilamentārajam pavedienam 
THERMOTECH N30 (240 tex) - 4%, kā arī ELITEX HE 234/34 + stiegrots ar elastīgu 
pavedienu (+11%). Mērījumu rezultāti ļauj secināt, ka pavedienu elektriskās pretestības 
svārstības ir 4-14 %, kas būtu jāņem vērā, izvēloties strāvas parametrus sildīšanas 
nodrošināšanai. 
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G.Valtere, D.Beļakova (zinātniskā vadītāja) 
 
DARBA LAIKA IZLIETOJUMS RAŽOŠANAS SAGATAVOŠANAS 
IECIRKNĪ 
 

Uzņēmums “Spectre Latvija” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas Latvijā veiksmīgi 
darbojas no 2001.gada.  Uzņēmumā ražo sporta un brīvā laika apģērbus sievietēm, vīriešiem 
un bērniem. Uzņēmumā ik gadu tiek saražots arvien lielāks izstrādājumu apjoms (att.), radot 
nepieciešamību ļoti precīzi novērtēt izstrādājumu darbietilpību. 

Šobrīd darba laika izlietojumu ražošanas 
sagatavošanas iecirknī novērtē kā  6,5 % no 
izstrādājuma sašūšanai paredzētā laika. Tajā ietilpst 
laiks visiem sagatavošanas iecirkņa procesiem: 

 drānu sagatavošana; 
 drānu atpūtas laikam, 
 drānu klāšanai; 
 drānu bloku dublēšanai; 
 detaļu piegriešanai; 
 detaļu šķirošanai un marķēšanai. 
Šāda veida aprēķina izmantošana nevar 

pietiekami precīzi atspoguļot ražošanas 
sagatavošanas darbietilpību. Pastāv vairāki faktori, 
kas minētajā aprēķinā netiek ņemti vērā: 

 detaļu skaits izstrādājumā; 
 drānu sastāva dažādība; 
 drānu faktūras dažādība; 
 drānas raksta īpatnības; 
 drānu krāsu dažādība; 
 klājumu skaits un tā garums; 
 izstrādājuma izmēru amplitūda. 
Uzņēmumā izmanto mūsdienīgas drānu klāšanas un piegriešanas iekārtas, kas uzlabo 

piegriezuma kvalitāti un samazina darba laika izlietojumu ražošanas sagatavošanai. 
Uzņēmuma piegriešanas cehā izvietoti 3 piegriešanas galdi un 2 pusautomātiskās auduma 
klāšanas mašīnas, savukārt manuālai piegriešanai - 3 pārvietojamie taisnie naži - lielu detaļu 
piegriešanai, 3 stacionārie lentes naži sīku detaļu piegriešanai, viena automatizētā 
piegriešanas mašīna (Gerber cutter XLc7000). 

Darba mērķis - optimizēt darba laika izlietojuma noteikšanas procesu SIA „Spectre 
Latvija” ražošanas sagatavošanas iecirknī. Eksperimentālās daļas ietvaros veikti novērojumi 
ražošanas sagatavošanas iecirkī un analizēta ražošanas sagatavošanas ceha darbība. 
Novērošanai izvēlēta tiešās novērošanas metode – fotohronometrēšana, lai iegūtu precīzus 
ražošanas sagatavošanas iecirkņa procesu laika izlietojumus salīdzināšanai ar uzņēmumā 
izmantojamā aprēķina veida rezultātiem un SSD tehnoloģiskajā vidē iegūtajiem datiem. 

Ekperimentālās daļas ietvaros ir salīdzināti faktiski iegūtie rezultāti ar uzņēmumā 
iegūtajiem rezultātiem naudiskā izteiksmē, kas uzskatāmi parāda katras aprēķinu metodes 
rezultātus to izmantošanas iespējamos zaudējumus vai ieguvumus. 
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