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RAŽOŠANAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
K. Bižane, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
IZMAKSU STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA TRANSPORTA UZŅĒMUMOS 
 

Loģistikas attīstību nosaka tas, ka uzņēmumi nepārtraukti tiecas samazināt izmaksas, 
kas saistītas ar dažādām plūsmām, lai izveidotu elastīgu loģistikas ķēdi. Izmaksu 
samazinājums rada uzņēmumam iespēju būt konkurētspējīgam tirgū. Izmaksu ilgtermiņa 
optimizācija, kas neietekmēs produktu un pakalpojumu kvalitāti, prasa vienotu pieeju – 
izmaksu stratēģisku vadīšanu (SCM). Uzņēmumi saprot, ka recesija ir biznesa cikla svarīga 
daļa, kā arī lieliska iespēja atstāt aiz sevis savus konkurentus. Izmaksu stratēģiskā vadīšana 
ļauj samazināt izmaksas vidēji par 10-15%, tas nozīmē, ka uzņēmums par šiem līdzekļiem var 
realizēt citus projektus. Lielākajai daļai  uzņēmumu, kas cenšas saglabāt izaugsmi un būt 
konkurētspējīgi, ir jāveic izmaiņas izmaksu struktūrā (att.). 
 

 
 
Pētījuma objekts: transporta nozares uzņēmumu konkurētspēja. Pētījuma hipotēze: 

pareizi sakārtots un realizēts izmaksu stratēģiskas vadīšanas process uzņēmumā sekmē tā 
attīstību, konkurētspējas paaugstināšanos un peļņas palielināšanos. Pētījuma mērķis: izstrādāt 
ilgtermiņa izmaksu stratēģiskās vadīšanas modeli, kas atspoguļo patiesās izmaksas, atvieglo 
lēmumu pieņemšanu un ir pamats uzņēmuma budžeta plānošanai. Izmaksu stratēģiskās 
vadīšanas modelis ir veidots no 3 daļām. Katra daļa atbild par noteiktām darbībām, kuras 
notiek loģistikas uzņēmumā ik dienas un ir noteicošās izmaksu stratēģiskā vadīšanā. Tātad: 

1. Izmaksu identifikācija un uzskaite, klientu samaksu fiksēšana un kontrole, 
novirzes noteikšana starp plānotām un faktiskām izmaksām u.c. 

2. Avansu uzskaite, klientu kreditēšanas iespējas, naudas līdzekļu kontrole. 
3. Menedžeru informētība, transporta jomā notiekošo izmaiņu fiksēšana.  

Izmaksu stratēģiskās vadīšanas modeļa ieviešana ir grūts ceļš, kas prasa izmaksu 
pārvaldības sistēmas maiņu uzņēmumā. Uzmanība tiek pievērsta ne tikai izmaksu sistēmas 
restrukturizācijai, bet arī personāla attieksmes mainīšanu pret izmaksu vadīšanu. Modelis ļauj 
darbiniekiem sajust sevi par uzņēmuma finanšu procesu īpašniekiem, tātad attiekties pret 
uzņēmuma izmaksām kā pret savējām. Tērējot uzņēmuma finanšu līdzekļus, darbiniekiem 
jāuzdod sev jautājums: vai šīs izmaksas tiešām ir nepieciešamas. Efektīva izmaksu pārvaldība 
ļauj uzņēmumam nepārtraukti palielināt savu akcionāru vērtību. Izmaksu stratēģiskā vadīšana:  

 ir efektīvs instruments izmaksu struktūras optimizācijai; 
 ir līdzeklis konkurences priekšrocības iegūšanai; 
 veicina uzņēmuma izaugsmi.  

Izmaksu pārvaldības risinājums ir īstermiņa pasākumi izmaksu samazināšanai. SCM 
piedāvā sadalīt izmaksas starp biznesa funkcijām un izmaksu kategorijām, lai uzņēmums 
varētu noskaidrot – kas veic izmaksas, kādā apjomā, kādam mērķim.  
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D. Dmitrijeva, R. Greitāne (zinātniskā vadītāja) 
 
MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĀŠANA LATVIJAS 
UZŅĒMUMOS 
 

Mārketinga stratēģija ir konkrētā uzņēmuma iespēju un mērķu sakārtošana saskaņā ar 
situāciju tirgū. Tai jābūt saskaņotai ar visām mārketinga darbībām, tā jāizstrādā, balstoties uz 
rūpīgu vides analīzi, kur būtu jāietver arī iespēja veidot atgriezenisko saiti, lai stratēģiju 
varētu pielāgot un uzlabot atbilstoši tirgū notiekošajām pārmaiņām. 

Mārketinga stratēģiju var izstrādāt katrā vadīšanas un plānošanas līmenī, t.i., 
uzņēmuma, stratēģiskās uzņēmējdarbības vienības un produkta līmenī. No ģenerālām 
uzņēmuma attīstības stratēģijām pakāpeniski pāriet uz SUV un produkta mārketinga 
stratēģijām, izmantojot Ansofa, Portera, Bostonas konsultantu grupas matricas modeļus u.c. 

Praksē mārketinga stratēģiju tradicionāli veido šādi mārketinga elementi: 3C (pircējs, 
uzņēmums, konkurenti), STP (segmentēšana, mērķa segmenta izvēle, pozicionēšana) un 4P 
(produkts, cena, virzīšana, vieta). 

Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga stratēģiskai plānošanai  tiek piedāvātās 
multisegmentācijas, tīkla izveides, jaunu pakalpojumu ieviešanas un jauktās stratēģijas. 

Pakalpojumu mārketingā īpašu uzmanību jāvelta pircējiem, pārdošanas procesam, 
redzamājiem fiziskajiem faktoriem (physical evidence),  kuri ļauj klientam gūt informāciju 
par pakalpojuma kvalitāti. Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi vienmēr saskaras ar trim 
mārketinga uzdevumiem: konkurējošās diferenciācijas, pakalpojumu kvalitātes un 
produktivitātes palielināšanu. Loģistikas uzņēmumos piedāvātie pakalpojumu veidi ir cieši 
saistīti  un tos piedāvā nedalīti, veidojot vienotu pakalpojumu klāstu. 

Tirgus segmentēšana loģistikas nozarē Latvijā notiek atbilstoši segmentēšanas 
pazīmēm, kas ir raksturīgi biznesa tirgum – klienta demogrāfiskajiem faktoriem, klienta 
uzņēmuma darbības raksturlielumiem un iespējām, situācijas faktoriem (pasūtījuma 
steidzamība, pasūtījumu lielums u.c.), klienta personības īpašībām. 

Mārketinga plāni loģistikas uzņēmumos Latvijā var būt saistīti ar uzņēmuma tēla vai 
produkta attīstību, jaunā pakalpojuma veida ieviešanu, tirgus daļas iekārošanu, klientu 
piesaistīšanu vai saglabāšanu. Īpaša uzmanība ir jāvelta uzņēmuma ārējiem faktoriem – 
infrastruktūrai jeb tirgus videi un konkurentiem. 

Loģistikā ir ļoti svarīgs psiholoģiskais cenu veidošanas aspekts, jo uzņēmumi vispirms 
pārdod sava pakalpojuma kvalitāti. Šie aspekti ir cieši saistīti ar uzņēmuma tēla veidošanos 
klientu apziņā. 

Loģistikas tirgū konkurences stratēģijā populārākās ir nišas un tirgus sekotāja 
stratēģijas, ja neņem vērā tirgus līderus. Galvenā ideja ir speciālizācija savā nišā. Ir gala 
lietotāja, ģeogrāfiskā, individuālā, kvalitātes-cenas un servisa speciālizācija. 

Mārketinga modelis loģistikas uzņēmumā Latvijā ietver sevī ārējās un iekšējās vides 
analīzi, klientu novērtējumu, mārketinga stratēģijas izvēli un izveidi, mārketinga plāna 
īstenošanu un kontroli. Galvenais mārketinga stratēģijas mērķis loģistikas uzņēmumā ir 
klientu vēlmju apmierināšana, līdz ar to gūstot maksimālos ieņēmumus no pakalpojumu 
sniegšanas. Tāpēc stratēģiju ir lietderīgi sadalīt – atsevišķi pastāvīgajiem un potenciālajiem 
klientiem. 

Pastiprināta uzmanība modeļa piemērošanā ir jāvelta ārējiem (loģistikas tirgus 
konjuktūra, infrastruktūras attīstība, politiski ekonomiskā situācija un attiecības ar ārzemēm, 
muitas likumdošana)  un iekšējiem (uzņēmuma konkurētspēja, cenu politika, ģeogrāfiskais 
izvietojums, klientu apmierinātība, iekšējie finanšu resursi, sadarbības potenciāls un 
uzņēmuma tēls) faktoriem. 



10 
 

S. Gintalaite, A. Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS  
EFEKTIVITĀTE DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANĀ 
 

Lielākā daļa Latvijas pilsētu dzīvojamo māju ir celtas līdz 1991.gadam, kad 
būvnormatīvu prasības nebija orientētas uz pietiekami kvalitatīvu siltumizolāciju un netika 
ņemtas vērā ekspluatācijas izmaksas. Tieši šajā laika posmā celtās ēkas ir Latvijas 
galvaspilsētas dzīvojamā fonda lielākā daļa un pamats. Šobrīd šīs ēkas ir sliktā tehniskā 
stāvokli ar augstu siltumenerģijas patēriņu, kam par iemeslu kalpo ne tikai celtniecības laikā 
pieļautās kļūdas, bet arī slikta apsaimniekošana un minimālie ieguldījumi ēku remontdarbos 
un inženierkomunikāciju uzturēšanā un uzlabošanā. Tajā pašā laikā dzīvokļu īpašnieku rīcībā 
ir dažādas iespējas, kādā veidā var veikt viņu dzīvojamo māju uzlabošanas finansēšanu, kā 
arī, izmantojot Eiropas Savienības fondu piesaisti, ir iespēja ietaupīt savu naudu uz 
siltumenerģijas patēriņa samazināšanas rēķina. 

Maģistra darba mērķis ir izpētīt un novērtēt siltumenerģijas patēriņa izmaiņas 
izplatītākajām sērijveida mājām un veikt ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu 
saistīto naudas plūsmu analīzi pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, 
piesaistot Eiropas Savienības finanses. 

Kā zinātniski pamatots pieņēmums maģistra darbā tika izvirzīta hipotēze, ka Eirpoas 
Savienības finanšu līdzekļu piesaiste daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas 
taupīšanas pasākumu īstenošanai veicina dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas un uzturēšanas 
izdevumu samazināšanos. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: 

 izpētīt dzīvojamo māju apsaimniekošānas procesu finansēšanu; 
 analizēt dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas maksājumu sadalījumu; 
 izstrādāt dzīvojamo māju apsaimniekošanas finanšu līdzekļu izmantošanas modeli; 
 veikt apsaimniekošanas izdevumu veidošanas analīzi pirms un pēc 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanas; 
 noteikt Eiropas Savienības finanšu līdzekļu efektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju apsaimniekošanā. 
Maģistra darba ietvaros ir veikts pētījums, kurā izmantotas vairākas pētniecības 

metodes: loģiski konstruktīvā metode – no citu autoru darbiem un publikācijām iegūto 
zināšanu interpretācija atbilstoši loģikas likumiem, kuras rezultātā tika izstrādāts jauns 
secinājums un apstiprinātas jau līdz šim noteiktās likumsakarības par pētāmo problēmu; 
monogrāfiskā metode – balstoties uz pierādītām un pamatotām zināšanām tiek objektīvi 
interpretēti pētījuma rezultātā iegūtie dati; grafiskā metode – tiek noteiktas teorētiskās 
sakarības starp dažādiem apsaimniekošanas nozares rādītājiem,kā arī ir veikta statistikas datu 
ekonomiskā un matemātiskā analīze. 

Maģistra darba izstrādē ir izmantoti dažādi literatūras avoti – latviešu un ārzemju autoru 
darbi finanšu pārvaldības un ekonomikas jomā, Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie 
raksti, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdevumi, Latvijas Republikas Centrālās 
statistikas pārvaldes dati, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta avoti, periodiskie 
izdevumi, kā arī cita literatūra.  

Maģistra darbā tiek piedāvātas šādas novitātes: 
1. izstrādāts dzīvojamo māju apsaimniekošanas finanšu līdzekļu izmantošanas 

modelis; 
2. izstrādāta siltumenerģijas taupīšanas pasākumu efektivitātes novērtēšanas metode; 
3. noteikts siltumenerģijas izdevumu samazināšanas pamatojums dzīvojamo māju 

apsaimniekošanā. 
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O. Kovaļevska, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
SOCIĀLĀS SFĒRAS PROJEKTU FINANSĒŠANA 
 

Ekonomiskā krīze, ko visa pasaule piedzīvojusi pēdējo gadu laikā, ir pastiprinājusi 
virkni problēmu, ar kurām valstij nāksies cīnīties ilgtermiņā. Pārsvarā problēmām ir sociāls 
raksturs, jo tās ir saistītas ar sabiedrību kopumā, cilvēku dzīvi un attiecībām sabiedrībā. Valstī 
samazinājies nodarbinātības līmenis un pieaudzis bezdarba līmenis, un cēlonis tam ir 
uzņēmumu bankrotēšana un darbinieku štata samazināšana, kā rezultātā cilvēki nespēj atrast 
darbu un sastopas ar grūtībām ātri pārkvalificēties no vienas profesijas citā. Šāda situācija 
ilgtermiņā izraisa valsts budžeta ieņēmumu daļas samazināšanos, kas savukārt likumsakarīgi 
izraisa kopēju budžeta izdevumu palielināšanos, jo tiek vairāk izmaksāti dažāda veida 
sociālie pabalsti. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt sociālo sfēru Latvijā un sniegt priekšlikumus nevalstiskās 
organizācijas projektu finanšu līdzekļu piesaistē sociālā sektora pilnveidošanai. Hipotēze – ja 
sadarbība starp dažādām pusēm (publiskais sektors, nevalstiskais sektors (NVO), privātais 
sektors, ārvalstu finanšu partneri (fonda, granta finansētāji)) būs veiksmīga, tad efektīvāk tiks 
finansēta sociālā sfēra. Pētījums veikts, izmantojot loģiski konstruktīvo metodi, statistikas 
datu analīzi, normatīvo aktu analīzi, datu un ekonomisko procesu salīdzināšanas metodi, 
vēsturisko pieeju. 

 

 
Att. Veiksmīgas sadarbības finansēšanas modelis [autores oriģināls]. 

 
Pētījumā tika izpētīti NVO sektora finanšu avoti un secināts, ka sadarbība starp 

dažādām pusēm ir nepieciešamība. Veiksmīgās sadarbības finansēšanas modeļa pamatā, pēc 
darba autores domām, ir 3 iesaistītie partneri: NVO; publiskais sektors; fonds. Platforma 
sadarbībai – katrai no iesaistītajām pusēm ir savi resursi, un, tos apvienojot, var efektīvi 
veicināt procesu starp dažādām sabiedrības grupām (att.).  

Pētījumā pārbaudīts, ka izveidotais sadarbības modelis ir efektīvs līdzeklis sociālās 
sfēras finansēšanā. Tika salīdzināti divi sociālās sfēras projekti ar dažādiem finansēšanas 
veidiem un konstatēts, ka šis ir veiksmīgs sadarbības finansēšanas modelis, jo ir pierādīts 
ekonomiskais ieguvums un ir lielāks labumguvēju skaits. 

Izstrādāto modeli varēs izmantot citas nevalstiskā sektora organizācijas, kam arī nav 
sabiedriskā labuma statusa un kuras darbojas sociālā sfērā un meklē papildfinansējumu savas 
organizācijas darbības mērķa īstenošanai. Tāpat šo modeli varēs izmantot privātais sektors, 
kurš grib investēt kādā projektā, un publiskais sektors, kurš grib atrisināt kādu sociālu 
problēmu. 
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D. Kubuliņa, K. Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU LĪDZDALĪBA LATVIJAS REĢIONU 
ATTĪSTĪBĀ 
 

Latvijas vienmērīgas reģionālās attīstības nodrošināšana ir viena no aktuālākajām 
problēmām, jo ir vērojamas būtiskas teritoriālās atšķirības iedzīvotāju labklājības un dzīves 
līmenī, kā arī ekonomiskajā, sociālajā un kultūras aktivitātē. 

Latvijas reģionālās politikas mērķis ir mainīt nelabvēlīgās tendences un nodrošināt 
iedzīvotājiem neatkarīgi no to dzīvesvietas līdzvērtīgus dzīves apstākļus, efektīvi izmantojot 
teritorijās pieejamos resursus. 

Ja tuvākajā laikā netiks risināti Latvijas reģionu attīstību kavējošie faktori, turpināsies 
reģionu iztukšošanās, kas pastiprinās atsevišķu teritoriju nomales efektu. Tādēļ, lai uzlabotu 
reģionālās politikas rezultātus, ir jāmaina tradicionālā pieeja teritoriju attīstībai. 

Viens no reģionālo jautājumu risinājumiem ir nevalstiskais sektors, jo pēdējos gados 
nevalstiskās organizācijas ir kļuvušas ļoti ietekmīgas pasaules notikumos, kā arī Latvijā. Tās 
bieži ietekmē sociālo, ekonomisko un politisko darbību kopienās un valstīs kopumā. Tieši šī 
iemesla dēļ autore uzskata, ka nevalstiskās organizācijas ir jauns līdzeklis reģionālo problēmu 
risināšanā. 

Pētījuma mērķis ir pierādīt, ka nevalstisko organizāciju līdzdalība Latvijas reģionu 
attīstībā var uzlabot reģionu vienmērīgu attīstību, veidojot ciešāku sadarbību starp valsti un 
sabiedrību, nodrošinot objektīvāku lēmumu pieņemšanu (ņemot vērā sabiedrības intereses) un 
nodrošinot attiecīgās teritorijas iedzīvotāju labklājības celšanu. 

Pētījuma rezultātā ir izstrādāti divi pētāmās problēmas risinājumi. Pirmais - nevalstisko 
organizāciju (NVO) klasifikācijas modelis, kas ir balstīts uz Starptautiskās bezpeļņas 
organizāciju klasifikācijas bāzes. Jaunizveidotais un Latvijas situācijai pielāgotais 
klasifikators NVO iedala 12 grupās un 37 apakšgrupās, iedalījuma pamatā tiek izmantots 
ekonomiskās aktivitātes princips, diferencējot organizācijas pēc pakalpojumu vai preču 
tipiem, kurus tās ražo vai nodrošina. 

Otrais – nevalstisko organizāciju finansēšanas modelis, kas ir izveidots, apvienojot 
privātā sektora un trešā sektora darbības modeļus. Jaunizveidotā modeļa darbība ir balstīta uz 
nevalstiskā sektora mērķiem un privātā sektora finansējuma ciklu, kas nodrošinās 
organizācijai nepārtrauktu resursu plūsmu. 

Nevalstisko organizāciju jaunā klasifikācijas sistēma ir viens no būtiskākajiem 
priekšnosacījumiem sektora attīstībā, kas nodrošinās tā pārskatāmību un uzskaiti. Ar 
klasifikācijas palīdzību varēs analizēt sektora ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā kopumā 
un atsevišķi pa reģioniem, kā arī novērtēt sektora efektivitāti un tā atbalstā ieguldīto valsts 
budžeta līdzekļu atdevi. Savukārt nevalstisko organizāciju finansēšanas modelis nodrošinās 
organizācijas ar nepārtrauktu finanšu resursu pieejamību. Tas ir svarīgs priekšnoteikums 
reģionālo nevalstisko organizāciju ilgtspējīgai darbībai, kas palīdzēs risināt Nacionālajā 
attīstības plānā izvirzītos uzdevumus saistībā ar bezdarba līmeņa un migrācijas samazināšanu, 
darba vietu pieejamību un iekšzemes kopprodukta palielināšanu uz vienu iedzīvotāju, kas 
savukārt samazinās teritoriālās atšķirības Latvijas reģionos un palīdzēs veidot vienmērīgu 
reģionu attīstību, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem līdzvērtīgus dzīves apstākļus neatkarīgi 
no to dzīvesvietas. 
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B. Labanovska, I. Eriņš (zinātniskais vadītājs) 
 
EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU INOVĀCIJAS PROJEKTU 
EFEKTIVITĀTE LATVIJĀ 
 

Jēdziens „inovācijas” vieno divas pasaules: tehnisko un uzņēmējdarbības pasauli. To 
apstiprina formulējums, ka zinātne ir process, kurā nauda tiek pārvērsta zināšanās, savukārt 
inovācija ir process, kurā zināšanas tiek pārvērstas naudā. Tādēļ, lai uzlabotu valsts  
labklājību,  iespējami vairāk finanšu līdzekļu jāiegulda izglītībā, zinātnē un inovācijās. 

Eiropas Savienība (ES) ir izvirzījusi mērķi kļūt par konkurētspējīgāko reģionu pasaulē, 
primāri izmantojot tās zinātnes un inovācijas potenciālu. Galvenie ierosinājumi ir: veicināt 
Eiropas zinātnieku mobilitāti, atvieglot piekļuvi ES finansējumam, rosināt uzņēmēju ideju 
ienākšanu tirgū un veicināt sadarbību starp zinātnes un biznesa vidi. 

Statistika liecina, ka Latvijā tikai viena piektā daļa no uzņēmumiem ir iesaistīti 
inovatīvā darbībā. Latvijas valsts finansējums zinātnei un pētniecībai ievērojami atpaliek no 
attīstīto ES dalībvalstu līmeņa. Viena no būtiskākajām problēmām inovāciju attīstībā Latvijā 
ir nepietiekamā sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem. Uzņēmējiem Latvijā trūkst 
informācijas par iespējamo sadarbību ar zinātniekiem un inovatīvu produktu ieviešanu. 
Savukārt liela daļa zinātnieku nodarbojas ar fundamentāliem pētījumiem, kas vairāk veicina 
viņu akadēmisko karjeru, nevis jaunu inovatīvu produktu parādīšanos tirgū. 

Latvija kā ES dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku, ir tiesīga izmantot ES sniegto 
finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Eiropas Komisija 2007.gada 
24.septembrī apstiprināja attīstības programmu Latvijai 2007. – 2013.gadam; to nosauca par 
darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Šajā programmā paredzēts Kopienas 
atbalsts visai valstij saskaņā ar konverģences mērķi. Kopējais programmas budžets ir aptuveni 
1,08 mljrd. eiro, un Kopienas atbalsts, izmantojot Eiropas Reģionālo attīstības fondu, sasniedz 
736,7 milj. eiro, kas ir aptuveni 16% no kopējās summas, ko ES iegulda Latvijā saskaņā ar 
Kohēzijas politiku 2007. – 2013.gadā. 

Pētījuma mērķis bija izpētīt ES struktūrfondu inovāciju projektu 2007. – 2013.gada 
plānošanas perioda administrēšanu, apzināties problēmas un izstrādāt priekšlikumus šī 
procesa uzlabošanai un efektivitātes novērtēšanai. Dokumentāli apkopotā veidā ES 
struktūrfondu administrēšanas metodikas nav. Šis dokuments būtu palīgs turpmākai ES 
struktūrfondu administrēšanai. Pētījumā izstrādātais projektu efektivitātes novērtēšanas 
algoritms sniegtu skaidru priekšstatu par projekta lietderību, palīdzētu noskaidrot, vai ES 
struktūrfondu finansējums Latvijā ir sasniedzis plānošanas dokumentos noteiktos mērķus. 

ES struktūrfondu administrēšana ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, 
saskaņošana un apstiprināšana, ES struktūrfondu vadības sistēmas izveide, ES struktūrfondu 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un 
apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana. To 
reglamentē virkne ES normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Padomes 2006.gada 
11.jūlija regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. Savukārt Latvijas normatīvo aktu 
sistēmā ES struktūrfondu vadību regulē ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, 
kas nosaka ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju un ES struktūrfondu finansējuma 
saņēmēja tiesības un pienākumus, ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu 
pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī Ministra kabineta noteikumi. 
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A..Laicāne, I. Eriņš (zinātniskais vadītājs) 
 
JAUNO SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANA PĒC VALSTS PASŪTĪJUMA 
LATVIJAS AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ 
 

Izglītības nozīme mūsdienu pasaulē nemitīgi pieaug – zināšanas tiek uzskatītas par 
sabiedrības attīstības pamatfaktoru. Nereti tiek uzskatīts, ka izdevumi izglītībai ir investīcijas 
nākotnē. Mūsdienās strauji attīstās tehnoloģijas, nepārtraukti mainās un uzlabojas tehnika un 
notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa, katrai valstij ir svarīgi, lai tās iedzīvotāji varētu 
sekot līdzi novitātēm, saņemt informāciju par tām, analizēt, izmantot ikdienas praksē un 
pārvērst priekšrocībās. Informācija ir nepieciešama, lai varētu konkurēt pasaules tirgū, 
veicināt valsts un pasaules ekonomisko izaugsmi, paaugstināt ražīgumu, sekmēt personīgo un 
sociālo attīstību un mazināt sociālo nevienlīdzību. To visu spēj veikt tikai izglītoti un 
kompetenti cilvēki, tādēļ augstāko izglītības iestāžu misija ir  Latvijas tautsaimniecības 
nākotnei vitāli svarīgu un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana, kuri būtu pieprasīti un 
konkurētspējīgi arī starptautiskajā darba tirgū. 

Lai augstākās izglītības iestādes spētu nodrošināt izglītības kvalitāti, pieejamību un 
atbilstību darba tirgus prasībām, tām ir nepieciešami resursi - zinoši un kompetenti 
mācībspēki, konkurētspējīgs studiju programmu klāsts, atbilstošs materiāltehniskais 
nodrošinājums, iespējas mācībspēku un studējošo kompetences pilnveidošanai, 
konkurētspējīgs  atalgojums darbiniekiem, un, protams, motivēts un spējīgs students. 

Pēdējos gados ir krasi samazināti valsts un privātajām augstskolām un koledžām 
piešķirtie budžeta līdzekļi, kas izskaidrojams ar vispasaules ekonomisko krīzi, kas īpaši smagi 
skāra arī mūsu valsti. Salīdzinot 2011. gadu ar 2008. gadu, valsts budžeta līdzekļi augstākajai 
izglītībai ir samazināti gandrīz uz pusi - par 44%. Labākam un objektīvākam vērtējumam 
salīdzināsim Latvijas valsts izdevumus augstākajai izglītībai % no iekšzemes kopprodukta 
(IKP) ar citu Eiropas valstu izdevumiem. Pēc Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) 
datiem 2009. gadā Latvija bija pēdējā (29.) vietā Eiropā pēc valsts izdevumiem augstākajai 
izglītībai, kas veidoja tikai 0,79% no IKP. 

Latvijas demogrāfiskā situācija nav iepriecinoša - iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 
(15–64 gadi) samazinās, tas nozīmē, ka samazinās arī potenciālo studētgribētāju skaits. 
Samazinoties studentu skaitam, ir sagaidāma konkurences palielināšanās starp Latvijas 
augstākajām izglītības iestādēm. 

Apstākļos, kad valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti un nepietiekami, viens no 
svarīgākajiem nosacījumiem ir finanšu resursu izmantošanas optimizācija un efektivitāte. Ļoti 
būtiski, ka augstskolu finansēšanā ir iespējams piesaistīt papildu līdzekļus no citiem 
resursiem. 

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

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka ir nepieciešamas pārmaiņas augstākajā 
izglītībā, IZM piedāvā pilnveidot esošo augstākās izglītības finansējuma modeli - pašlaik 
funkcionējošo budžeta finansējuma aprēķinu papildinot ar jauniem darbības rādītājiem, kas 
raksturotu augstākās izglītības iestādes rezultatīvos rādītājus. IZM uzskata, ka tas uzlabotu 
augstākās izglītības kvalitāti, pieejamību un efektivitāti. 
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A. Linde, K. Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
CILVĒKRESURSU VADĪŠANAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA VALSTS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
 

Cilvēkresursi ir organizācijas vērtīgākais resurss, kas nosaka visu pārējo organizācijas 
resursu izmantošanas efektivitāti un kas spēj ievirzīt organizāciju attīstībā vai gluži pretēji – 
lejupslīdē. To arvien skaidrāk saprot un novērtē gan Latvijas uzņēmumi, gan arī pašvaldību 
un valsts iestāžu vadītāji. Cilvēkresursiem uzņēmumos ir ļoti liela nozīme, tādēļ arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta tieši šo organizācijas resursu vadībai, personāla politikai un vēl 
vairāk personāla vadības stratēģijai. 

Tāpat kā citās tautsaimniecības nozarēs, arī valsts augstākās izglītības iestādēs palielinās 
cilvēkresursu vadīšanas loma, tātad arī šajās organizācijās rodas nepieciešamība ieviest 
cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģiju, taču ar to  vien nepietiek, lai stratēģiju  
sagatavotu tikai kā formālu dokumentu, bet tā ir arī jāievieš un jāīsteno praktiski. 

Lai organizācijas vadība spētu izstrādāt iestādes personāla vadīšanas attīstības 
stratēģiju, ir precīzi jāformulē, ko saprot ar šo jēdzienu, tādēļ maģistra darba autore kā 
zinātniskās novitātes elementu izstrādā personāla vadīšanas attīstības stratēģijas definīciju. 

Autores piedāvātās personāla vadīšanas attīstības stratēģijas izstrādnes shēmas pirmais 
posms ir saistīts ar organizācijas personāla vadības misijas formulēšanu, kam jābūt saistītai ar 
organizācijas kopējo misiju un vīziju, kā arī organizācijas stratēģisko mērķi, jo efektīva 
cilvēkresursu vadīšana ir instruments organizācijas pamatmērķu sasniegšanai. 

Nākamajā personāla vadīšanas attīstības stratēģijas shēmas izstrādes posmā notiek 
organizācijā esošās personāla vadīšanas sistēmas novērtēšana, veicot esošās personāla 
vadīšanas SVID analīzi, personāla vadīšanu ietekmējošo faktoru analīzi, esošās personāla 
vadīšanas efektivitātes analīzi. 

Trešais posms personāla vadīšanas attīstības stratēģijas izstrādes shēmā ir esošās 
personāla vadības problēmu identificēšana un personāla vadības attīstības stratēģijas 
formulēšana, lai novērstu minētās problēmas nākotnē. 

Precīzi izstrādājot personāla vadības attīstības stratēģiju, iespējams paaugstināt 
darbinieku motivāciju, efektīvāk izmantot viņu zināšanas un prasmes un ātrāk sasniegt 
organizācijas mērķus. Kā jau tika minēts, lai šo stratēģiju formulētu korekti, organizācijas 
vadītājam būtiski ir izprast personāla vadības funkciju nozīmi organizācijas cilvēkresursu 
vadīšanā, tādēļ maģistra darba autore tās ir sistematizējusi. 

Kā jau tika minēts iepriekš, nepietiek tikai ar organizācijas personāla vadīšanas un 
attīstības stratēģiju formulēšanu, tā ir arī jāievieš organizācijas darbībā, tādēļ darba autore ir 
izstrādājusi šīs stratēģijas ieviešanas process modeli, kas sastāv no trim elementiem: 
organizatoriskās struktūras pilnveidošanas, stratēģijas ieviešanas un savstarpējās sadarbības 
organizācijā. 

Autores izstrādātā personāla vadīšanas attīstības stratēģija aprobēta Valsts policijas 
koledžā, kas ir Ministru kabineta dibināta Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, 
kura ir vienīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību iestāde, kas 
specializējusies policijas darbinieku sagatavošanā, izmantojot organizācijas darbības rezultātu 
pārskatus, vispārīgos statistikas datus un darbinieku aptaujas rezultātus. 
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V. Lipskis, A. Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĀŠANA PIEAUGUŠO 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM LATVIJĀ 
 

Par pieaugušo izglītību Latvijā tika runāts jau pirms 10 gadiem, taču tās aktualitāte un 
lietderība valsts tautsaimniecības attīstībā bijusi vienmēr. Pastiprināta interese par šo 
izglītības jomu ir arī citās Eiropas valstīs, kā arī visā pasaulē. Kopējā izglītības sistēmas 
pamatproblēma mūsu valstī ir iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas katru gadu palielinās. Tas 
būtiski skar arī pieaugušo izglītības iestādes, jo vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums 
vērojams tieši vecuma grupā no 25 līdz 45 gadiem. Iedzīvotāju skaita izmaiņas valstī ir 
saistītas ar lielu emigrāciju. Tieši pareizi izveidota un īstenota pieaugušo izglītība spēs 
samazināt emigrāciju, jo tās galvenais iemesls ir darbavietu trūkums Latvijā.  

Pieaugušo izglītības nozares ietekmējošie faktori ir šādi: 
1. Indivīda darba pieredze. Darba pieredze nosaka kādas iemaņas cilvēkam ir 

pašlaik. Jo lielāka darba pieredze ir cilvēkam, jo kompetentāks un prasmīgāks 
viņš ir savā darbības jomā. Skaidrāka izpratne par turpmāk nepieciešamajām 
zināšanām un iemaņām. 

2. Izglītības līmenis. Pieaugušo izglītības līmenis nosaka, kāda līmeņa izglītības 
programmas jāveido. Daudzpakāpju programmu izveide. 

3. Vides pieejamība. Jebkura veida pakalpojumam ir jābūt pieejamam, pretējā 
gadījumā tas nebūs vajadzīgs un pieprasīts. Jāveido tāda apmācību vide, kas būtu 
pieejama katram. Izglītības iestāžu izvietojums, apmācībās pielietotās 
tehnoloģijas. Filiāļu tīkls, e-apmācības. 

4. Ienākumu līmenis. Iedzīvotāju ienākumu līmenis nosaka pieprasījuma apjomu un 
sekmē nozares attīstību kopumā. Pieaugušo izglītības cenas atbilstoši iedzīvotāju 
ienākuma līmenim.  

5. Ģimenes stāvoklis. Apmācību process aizņem lielu daļu cilvēka laika. 
Pieaugušie, kam ģimenē ir bērni, ir pārāk aizņemti, lai veltītu laiku sevis 
izglītošanai un pilnveidei. 

6. Darba devēja ieinteresētība. Darba devējam ir jāveicina personāla pilnveide un 
personīgā attīstība, ieguldot tajā līdzekļus. Kolektīvās apmācības uzņēmumā. 
Apmācību daudzveidība. Mācību iestādēm jāveido daudzveidīga apmācību 
pakete atbilstoši Latvijas tautsaimniecībai. Apmācību kvalitāte. 

Viens no galvenajiem nosacījumiem ir tāds, ka šajā efektivitātes veicināšanas procesā 
jāiesaistās visām pusēm. Pieaugušo izglītības nozares efektivitātes paaugstināšanas rezultātā 
paaugstinās indivīdu izglītības līmenis un profesionālās iemaņas, paaugstinās uzņēmuma 
personāla kompetence un līdz ar to arī darba ražīgums. Efektīva pieaugušo izglītība spēj ātri 
atgriezt cilvēkus darba tirgū,  tos pārkvalificējot. Lai pieaugušo izglītības nozares efektivitātes 
paaugstināšanas rezultāts būtu pozitīvs, apmācāmie un uzņēmumi kā klienti vienmēr vēlēsies 
kaut ko jaunu. Tas nozīmē, ka efektivitātes paaugstināšanas procesam ir jābūt  nepārtrauktam. 
Vienmēr ir jāsaskata jaunas iespējas mācību iestādēm un jāspēj prognozēt klientu turpmākās 
vēlmes. Apmācību procesā obligāti ir jāizmanto interneta resursi un iespējas. 
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S. Nesterova, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU BUDŽETA 
EFEKTĪVA PĀRVALDĪŠANA 
 

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvija realizē projektus, izmantojot ES 
līdzfinansējumu. ES līdzfinansējuma mērķis ir attīstīt dažādas valsts sfēras, sasniedzot 
attiecīgo attīstības līmeni. Tā kā ES līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētu mērķu 
sasniegšanai, finansējuma saņēmējiem ir jābūt dziļām zināšanām par ES projektu normatīvo 
bāzi un skaidri jāapzinās katras līdzfinansējuma programmas mērķi un nosacījumi. Tātad 
veiksmīgai projektu mērķu sasniegšanai projekta budžeta efektīva pārvaldīšana ir viens no 
galvenajiem nosacījumiem. Analizējot Finanšu ministrijas, kas plānošanas laika periodā 
2007.-2013.gadam ir ES struktūrfondu vadošā iestāde Latvijā, informatīvos ziņojumus par 
struktūrfondu projektu realizācijā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, tika 
secināts, ka 2012.gadā ir vērojams konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu pieaugums. 
Neatbilstoši veiktie Eiropas Savienības struktūrfondu izdevumi ir klasificējami kā projekta 
neattiecināmās izmaksas, kas no Eiropas Komisijas finansējuma saņēmējiem netiek 
atmaksātas. Realizējot ES līdzfinansēto projektu valsts pārvaldes iestādēs, pie projekta 
budžeta pārvaldīšanai ir jāpieiet ar vislielāko rūpību un atbildību. Valsts pārvaldes iestādēs ES 
budžeta projektu realizāciju plāno kalendārajam gadam un maksājumus veic no valsts budžeta 
līdzekļiem, ko ir piešķīrusi attiecīgās iestādes augstākstāvošā ministrija.  

Lai nonāktu pie Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu budžeta efektīvas 
pārvaldīšanas risinājuma, autore piedāvā izanalizēt ES līdzfinansējuma būtību un nozīmi, 
izanalizēt struktūrfondu finansējuma sadalījumu un izlietojumu, izanalizēt projektu 
neatbilstošo izdevumu ietekmējošos procesus, izstrādāt jēdziena ”iekšējās kontroles sistēma” 
pamatelementus ES līdzfinansēto projektu kontekstā, identificēt būtiskos riska faktorus ES 
līdzfinansēto projektu realizācijā, pārbaudīt izstrādāto būtisko riska faktoru modeli valsts 
pārvaldes iestādē projektu realizācijas laikā.  

Pētījumam tika izvirzīts šāds mērķis: izpētīt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
budžeta pārvaldīšanas praksi, izstrādāt un pārbaudīt projektu budžeta pārvaldīšanas modeli, 
realizējot valsts pārvaldes iestādes projektu. Veicot pētījumu, autore nonāca pie secinājuma, 
ka lielāka uzmanība ir jāpievērš projektu iekšējās kontroles sistēmai. 

Pētījumā autore apskata dažādu autoru skatījumu uz  jēdzienu ”projekts” un  tā būtību. 
Jēdziena pamatelementi ir šādi: konkrēto mērķu sasniegšanas process, resursu ierobežojums 
(laika, finanšu u.c.), unikalitāte un neatkārtojamība. Pamatojoties uz normatīvo aktu 
skatījumu par iekšējās kontroles sistēmas būtību (t.sk. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, realizējot ES 
projektus), paredzēts izstrādāt jēdziena ”iekšējās kontroles sistēma” pamatelementus ES 
līdzfinansēto projektu kontekstā. Pilnvērtīga budžeta projektu efektīvas pārvaldīšanas modeļa 
izstrādei jāidentificē būtiskos riska faktorus projektu realizācijas gaitā, izmantojot projekta 
”kritiskā ceļa” un ISO 9001 standarta prasības elementus. 

Izstrādātā modeļa rezultāts ir identificēti būtiskie riska faktori Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu realizācijā (ņemot vērā Eiropas Savienības prasības un nosacījumus). 

Izstrādāto modeli būs iespējams pielietot Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
saņēmējiem, projekta īstenošanas gaitā laikus atklājot  būtiskos riska faktorus, kuru iestāšanās 
rezultātā veidojas neatbilstoši izdevumi.  
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E. Plakoša, I. Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
INFORMATĪVO PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS 
MODELIS 
 

Latvijas tirgū konkurences apstākļos darbojas trīs līdzvērtīgi uzziņu dienesti, kas sniedz 
informatīvos pakalpojumus galvenokārt trijos veidos: ar balss uzziņām, katalogu starpniecību 
un uzņēmumu izstrādātajās mājas lapās. Uzziņu dienesti konkurē ne tikai savā starpā, bet arī 
ar populārākajiem interneta meklētājiem, tāpēc svarīgi izstrādāt informatīvo pakalpojumu 
uzņēmumu konkurētspējas modeli, lai nezaudētu esošos un potenciālos klientus. 

Darbā tiek apskatīta uzņēmuma un pakalpojuma konkurētspēja, kuru raksturo noteikts 
īpašību un spēju kopums, kas izceļ uzņēmumu konkurentu vidū. Informatīvo pakalpojumu 
uzņēmumu konkurētspēju raksturo kvalitatīva, ātra, precīza pakalpojuma sniegšana diennakts 
laikā. Lai uzņēmums spētu paaugstināt savu konkurētspēju, tam jāpiemīt konkurences 
priekšrocībām, kuras veido kvalitāte, pircēju vēlmes, jauninājumi un efektivitāte. Uzņēmuma 
konkurētspēja atkarīga no dažādiem apstākļiem, kurus pilnveidojot, uzlabojas uzņēmuma 
pozīcija tirgū. Tā kā informatīvo pakalpojumu tirgū svarīga loma ir kvalitātei, katram uzziņu 
dienestam jāizstrādā standarti kvalitatīvai sarunas gaitai. Tādā veidā tiks apmierinātas klientu 
vajadzības un viņi vēlēsies arī turpmāk izmantot šos pakalpojumus. 

Ar hierarhijas analīzi tika noteikts, ka svarīgākais kritērijs operatora sarunas 
novērtēšanā ir atbildes pasniegšanas veids un operatora izpratne par jautājumu. 
Vismazsvarīgākie kritēriji ir sarunas sākums un sarunas beigas. 

 

 
Att. Faktoru svarīguma attēlojums (autores izstrāde). 

 
Katram uzņēmumam nepieciešams ieviest jauninājumus gan paša produkta 

(pakalpojuma), apkalpošanas servisa, biznesa procesu, darbinieku, kā arī klientu attīstībā. 
Nevar attīstīt tikai kaut ko vienu un citus atstāt neaizskartus. Jebkurai sistēmai jābūt līdzsvarā. 

Informatīvo pakalpojumu klientu apkalpošanā svarīgs ir efektīvs un ātrs serviss. Lai 
operators spētu ātri un kvalitatīvi strādāt, viņam nepieciešama atjaunota un moderna datu 
bāze, kā arī ātra pieslēguma internets. Uzņēmuma konkurētspēju var novērtēt, izmantojot 
konkurētspējas daudzstūri, McKinsey matricu, kā arī SVID matricu. Ar šīm metodēm var 
noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. 

Konkurences priekšrocību attīstīšana veicina uzņēmuma konkurētspējas 
paaugstināšanos. Uzlabošanas pasākumi jāveic periodiski un pēc tam jāanalizē, lai noteiktu, 
vai pēc to ieviešanas ir samazinājušies trūkumi un uzlabojusies uzņēmuma konkurētspēja, vai 
otrādi. 
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I..Puriņa, K. Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU TIRGUS STRATĒĢIJA LATVIJĀ 
 

Dzīvojot 21. gadsimtā, laika ritums un tehnoloģiju attīstība ir mainījusi  mūsu attieksmi 
pret sevi, apkārtējo vidi, globālo konkurenci, lielā ātrumā mainīgajām tehnoloģijām un 
politisko situāciju. Tirgū notiek straujas izmaiņas, tas ietekmē gan pieprasījumu, gan 
piedāvājumu. Katrai nozarei ir savas īpatnības un nosacījumi, kas jāievēro. 

Tabakas nozare Latvijā pastāv, kopš Pēteris I cariskajā Krievijā no Eiropas ieveda 
tabaku. Kā liecina statistikas dati, Latvija pēc tabakas izstrādājumu patēriņa uz vienu 
iedzīvotāju ieņem trešo vietu pasaulē un tuvākajā laikā šī tendence tabakas patēriņa ziņā 
nemainīsies, tas nozīmē, ka vienā paaudzē nav iespējams mainīt patērētāju ieradumus, 
tradīcijas un sabiedrības attieksmi kopumā. Skaidrs ir, ka tuvākajā laikā Latvijā tabakas 
izstrādājumu ražošana netiks atjaunota, tas nozīmē, ka tie tiks importēti, tādēļ sabiedrībai ir 
svarīgi, lai produkts būtu kvalitatīvs un tiktu maksāti nodokļi. Tiesa, ne visi ir gatavi atklāti 
runāt par nozares problēmām, kaut gan tirgū joprojām ir jūtams pelēkā sektora pieaugums, 
kas sasniedzis jau 38 % un turpina augt.  

Latvijas valsts budžetam nozīmīgu pienesumu dod tabakas izstrādājumi kā akcīzes 
prece, taču ir jāizvērtē prioritātes - sabiedrības veselība vai lielāki ieņēmumi valsts budžetā. 
Palielinot akcīzes nodokli tabakai, mēģina samazināt smēķētāju skaitu, bet patērētāji atrod 
alternatīvu - nelegālo tabaku, kas ir vidēji par 40% lētāka, nekā legālā, par kuru ir samaksāti 
nodokļi. Tomēr Latvijas attīstības 2014. - 2020. gada  plānā lielāks uzsvars tiek likts uz 
iedzīvotāju kopējā veselības stāvokļa uzlabošanu. Tas nozīmē, ka akcīzes nodoklis ir kā 
instruments, lai censtos samazināt smēķējošo skaitu. Galvenās grupas, kurās palielinās 
smēķējošo skaits, ir jaunieši un sievietes. Palielinot akcīzes nodokli, palielinās tabakas 
izstrādājumu cena, tas nozīmē, ka tā kļūst mazāk pieejama jauniešiem, jo viņi parasti mācās 
skolā (ap 14-19 gadiem – pamatskolas vecākajās klasēs un vidusskolā), kad ienākumi ir vien 
vecāku dotā kabatas nauda.  

Pievēršoties veselīgam dzīvesveidam, cilvēki mēģina atmest smēķēšanu, jo tā ir kaitīgs 
ieradums. Tas attiecas gan uz veselības stāvokli, gan maciņa saturu, jo tabakas izstrādājumi ir 
dārgi. Tie, kas smēķē, tērē ievērojamas naudas summas sava kaitīgā ieraduma apmierināšanai.  

Visā pasaulē iedzīvotājus mēģina pārliecināt, ka smēķēšana rada dažādas veselības 
problēmas, ko daudzi iespējams pat neapzinās, jo domā, ka ar viņus tas neskars. Tāpēc 
tabakas nozarē pēdējā laikā bieži mainās likumdošana. Tiek ieviesti dažādi ierobežojumi un 
aizliegumi, kas attiecas gan uz realizāciju, gan uz patērēšanu. 

Maģistra darba mērķis bija izstrādāt iespējamās izmaiņas likumdošanā tā, lai valsts 
budžets no tā neciestu būtiskus zaudējumus un lai  nepalielinātos nelegāli ievestās tabakas 
apmēri, kā arī pievērsties smēķētāju skaita samazināšanai, jo to valsts ir iekļāvusi savā 
nacionālajā attīstības plānā. 

Darbā ir izpētītas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, uz tiem attiecināmā 
likumdošana un ierobežojumi pašiem patērētājiem. Kā arī analizēti ienākumi no šī nodokļa, 
kas papildina valsts budžetu, arī nelegālās tabakas apmēri. Novitātes ir izstrādātas, balstoties 
uz izmaiņām likumdošanā, kā arī izveidojot īpašu organizāciju, kuras uzdevums būtu informēt 
sabiedrību par smēķēšanas kaitīgumu un tās ietekmi uz veselību, jo tendence ir tāda, ka gados 
aizvien jaunāki cilvēki sāk smēķēt. Diemžēl tā ir ne tikai Latvijas, bet jau visas pasaules 
problēma. 
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O. Romanova, I. Voronova (zinātniskā vadītāja) 
 
PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAS 
MODELIS  
 

Katram uzņēmējam ir jāatrod veids, kā paaugstināt sava piedāvātā pakalpojuma vai 
produkta konkurētspēju un izmantot tā turpmākās attīstības stratēģijas izstrādē. Pastāv 
vairākas konkurētspējas novērtēšanas metodes, taču tās nav universālas un kritērijus ir 
iespējams papildināt ar citiem faktoriem, lai precīzāk novērtētu konkurētspēju. Vairāki autori 
piedāvā dažādas metodes uzņēmuma konkurētspējas novērtēšanai un modeļa veidošanai, tādi 
kā J.Meyer-Stamer, kurš piedāvā sistemātisko konkurētspējas modeli ar dažādu faktoru 
ietekmi, A. Gļebova un L. Vasiļjeva piedāvā ražošanas uzņēmuma konkurētspējas 
nodrošināšanas modeli, kas arī balstās uz konkurētspēju ietekmējošiem faktoriem. Viens no 
konkurētspējas novērtēšanas modeļu autoriem ir I.M. Lific, kur uzņēmuma konkurētspēja 
balstās uz integrēta rādītāja aprēķinu. Autori I. Makrinova un G. Muhina piedāvā grafisko 
metodi uzņēmuma konkurētspējas noteikšanai. Balstoties uz autoru piedāvātajiem modeļiem 
un novērtēšanas metodēm, tiek izveidots ar autoru izstrādāts modelis – pakalpojumu 
uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis. Modeļa konstruēšanai ir izvēlēti seši 
kritēriji, kuri, pēc autora domām, ir būtiskāki no uzņēmuma konkurētspējīgām priekšrocībām. 
Kritēriju skaitliskā nozīme un svarīgums tiks noteikti pēc hierarhiju analīzes metodes, kur 
vērtības tiek iegūtas, balstoties uz vērtējumu, salīdzinot šos kritērijus. Pēc lielumu noteikšanas 
tiek konstruēta piramīda, kas tiek uzskatīta par ideālo variantu uzņēmuma konkurētspējai. 
Piramīdas sfērā tiek konstruēti attiecīgi pārējie dalībnieki. Modelis tiek izveidots piramīdas 
veidā, kuras tilpums raksturo uzņēmuma konkurētspēju.  

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
Att. Pakalpojuma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas modelis. 

V = Spam * H, 
kur V - piramīdas tilpums – uzņēmuma konkurētspēja; H – tirgus daļa; Spam – piramīdas 
pamata (daudzstūra) laukums – uzņēmuma iekšējā konkurētspēja, kas balstās uz uzņēmuma 
priekšrocībām. Piramīdas pamats uzņēmumam un tā konkurentiem vizuāli atšķirsies, to 
izvietojums ir atkarīgs no konkurētspējīgo priekšrocību – kritēriju vērtībām. Attēlā parādīts 
piemērs piramīdas (modeļa) arī pamata izskatam. Piramīdas pamats sastāv no vektoriem, kuri 
nosaka uzņēmuma iekšējo konkurētspēju, un to lielumu var noteikt, aprēķinot arī piramīdas 
pamata (šajā gadījumā – daudzstūra) laukumu.  

Spam = 1/2sinα*(K1*K2+K2*K3+...+K6*K1), 
kur sinα – leņķis starp vektoriem, tā kā vektoru skaits modelī ir 6, leņķis būs vienāds ar 60º. 
Katrs vektors ir riņķa rādiuss, kurš ideālajā variantā ir ar maksimālo lielumu, uz kuru  
uzņēmumam ir jātiecas. Ideālā variantā modelī visi seši lielumi ir vienādi ar maksimālo 
vērtējumu. Pašreizējā uzņēmuma situācija modelī tiek attēlota, balstoties uz iegūtajām 
kritēriju vērtībām, kuri tiek atlikti uz plaknes ass. Vienā piramīdā var būt vairāki dalībnieki, 
kas ļauj precīzāk novērot uzņēmuma un tā konkurentu izvietojumu, kas palīdzēs noteikt 
uzņēmumam tā nākotnes attīstības virzienus. 
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J. Sokolova, A. Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
LATVIJAS UZŅĒMUMU ZĪMOLU ATTĪSTĪBAS POLITIKA 
 
1. Uzņēmumi, kuri strādā enerģētikas nozarē, tieši degvielas uzpildes mazumtirdzniecības 

tīkli, ir svarīga uzņēmējdarbības sfēra. 
2. Analizējot enerģētikas nozares struktūru, ir redzams, ka relatīvi Latvijas energoresursu 

tirgus ir ļoti atkarīgs no importa piegādēm – 2011. gadā tikai 33,1% no kopējā patēriņa 
tika nosegts ar vietējiem resursiem. 

3. Lielākās un svarīgākās energoresursu struktūras daļas ir naftas produkti - 33% un 
dabasgāze - 29%. 

4. No 2000. gada līdz 2011. gadam būtiskas pārmaiņas notika energoresursu piegādātāju 
vidē. Kopumā par 12,5% samazinājies imports no NVS, Baltkrievijas, Krievijas un 
Ukrainas, un sastādīja 42% 2011. gadā. Gandrīz divreiz pieauga imports no Eiropas 
Savienības valstīm, no 12,4% 2000. gadā līdz 23,1% 2011.gadā. 

5. Gaisa transports un autotransports ir lielākās nozares, kuras patērē lielāko importēto un 
saražoto naftas produktu daļu, no 2000. līdz 2011. gadam gaisa transporta  degvielas 
patēriņš izmainījās par 336,4% (t.sk. benzīna patēriņš palielinājās par 136,7% un 
petrolejas veida reaktīvās degvielas patēriņš palielinājās par 337%). 

6. Autotransportā degvielas patēriņš palielinājās par 49,8%, salīdzinot ar 2000. gadu. 
7. Benzīna patēriņš samazinājās par 26,1%, dīzeļdegvielas un sadzīves krāšņu kurināmo 

patēriņš palielinājās par 134,8%. 
8. Eiropas Savienībā enerģētiskā atkarība - neto importa īpatsvars visā energoresursu 

patēriņā - 2011.gadā veidoja 53,8%, bet Latvijā - 59%. 
9. Latvija notiek šādu primāro energoresursu ražošana: biodegvielas, tai skaitā bioetanola un 

biodīzeļdegvielas. 
10. Degvielas cenu mazumtirdzniecībā veido degvielas cenas biržā, kas sastāda apmēram 

45%. Vēl lielāku daļu 48,5% sastāda nodokļu atskaitījumi. 
11. Latvijas degvielas tirgotāji iepērk degvielu ārējos tirgos, kur cenu nosaka globālā tirgus 

tendences (pieprasījums/piedāvājums un to veidojošie tirgus notikumi). 
12. Konkurences padome no 26.02.2010. līdz 17.03.2011. veica Degvielas 

mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, kuras laikā izvērtēja cenu veidošanos un izmaiņas 
tirgū un konstatēja, ka degvielas mazumtirdzniecības tirgū tirgus dalībnieku cenu izmaiņas 
ir paralēlas, slepenas vienošanās nebija konstatētas.  

13. Degvielas mazumtirdzniecības tīkli piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, visu 
laiku uzlabojot to kvalitāti, lai piesaistīt jaunus klientus. 

14. Tiešiem degvielas mazumtirdzniecības tīklu klientiem DUS izvēles lēmuma pieņemšanas 
brīdī svarīgākie ietekmējošie faktori ir degvielas cena un ērta DUS atrašanās vieta. 

15. Zīmolam, pirmkārt, piemīt fiziskās īpašības, kas atšķir preci vai pakalpojumu no citiem 
(šī īpašība piemīt arī preču zīmēm), un, otrkārt, tam ir arī nemateriālās īpašības, kas var 
ietekmēt pircēju lēmumu un kas veido nozīmīgu uzņēmuma vērtību. 

16. Svarīgāka zīmola sastāvdaļa ir zīmola identitāte, kas atbalsta visus stratēģiskos lēmumus 
un procesus: sakarus, zīmola attīstību un darbības paplašināšanu, zīmola arhitektūru, 
asociācijas un sadarbības partneru lēmumu ietekmi, iepazīstina klientus ar īsto zīmola 
nozīmi, būtību, individualitāti un solījumiem, tādējādi veidojot saikni starp zīmolu un 
klientu. 
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L. Strupiša, V. Jurēnoks (zinātniskais vadītājs) 
 
LATVIJĀ RAŽOTU PĀRTIKAS PRODUKTU EKSPORTA IESPĒJU 
MODELĒŠANA 
 

Eksports ir viens no elementiem, uz ko lielā mērā tiek balstīta valsts ekonomika. Stabila 
eksporta izaugsme un tās nostiprināšana ir nozīmīgs un aktuāls temats jebkuras valsts 
ekonomikas attīstībai. Ir ļoti svarīgi gan valstī veidot un uzturēt dažādus atbalsta mehānismus 
uzņēmumu eksportspējas veicināšanai, gan arī uzņēmumu iekšienē veikt rūpīgus tirgus 
izpētes un eksporta plānošanas pasākumus. 

2012. gadā kopumā nozīmīgākie saimnieciskās darbības veidi eksportā bija: apstrādes 
rūpniecības nozare, veidojot 40.3% no kopējā Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma un 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, veidojot 40.1%. 
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas grupa veido 5.2% eksporta no apstrādes rūpniecības 
kopējā rādītāja. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas grupa pamatā ir orientēta uz iekšējo 
tirgu, un, iestājoties ekonomiskajai krīzei, bija būtisks samazinājums apgrozījumā par 
20 procentiem. Turpmākās tendences liecina, ka nozare sākusi vairāk orientēties arī uz 
eksporta tirgiem, kas veicina nepārtrauktu apgrozījuma pieaugumu, un, pēc autores domām, 
veicot eksporta iespēju modelēšanu, ir iespējams izvēlēties izdevīgākos tirgus. 

Maģistra darba mērķis –  izpētīt pārtikas un alkohola ražošanas nozares attīstību un 
izstrādāt alkohola ražošanas uzņēmumam produkcijas eksportēšanas modeli. Mērķa 
sasniegšanai tika pētīta apstrādes rūpniecības nozare, par pētījuma priekšmetu definēta 
alkohola ražošanas nozares eksporta iespēju modelēšana. 

Maģistra darba izstrādē autore pielietoja teorētiskās pētījuma metodes – literatūras 
analīzi, datu apstrādes metodes – salīdzināšanu, grupēšanu, vidējo rādītāju aprēķināšanu, 
apkopošanu, grafisko attēlošanu un modelēšanu. 

Ar literatūras analīzi tika izpētītas vispārējas modelēšanas metodes, eksporta stratēģijas, 
iespējas un ierobežojumi. Datu apstrāde tika izmantota statistiskās informācijas apkopošanai, 
salīdzināšanai un vidējo rādītāju aprēķināšanai informācijas atainošanai un labāko variantu 
izstrādei. 

Darba gaitā autore raksturo apstrādes rūpniecības nozari, pievēršot vairāk uzmanības 
nozares pārtikas un dzērienu ražošanas grupai, konkrēti, stipro alkoholisko dzērienu 
ražošanai, tās apgrozījumam vietējā tirgū un eksportā, raksturo  modelēšanas izmantošanas un 
stratēģijas nozīmi.  

Teorētiskajā daļā tiek izstrādāti divi eksporta stratēģijas modeļi (vienkāršots un 
detalizēts), kā arī tiek veikta potenciālo tirgu novērtēšana, atainojot iegūto informāciju 
grafiskos attēlos. Tiek izstrādāti eksporta iespēju ekonomiskā efekta aprēķināšanas modeļi, 
veikti aprēķini 2013. – 2017. gadam un izstrādāti eksporta realizācijas algoritmi. 

Zinātniski praktiskajā daļā izstrādātie modeļi un algoritmi tiek praktiski realizēti 
alkohola ražošanas uzņēmumā. 

Latvijā ražotās alkohola produkcijas realizācijas eksporta stratēģijas modelēšana un 
algoritmu izstrāde, veicot pareizo stratēģijas izvēli, ļaus uzņēmumam veiksmīgi iekarot jaunus 
tirgus, ātri reaģēt uz potenciālajām iespējām un draudiem. 
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I. Tule, Z. Sundukova (zinātniskā vadītāja) 
 
MAZO LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU PROJEKTU FINANSĒŠANAS 
ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
 

Latvijas lauksaimniecība pakāpeniski attīstījusies vairāku gadsimtu garumā. 
Tradicionāli lauksaimniecībā izšķir 3 galvenās nozares, kas ir zemkopība, lopkobība un 
putnkopība. Lauksaimniecības attīstību un reģionālo izvietojumu noteica iedzīvotāju skaits, 
audzētās kultūras, darbarīki, finanšu līdzekļi, kā arī citi faktori. 

Lauksaimniecības attīstību Latvijā pēdējo 100 gadu laikā varam iedalīt trīs posmos. 
Pirmais - Latvijas valsts nodibināšana un pirmie 20 neatkarības gadi, otrais – padomju gadi un 
trešais – Latvijas lauksaimniecība pēc 1991. gada. Taču pēdējo posmu noteikti var iedalīt vēl 
vienā posmā – pēc iestāšanās ES (Eiropas Savienībā). Tieši pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 
Latvijā paaugstinājās un dažādojās lauksaimnieciskā aktivitāte. 

Pievienošanās līgums ES tika parakstīts 2003. gadā. Tā ietver Latvijas pievienošanās 
nosacījumus, paredzot pasākumus finanšu, institucionālajā un likumdošanas jomā. 
Pievienošanās līgums paredz kopīgus noteikumus tiešā atbalsta shēmu piemērošanai 
lauksaimniecībā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Tādējādi Latvija ir 
pārņēmusi ES lauksaimniecības likumdošanu, mērķus un pamatprincipus. 

Pēc iestāšanās ES, Latvijas lauksaimniekiem tika dota iespēja piesaistīt finansējumu, lai 
attīstītos, pilnveidotu un modernizētu savu uzņēmējdarbību. Apvienojot Latvijā pieejamos 
resursus ar ES finansējumu Latvijas zemniekiem, tika dota iespēja konkurēt ar pārējiem ES 
lauksaimniecības pārstāvjiem. 

Visvairāk Latvijā ir mazo saimniecību, kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 15 tūkstošus 
EUR. Tieši mazo saimniecību attīstība un palielināšana tiek izvirzīta kā viena no galvenajām 
prioritātēm Latvijas lauksaimniecības attīstībai turpmākajos gados, jo šīs saimniecības nav tik 
konkurētspējīgas un rentablas kā vidējās vai lielās. Mazās saimniecības ir īpaši jutīgas pret 
straujām pārmaiņām lauksaimniecības nozarē, jo mazā apgrozījuma dēļ var pārtraukt 
saimniecisko darbību pat pie īslaicīgiem negatīviem apstākļiem.  

ES fondu līdzekļu piesaistē mazās saimniecības iesaistās ar lielām grūtībām, jo tām 
pietrūkst līdzfinansējuma. Bankas nevēlas riskēt, sadarbojoties ar mazajiem lauksaimniekiem, 
taču pašu līdzekļu tiem nav. Viena no iespējām ir paralēli bankas līdzfinansējumam piesaistīt 
LAF (Lauku attīstības fonds) garantiju. Taču šis veids attur daudzus mazo lauksaimniecības 
uzņēmumu īpašniekus, jo tā piesaistei paiet ilgs laiks. 

Bieži vien mazo saimniecību īpašnieki paralēli darbam saimniecībā iesaistās arī citās 
nozarēs, nodrošinot sev lielākus ienākumus. Šis ir viens no faktoriem, kas kavē mazo 
saimniecību attīstību. Mazās saimniecības daudzviet ir vienas ģimenes saimniekošanas 
rezultāts, šis faktors bieži kavē kooperatīvu izveidošanos, jo īpašnieki nevēlas apvienoties. 

Viens no variantiem, kā mazajām zemnieku saimniecībām attīstīties, ir apvienošanās 
kooperatīvos. Apvienošanās zemniekiem dotu iespēju kļūt konkurētspējīgākiem ne tikai 
Latvijā, bet arī ārzemju tirgū. Apvienojoties kooperatīvā, zemniekiem ir iespēja samazināt 
lauksaimniecības izdevumus, kā arī palielināt realizācijas cenu savai precei. 

Latvijai ir labs potenciāls ilgtspējīgas lauku teritoriju attīstības un nodarbinātības 
veicināšanai, taču tā attīstībai nepieciešams optimizēt mazo lauksaimnieku darbību. 
Pilnveidojot lauksaimniecības nozari un virzot to uz dabas vērtību saglabāšanu un augstākas 
pievienotās vērtības produktu ražošanu, tādējādi nodrošinot ieguldījumu nodarbinātībā, 
ienākumu palielināšanā un dabas vērtību saglabāšanā lauku apvidos. 
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S. Upīte, K. Didenko (zinātniskais vadītājs) 
 
INOVATĪVĀ ATTĪSTĪBA KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROJEKTOS 
 

Kultūra ir viena no tām jomām, kas tiek vērtēta vispretrunīgāk. Vēl joprojām pastāv 
viedoklis, ka tai ir tikai patērējošs raksturs. Laika gaitā kultūrai ir nācies uzņemties arvien 
vairāk funkciju. Kad māksla un politika vēl bija nošķirtas, kvalitatīva mākslas izpausme bija 
vērtība pati par sevi. Kopš politika uzņēmusies rūpes par kultūru, tai nepārtraukti jāpierāda 
savas pastāvēšanas lietderīgums. Lai attaisnotu saņemtos līdzekļus, kultūras nozare 
uzņēmusies sociālo un izglītības jautājumu risināšanu, pilsētu un reģionālās attīstības 
veicināšanu.  

Kultūra netiek klasificēta kā atsevišķa nozare, šobrīd tā ir zināmās krustcelēs, proti, 
Kultūras ministrija kultūru mēģina pārlikt radošajās industrijās, kas rada bažas par to, ka šajos 
„modes terminos”, kultūras vērtība pazudīs.  

Ja inovācija ir pilnīgi skaidrs jēdziens attiecībā uz ražošanu, tad kultūras un mākslas 
projektos tas ir zināmā mērā jauninājums, bet tas ir ceļš, kā kvalitatīvāk sasniegt savu 
mērķauditoriju, jo strauji mainīgā pasaule liek vaicāt, vai iepriekšējo paaudžu atstātais 
mantojums ir atbilstošs mūsdienu sabiedrības vajadzībām. 

Pētījuma mērķis ir pierādīt, ka kultūra ir viena no būtiskākajām tautsaimniecības 
nozares sastāvdaļām, kas sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet veicina ekonomisko 
izaugsmi, vietējo kopienu attīstību, uzlabo pilsētvidi, attīstot pamesto pilsētu atdzimšanu, 
veicina tūrismu, risina vides un sociālās iekļaušanas jautājumus.  

Pētījuma rezultātā tika pilnveidota kultūras nozares klasifikācija, balstoties uz klastera 
koncepcijas pamata, iedalot to trīs līmeņos. Pirmais līmenis ir kultūras nozares, kas rada 
kultūras saturu (mūzika, literatūra, arhitektūra, vizuālā māksla, kultūrtūrisms, 
izpildītājmāksla, dizains un mode, kultūras mantojums un audiovizuālie mediji). Otrais 
līmenis ir saistītās jomas, kas būtībā ir izejmateriāli, kas veicina pirmā līmeņa realizāciju 
(izejmateriālu ražošana, programmatūru izstrāde, pakalpojumi, informācijas un sakaru 
tehnoloģijas u.c.). Trešais līmenis ir atbalsta jomas, kas veicina kultūras produkta jeb 
pakalpojuma realizāciju tirgū (tirdzniecība un izplatīšana, reklāma, izglītība u.c.). 

Pētījuma rezultātā tika izstrādāts arī kultūras ietekmes novērtējuma modelis, novērtējot 
kultūras ietekmi uz izglītību, labklājību, ekonomiku un reģionālo attīstību. Izveidotais 
modelis atspoguļo kultūras organizāciju funkcionēšanu, no vienas puses, tie ir mākslinieki, 
kas rada kultūras saturu un caur kultūras organizāciju gūst atzinību. No otras puses, ir 
finansētāji, kas var sniegt kultūras organizācijai finansiālu atbalstu, savukārt kultūras 
organizācijai ir jārada kultūras vērtība, kas finansētāju spēj ieinteresēt un pārliecināt, ka tā ir 
vērtība. Kultūras produkta, pakalpojuma novērtētājs ir auditorija, kas savukārt nodrošina 
atzinību gan kultūras organizācijai, gan māksliniekam un, bez šaubām, pārliecina finansētāju 
par pareizu izvēli, bez tam auditorija nodrošina ieņēmumus, kas rodas atbilstoši 
pieprasījumam. 

Pilnveidotais klasifikācijas modelis nodrošina to, ka kultūra netiek skatīta tikai tās 
šaurākajā izpratnē, bet gan apskatīta plašāk, kas ir tās jomas, kuru izaugsmi veicina caur 
kultūras prizmu, savukārt kultūras novērtējuma modelis papildina iepriekšējo, atspoguļojot, 
caur kādiem faktoriem un cik lielā mērā kultūra ietekmē citas nozares.  
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M. Venska, I. Andersone (zinātniskā vadītāja) 
 
MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRADĀŠANA PAKALPOJUMU 
UZŅĒMUMOS 
 

Pakalpojumu uzņēmumu mārketinga stratēģijas izstrādāšanas nepieciešamību var 
definēt šādi – tirgū, kas strauji attīstās un kurā darbojas liels konkurentu skaits, pakalpojumu 
uzņēmumiem ir nepieciešamas vadlīnijas, saliedēts darbību kopums, kurš palīdzēs tam 
izvirzīto mērķu sasniegšanā aktuālajos tirgus apstākļos. Šādas stratēģijas izstrādāšanas 
aktualitāti pakalpojumu uzņēmumos nosaka tas, ka nepārtraukti mainīgajos  tirgus un 
konkurences apstākļos pakalpojumu uzņēmumiem ir nepārtraukti jāpilnveido, jāmaina sava 
pieeja mārketinga pasākumu kopuma īstenošanai, un, lai šīs darbības būtu konceptuālas un 
nebūtu pretrunā viena ar otru, tām ir jābūt pakļautām kopējai uzņēmuma stratēģiskajai 
mārketinga pasākumu pieejai. 

Mārketinga stratēģijas izstrādāšana  pakalpojumu uzņēmumā ir komplicēts process, jo ir 
jāņem vērā daudzi faktori, kas ietekmē gan uzņēmuma iekšējo, gan arī ārējo vidi. Veidojot 
mārketinga stratēģiju pakalpojumu uzņēmumam, nedrīkst aizmirst par esošās teorētiskās un 
zinātniskās bāzes atziņu izskatīšanu, kā arī pasaules praktiskās pieredzes  pētīšanu, lai aizgūtu 
svarīgākās un noderīgākās atziņas, kas var kalpot konkrētā pakalpojumu uzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. 

Izstrādājot pakalpojumu uzņēmuma mārketinga stratēģiju, ir jāpievērš uzmanību trim 
svarīgākajiem punktiem: 

 kuri no mārketinga stratēģiju tieši, netieši vai jaukti ietekmējošajiem faktoriem 
visvairāk ietekmēs pakalpojumu uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādāšanu; 

 kādas konkurētspējīgās mārketinga stratēģijas sastāvdaļas ir pieejamas konkrētajā 
pakalpojumu uzņēmumā; 

 jāizstrādā secība, algoritms, pēc kura tiks veidota mārketinga stratēģija 
konkrētajā pakalpojumu uzņēmumā. 

Šo punktu izskatīšanas mērķis ir neizlaist nevienu no pakalpojumu uzņēmuma 
mārketinga stratēģijas veidošanu ietekmējošajiem spēkiem, jo, pretējā gadījumā, pastāv 
iespēja, ka šāda mārketinga stratēģija nebūs efektīva vai tās pielietošanai būs pretējs rezultāts. 

Svarīgākie pakalpojuma uzņēmuma mārketinga stratēģijas veidošanu ietekmējošie 
faktori ir šādi: 

 pakalpojuma veids; 
 ekonomiskā situācija; 
 sabiedrības attieksme pret uzņēmumu tā tēls, kā arī sabiedrības uzskati par to, 

kādam ir jābūt konkrētajam pakalpojumam, tā sniegšanas procesam, 
apkalpošanai pirms un pēc tā saņemšanas; 

 ražošanas resursi un tehnoloģijas; 
 politiskie un tiesiskie aspekti mērķa tirgū. 

Efektīvas mārketinga stratēģijas pamatu veido pareizi izvēlētais pakalpojums darbībai 
izvēlētajā mērķa tirgu, kā arī sekošana jaunākajām nozares un pasaules tendencēm 
tehnoloģiju, resursu un pieeju attīstības jomā. Jaunāko zinātnisko un tehnoloģisko 
izgudrojumu ieviešana pakalpojumu sniegšanā spēj izcelt uzņēmumu konkurentu vidū, kā arī 
paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un gūstamo peļņu. 
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N. Vtjurina, A. Magidenko (zinātniskais vadītājs) 
 
FARMACEITISKO PRODUKTU VIRZĪŠANA LATVIJAS TIRGŪ  
 

Par vienu no perspektīvākajām nozarēm Latvijā tiek uzskatīta farmācijas nozare, kurā 
ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana un izplatīšana. 
Farmācijas nozare ir nozīmīga un tradīcijām bagāta Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, kura 
veido 10% no kopējā valsts eksporta. Farmācijas produktu sektors ir vislielākais nozares 
apakšsektors, kas veido 33% no nozares ražošanas apjoma jeb rūpniecības produkcijas 
izlaides apjoma. 

Latvijas farmācijas nozare, kas iekļauj sevī medicīnas preparātu ražošanu, kā arī 
vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, dotajā brīdī tiek uzskatīta par vienu no nedaudzām 
nozarēm, kas joprojām veiksmīgi attīstās, un tai arī būs labas attīstības tendences nākotnē. Tā 
ir viena no sarežģītākajām nozarēm. Viss sākas ar zinātnieka filozofisko domu, ideju, bet, lai 
preparāts nokļūtu pie patērētāja, paiet ilgi intensīva darba gadi. Farmācijas nozarē veido tā 
saukto augsto tehnoloģiju sektoru Latvijā. 

Pašlaik farmācijas nozari Latvijā regulē Farmācijas likums, nosakot valsts institūciju 
kompetenci farmācijas uzraudzībā un kontrolē, zāļu izplatīšanas pamatnosacījumus, to 
novērtēšanu un uzraudzību, aptieku un lieltirgotavu darbības pamatprincipus, iesaistīto 
personu sertificēšanu un licencēšanu, kā arī atbildību par šī likuma neievērošanu. 

Inspekcija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Latvijas zāļu tirgus tiktu 
nodrošināts ar kvalitatīvām zālēm, kuras tiek izplatītas atbilstoši tiesību normu prasībām, un 
lai ierobežotu un pakāpeniski izskaustu maldinošu zāļu reklāmu masu informācijas līdzekļos. 
Tāpat tiek kontrolēti visi zāļu izplatīšanas posmi, sākot no zāļu ražotāja un izplatītāja līdz 
patērētājam, t.sk. arī ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes. Inspekcijas uzraudzība 
nodrošina zāļu kvalitātes saglabāšanu visos zāļu izplatīšanas posmos, kā arī ātru nekvalitatīvu 
zāļu izņemšanu no tirgus. 

Darba mērķis ir, balstoties uz uzņēmējdarbības teoriju, veikt uzņēmuma medikamentu 
realizācijas analīzi un izstrādāt jaunu realizācijas pilnveidošanas modeli, lai pielietotu to 
praksē. 

Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 
 izpētīt Latvijas farmācijas nozares attīstības tendences un ietekmējošo faktoru 

analīzi; 
 novērtēt farmaceitisko nozares attīstību un tās problēmas; 
 izpētīt  realizācijas metodes; 
 izstrādāt realizācijas pilnveidošanas modeli; 
 izpētīt lieltirgotavas uzņēmuma darbību; 
 veikt uzņēmuma SVID analīzi un noteikt uzņēmuma turpmākās attīstības 

stratēģijas, balstoties uz uzņēmuma stiprajām pusēm un iespējām; 
 balstoties uz veikto lieltirgotavas uzņēmuma medikamentu virzīšanas izpēti,  

secināt par farmaceitisko produktu realizācijas modeļa ieviešanas iespējamiem 
rezultātiem. 

Darba autore izstrādāja farmaceitisko produktu realizācijas pilnveidošanas modeli 
uzņēmumam, kas darbojas farmācijas nozarē. Jauna farmaceitisko produktu realizācijas 
modeļa ieviešana lieltirgotavas uzņēmumā spēs nodrošināt uzņēmuma efektīvāku darbību un 
paaugstināt realizācijas apjomus. 
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L. Zarāne, R. Greitāne (zinātniskā vadītāja)  
 
VIEGLĀS RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBA  LATVIJĀ 
 

Rūpniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, bez 
kuras Latvijas tautsaimniecības izaugsme un attīstība nav iespējama. Ražošanas tehnoloģiju 
progresīvā attīstība atšķir rūpniecību no citām saimniecības darbības sfērām, piemēram, no 
tirdzniecības un lauksaimniecības, turklāt citas  darbības sfēras vajadzības gadījumā var 
atgriezties pie iepriekšējām tehnoloģijām. 

Vieglās rūpniecības nozare tradicionāli ir orientēta uz eksportu, tāpēc krīzes laikā, 
sarūkot ārējam pieprasījumam, nozares ražošanas apjomi būtiski sašaurinājās. Bija vērojams, 
ka vieglās rūpniecība nespēj tik ātri atkopties, kā apstrādes rūpniecība. 

Darba mērķis - izpētīt vieglās rūpniecības nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un izstrādāt 
priekšlikumus nozares attīstībai. Autore darbā izvirzījusi hipotēzi, ka uzņēmuma ražošanas 
optimizēšana dod iespēju palielināt uzņēmuma ražošanas apjomus, sekmējot eksportu un 
tādējādi attīstot vieglo rūpniecību Latvijā. 

Autore piedāvā veikt ražošanas cikla optimizāciju. Ražošanas apstrādes laiku ir 
iespējams izmainīt, mainot detaļu kustības ātrumu, partijas lielumu vai iekārtu skaitu, kas tiek 
nodarbinātas konkrētās partijas apstrādei. Uzlabojot ražošanas cikla darbību, ir iespēja 
samazināt partijas apstrādes kopējo laiku, kā rezultāta ir iespēja izmantot brīvos laika resursus 
citu pasūtījumu izpildei, tādējādi sekmējot ražošanas apjoma pieaugumu uzņēmumā. 

Uzņēmuma ražošanas optimizēšana dod iespēju palielināt uzņēmuma ražošanas 
apjomus sekmējot eksportu, tādējādi attīstot vieglo rūpniecību Latvijā, jo vieglās rūpniecības 
nozare ir tradicionāli orientēta uz eksportu. 

Izmantojot Lean domāšanas principu, ir iespējams uzlabot ražošanas plūsmu 
uzņēmumā, tādējādi tiek ietaupīti laika resursi, kas sekmē ražošanas apjoma pieaugumu. Ir 
svarīgs nosacījums, kā konkrētā ražošanas detaļa kustas uz nākamo darba vietu, jo pēc Lean 
principa, ražošanas plūsmai jānotiek pakava veidā. 

Ja ražošanas plūsma ir pārdomāta un darbgaldi atrodas iespējami tuvu, tiek samazināts 
ilgais dīkstāves un starpoperāciju pārtraukuma laiks, kas sastāda lielu daļu no kopējā 
apstrādes laika. Tādējādi, pareizi izplānojot ražošanas plūsmu, uzņēmums spēj ietaupīt laika 
resursus, kurus var izmantot jaunu pasūtījumu pieņemšanai un izpildei.  

Visas ražošanas plūsmas optimizācija uzņēmumam nozīmētu pilnīgu pārplānošanu, kā 
arī jaunu iekārtu iegādi, kas nepatērētu tik daudz energoresursu, tādēļ uzlabojumi jāveic 
pakāpeniski. Turklāt uzņēmumam šo summu nevajadzētu apmaksāt pilnā apmērā, ja 
uzņēmums uzrakstītu projektu ražošanas attīstībai, tādējādi iegūstot ES fondu finansējumu 
projekta īstenošanai. 
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L. Zālīte, Z. Sundukova (zinātniskā vadītāja)  
 
FRANŠĪZES IZMANTOŠANAS MODELIS RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU 
ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ 
 

Mūsdienu komercdarbības konkurētspējai ir nepieciešami citi virzieni, ir jāveido jauni, 
efektīvāki biznesa modeļi – tie jāprot pielietot. Uzņēmējiem ir jāspēj pielāgot savu 
komercdarbību straujajām apkārtējām izmaiņām.  

Ja uzņēmējs izdara izvēli par labu savam uzņēmumam, ir jāsaprot, ko uzņēmējs vēlas – 
būt pats sava biznesa īpašnieks un varbūt turpmāk, attīstot savu komercdarbību, kļūt par 
franšīzes devēju, tādējādi paplašinot savu uzņēmējdarbību un iespējams arī iekarojot jaunus 
tirgus, vai kļūt par franšīzes ņēmēju. 

Franšīzes visvairāk ir pieprasītas tirdzniecības un pakalpojumu sektoros, taču ir arī 
vairāki rūpniecības uzņēmumi – franšīzes ņēmēji un franšīzes devēji. Latvijā nav iespējams 
noteikt, cik daudz šādu uzņēmumu ir, jo nav nepieciešams atsevišķi reģistrēt franšīzi, pietiek 
piereģistrēt SIA un parakstīt līgumu ar franšīzes devēju. 

Latvijā franšīzes izmantošanai ir lielas perspektīvas, jo visbiežāk franšīze tiek izmantota 
tieši mazā vai vidējā biznesā. Galvenās priekšrocības franšīzes ņēmējam ir tādas, ka 
uzņēmumam ir sava reputācija, zināšanas, klientu loks, mārketinga stratēģija – tas nav jāveido 
no jauna un uzņēmums var uzreiz sekmīgi darboties. Protams, ir arī negatīvi aspekti – piem., 
uzņēmēju ierobežo franšīzes devējs, franšīzes devējs riskē ar komercnoslēpuma izpaušanas 
draudiem un iespējamo konkurenci. 

Gan eksperti, gan autores uzskata, ka franšīzi ir nepieciešams izvēlēties ražošanā, jo ir 
pieejama informācija par ražotajiem produktiem, tos iespējams izvietot savā tirgū. Franšīzei 
noteikti ir tendence attīstīties, jo šobrīd, kad ekonomiskā situācija ir diezgan sarežģīta, 
franšīze ir ērti izmantojama, jo ir noteikti klienti, kas produkciju vēlas iegādāties un franšīzes 
uzņēmumi var piedāvāt konkurētspējīgas cenas un plašu produktu klāstu. 

Pētījuma mērķis bija izstrādāt franšīzes izmantošanas modeli uzņēmumu attīstībai. 
Pirmais, kas ir jādara uzņēmējam, pieņemot lēmumu par savas uzņēmējdarbības franšīzi, 
jāvērtē franšīzes iespējamība kā pietiekama. Ja ir sagatavota franšīzes pakete un franšīzes 
pārvaldīšanas metodika, tad, vadoties pēc sagatavotās attīstības stratēģijas, franšīzes devējs 
var sākt reklamēt savu franšīzi, piedalīties izstādēs un citos veidos meklēt potenciālo franšīzes 
ņēmēju. Uzņēmumam ir jābūt veiksmīgam, lai piedāvātu šo biznesu potenciālajiem franšīzes 
ņēmējiem. Ir jāvērtē preču zīme un franšīzes nosaukums un jānosaka franšīzes attīstības 
ģeogrāfiskais plāns. Uzņēmējam ir jānosaka, kādos potenciālos franšīzes ņēmējos uzņēmums 
ir ieinteresēts. Rūpniecības attīstībai galvenie aspekti ir arī potenciālā franšīzes ņēmēja 
investīcijas veikala vai rūpnīcas atvēršanai, jāsaprot, vai potenciālais franšīzes ņēmējs ir 
kompetents un pieredzējis, lai veiksmīgi vadītu un attīstītu franšīzes uzņēmumu. 

Izstrādājot franšīzes uzņēmuma atvēršanas un sākotnējā finansējuma piesaistes modeli, 
autore ierosina Latvijā izveidot atsevišķu Franšīzes reģistru, kur reģistrēties gan franšīzes 
devējiem, gan ņēmējiem, lai būtu zināmi visi franšīzes uzņēmumi, to statistika un finanšu 
rādītāji, lai šos uzņēmumus varētu salīdzināt ar patstāvīgiem uzņēmumiem – tas būtu noderīgi 
gan statistikas veidošanai, gan franšīzes turpmākai attīstībai. 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS FINANŠU SEKCIJA 
 
J. Bistrova, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
ILGTSPĒJĪGAS AKCIONĀRU VĒRTĪBAS MODELIS 

 
Meklējot kompromisu starp ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem, investors vienmēr 

saskaras ar dilemmu  – saņemt peļņu uzreiz, vai ieguldīt šos līdzekļus, lai iegūtu lielāku atdevi 
nākotnē. Augstu tūlītēju labumu, piemēram, īstermiņa uzņēmuma peļņas maksimizāciju var 
panākt dažādos veidos: manipulējot ar grāmatvedības datiem, samazinot ieguldījumus 
pētniecībā un attīstībā, taupot uz darbinieku drošības vai uz atkritumu pārstrādes 
tehnoloģijām. Tomēr tad rodas jautājums par uzņēmuma spēju pelnīt ilgtermiņā, tātad par 
uzņēmuma pievienotās vērtības ilgtspējību. 

Ņemot vērā korporatīvo skandālu biežumu gan jaunattīstības valstīs, gan attīstītajos 
tirgos, kā arī neseno finanšu krīzi, autore uzskata, ka jautājums par akcionāru vērtības 
ilgtspējību kļūst arvien aktuālāks. Ir svarīgi noteikt, kuriem faktoriem ir vislielākā ietekme uz 
akcionāru vērtību un ka to ietekmē reģiona attīstības stadija. 

Ar teksta analīzes programmatūru AQUAD 6.0 
un Hamlet II 3.0 autore ir veikusi 100 zinātnisko rakstu 
anotāciju, kuras ir publicētas Scopus, EBSCO un citās 
datu bāzēs, analīzi. Zinātniskie raksti tika izvēlēti pēc 
saistības ar akcionāru vērtības ilgtspējības principu. 
Izvēlētais publicēšanas periods ir 40 gadi: 1972.–2012. 
Raksti tika sadalīti 2 grupās jaunattīstības valstīs:  

a) pirms finanšu krīzes, b) pēc krīzes; un 3 grupās 
attīstītajās valstīs: c) pirms korporatīvo skandālu 
virknes 2001. gadā, d) pirms finanšu krīzes, e) pēc tās.  

Veicot biežuma analīzi, hierarhisko analīzi un 
saistīto jēdzienu analīzi, autore ieguva šādus rezultātus: 

1) tika   izdalīti   septiņi   faktori,   kuriem   ir  
vislielākā ietekme uz akcionāru vērtības  ilgtspējību: 
korporatīvā pārvaldība, kapitāla vadīšana, finanšu  
rezultāti, stratēģiskās investīcijas, peļņas kvalitāte, ieinteresētās puses un korporatīvā sociālā 
atbildība; 2) klasteranalīze pierādīja, ka akcionāru vērtība ir ilgtermiņa jēdziens;  
3) jaunattīstības valstīs lielāka nozīme tiek piešķirta finanšu rezultātiem un kapitāla vadīšanas 
politikai, taču attīstītajos tirgos ilgtermiņa akcionāru vērtības sasniegšanai svarīga ir peļņas 
kvalitāte, ētika, uzņēmuma vadības komandas atalgojums, kā arī ieinteresēto pušu faktors, kas 
kļuva ļoti aktuāls pēc krīzes. 

Pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem, autore piedāvā modeli ilgtermiņa akciju 
vērtības maksimizācijai, kas ir līdzīga Markovica portfeļa teorijai. Markovica portfeļa 
efektīvā robeža parāda vislabāko riska un portfeļa atdeves kombināciju akciju tirgū.  

Piedāvātais hipotētiskais modelis ir balstīts arī uz maksimālu atdevi konkrētā riska 
līmenim. Uz vertikālās ass ir akcionāru peļņa vai akcionāru vērtība, ko var novērtēt kā TSR 
vai EVA vai ROCE u. c. Horizontālā ass ataino riska līmeni. Tomēr risks šajā gadījumā nav 
definēts kā standarta novirze. Risks aptver jomas, kas ir nozīmīgas akcionāru ilgtermiņa 
vērtības iegūšanai: korporatīvās pārvaldības kvalitāte, optimāla kapitālā struktūra un 
dividenžu politika, rentabilitātes līmenis un finanšu rezultātu ticamība. Ieinteresēto pušu un 
sociālās atbildības faktori netika ņemti vērā to subjektivitātes dēļ; arī stratēģisko investīciju 
efektivitāte netika iekļauta modelī, jo tā ir uzņēmuma iekšējā informācija, kas nav pieejama 
investoram.  

Att. Faktoru minēšanas     
biežums (AQUAD 6.0). 
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J. Eriņa, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
BIZNESA EKOSISTĒMA KĀ BANKAS NĀKOTNES PERSPEKTĪVA 

 
Pēdējos gados finanšu pakalpojumu sfērā, piemēram, bankās, aizvien vairāk tiek runāts 

par to, ka tām vairāk ir jāpersonalizē savas attiecības ar klientiem, tā paaugstinot ne tikai 
banku finanšu rādītājus, bet arī nefinanšu rādītājus. Tāpat zinātniskajā literatūrā liels uzsvars 
tiek likts uz to, ka bankām ir jāmaina sava biznesa stratēģija.  

Zinātniskajā literatūrā banku biznesa modelis galvenokārt tiek aplūkots no diviem 
aspektiem: finanšu un nefinanšu. Piemēram, Billet et al (1995) uzsver, ka bankas biznesa 
modelis parāda, kā tas reāli darbojas, kā tas strādā, kāda ir produktu un pakalpojumu kvalitāte, 
kā arī to cena. 

Savukārt biznesa ekosistēmas principi galvenokārt tiek balstīti uz savstarpējām 
attiecībām, kā nākotnes perspektīvu izstrādājot tālākās biznesa stratēģijas. Tā, piemēram, 
Moore (1996) uzsver šādus galvenos stratēģiskās vadīšanas principus:  

 biznesa attiecību konceptu,  
 koncentrāciju uz uzlabojumiem,  
 trūkumu novēršanu,  
 attiecību veidošanu ar svarīgākajiem un apmierinātajiem klientiem, kā arī 

sadarbības partneriem.  
Svarīga biznesa ekosistēmas sastāvdaļa ir arī biznesa modelis, kas ļauj konceptuāli 

novērtēt uzņēmuma esošo situāciju un nākotnes stratēģiju. Moore (1993) biznesa ekosistēmas 
modeli balsta uz trīs pīlāriem: 

1. Pamatdarbību – piegādātājiem, investoriem un izplatīšanas kanāliem. 
2. Paplašinātu uzņēmuma darbību – klientiem, piegādātājiem, standarta struktūrām. 
3. Biznesa ekosistēmu – investoriem, citām ieinteresētajām personām, 

konkurentiem, pētniecības institūtiem, universitātēm, valsts iestādēm, 
arodapvienībām. 

Ar šo pētījumu autores parādīja vērtības radīšanu banku biznesa ekosistēmā, kas ir 
balstīta uz klientiem. 

Lai sasniegtu pētījuma rezultātus, autores veica kvalitatīvu zinātniskās literatūras 
analīzi, kas balstīta uz uzņēmējdarbības modeļiem, ekosistēmas principiem un klientu vērtības 
palielināšanu. 

Izmantojot banku biznesa ekosistēmas dimensiju principus, tika pierādīts, ka banku 
pamatdarbības pamatā ir ilgtermiņa attiecības ne tikai ar klientiem un piegādātājiem, bet arī ar 
klientiem un banku darbiniekiem. 

Izveidojot bankas biznesa ekosistēmas modeli un pārbaudot to ar fokusa grupas 
starpniecību, autores guva apstiprinājumu tam, ka vissvarīgākais pīlārs veiksmīgai tālākai 
nākotnes attīstībai ir klients. Savukārt biznesa ekosistēmas dalībnieki banku modelī ir 
akcionāri, bankas valde un padome, valdība, sabiedrība un citas ieinteresētās puses. Iegūtie 
rezultāti arī parādīja, ka starp klientu vērtību un tās elementiem pastāv triju veidu 
sasvstarpējās attiecības – stabilas, vidējas un nestabilas.  

Veicot pētījumu, autores saskārās arī ar ierobežojumu, ka praktiski zinātniskajā 
literatūrā nav pieejama informācija par ekokarti kā instrumentu, kurš būtu balstīts uz bankas 
klientu vērtības radīšanas principiem. 

Autoru izstrādāto bankas biznesa ekosistēmas modeli turpmāk varēs izmantot bankas 
nākotnes stratēģisko lēmumu izstrādē un pieņemšanā. 
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A..Fedorenko, J. Titko (zinātniskā vadītāja) 
 

BANKU DARBĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS IEKŠĒJO UN ĀRĒJO 
DRAUDU IETEKMĒ 
 

Mūsdienu banku darbība ir saistīta ar veselu virkni risku. Parasti ar vārdu „risks” saprot 
draudus ciest zaudējumus vai arī nesaņemt kāroto peļņu. Banku sistēmas draudus var iedalīt 
iekšējos faktoros, ko banka var ietekmēt un novērst, veidojot apzinīgu bankas vadīšanas 
politiku, un ārējos faktoros, ko banka nevar tieši ietekmēt, bet tie tieši vai netieši ietekmē 
sekmīgu banku darbību. Tika izvirzīts pētnieciskais jautājums: kādas ir nopietnākās banku 
darbības problēmas un to ietekmējošie faktori?  

Lai atbildētu uz šo jautājumu, tika izmantota aptaujas metode, kā arī saistītās literatūras 
kontentanalīze. Kontentanalīzes ietvaros tika apskatītas dažādas zinātniskās publikācijas, 
intervijas un raksti presē. 

Pētījuma rezultātā tika noteikti iekšējie un ārējie faktori, kas ietekmē banku darbību. Kā  
iekšējos riska faktorus var minēt:  

 Nepareiza banku darbinieku motivācijas sistēma. Banku darbinieki, vēloties 
saņemt lielākas piemaksas, cenšas noslēgt pēc iespējas vairāk darījumu, 
nepievēršot pietiekami lielu uzmanību kredītņēmēju iespējai parādus nosegt. 

 Netiek veikta padziļināta uzņēmumu darbības izpēte, noslēdzot līgumus. 
 Nepareiza investīciju portfeļa veidošana. 
 IT problēmas.  

Pie ārējiem faktoriem pētījuma autori pieskaita draudus, ko banka nevar tieši ietekmēt, 
tomēr tiem ir tieša vai netieša ietekme uz bankas darbību. Šķiet, ka bankām nevar kaitēt citas 
bankas citādi kā vien konkurences ceļā, tomēr bankām ir jāuztur dialogs un jāveido kopīgs 
pozitīvisma mārketings, kas sabiedrībā veido uzticību pret banku sektoru kopumā. Ir svarīgi, 
lai lielākie tirgus dalībnieki būtu stabili. Finanšu sektorā lielās bankas bankrotēšanai var būt 
domino efekts. Informācijas tehnoloģiju strauja attīstība izraisa arī kibernoziegumu skaita 
pieaugumu. Pašlaik kibernoziegumi ieņem stabilu līdera vietu starp tradicionālajiem 
ekonomiskajiem noziegumiem – uzņēmuma resursu negodīgu izmantošanu, grāmatvedības 
datu viltošanu, kukuļņemšanu un korupciju.  

Iekšējo faktoru apkopojums norāda uz peļņas maksimizēšanas problēmu, kas ir 
galvenais faktors, kura dēļ bankās notiek riskantie darījumi, kā arī tiem tiek pievērsta mazāka 
uzmanība. Ārējie faktori saistīti ar banku sektoru kopumā un tā iekšējo mijiedarbību, tāpat ar 
IT sistēmu attīstību un ar to saistītajiem riskiem, elektronisko maksāšanas līdzekļu 
priekšrocībām un trūkumiem. 

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, var secināt, ka bankas, vēloties maksimizēt peļņu, 
dažreiz nepareizi novērtē darījumu risku. Netiek pienācīgi veikta arī investīciju portfeļa 
kontrole. Banku sektora dalībnieki ir cieši savstarpēji saistīti, un viena tirgus dalībnieka rīcība 
ietekmē visus pārējos, kas var novest pie iedzīvotāju uzticības samazināšanās banku sistēmai. 
Kiberuzbrukumu daudzums banku sektoram palielinās, un tas ietekmē gan bankas, gan banku 
klientus. Latvijas fizisko un juridisko personu ārpustiesas aizsardzības sistēma var tikt 
izmantota ļaunprātīgi, lai atbrīvotos no parādiem. Lai gan 70% Latvijas iedzīvotāju izmanto 
elektroniskos maksāšanas līdzekļus, infrastruktūra nav pilnībā pieejama, un ir nepieciešams 
izmantot skaidras naudas norēķinus. Savukārt mazāko banku klientiem pat ir ierobežota 
iespēja piekļūt skaidrai naudai.  
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J. Jansone, J. Titko (zinātniskā vadītāja) 
 
REITINGA MODEĻA IZSTRĀDE LATVIJAS KOMERCBANKU TIRGUM 
 

Pēdējo gadu Latvijas pieredze liecina, ka komercbankas ļoti tieši spēj ietekmēt 
uzņēmumu darbību – gan apgrūtināt to ikdienas norēķinu operāciju veikšanu, apturēt 
investīciju projektu uzsākšanu, gan tieši radīt zaudējumus, kas rodas uzņēmumam, neatgūstot 
komercbankā ieguldītos līdzekļus komercbankas maksātnespējas gadījumā. Turklāt bankas 
aizņēmums ir galvenais uzņēmumu finansējuma avots, par ko liecina CSB 2011. gadā veiktā 
pētījuma rezultāti. Līdz ar to jautājums par bankas izvēli uzņēmējiem kļūst arvien aktuālāks.  

Pagaidām novērtēt un salīdzināt Latvijas komercbankas ir diezgan sarežģīti, jo nav 
izstrādāta vienota Latvijas komercbanku novērtēšanas sistēma, kas ļautu uzņēmējiem 
izvēlēties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju.   

Pašlaik publiski pieejamo informāciju par banku darbības rezultātiem sniedz: 
1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija; 
2. Latvijas Komercbanku asociācija; 
3. starptautiskās kredītreitinga aģentūras – Moody’s Investors Service, 

Standard&Poors un Fitch IBMA; 
4. citas organizācijas, kas veic pētījumus banku darbības jomā – EPSI Baltic 

aģentūra (EPSI reitings), NASDAQ OMX Baltic sadarbībā ar Prudentia („Latvijas 
vērtīgāko uzņēmumu Top 101”), laikraksti Dienas bizness un Diena („Ilgtspējas 
indekss”). 

Izpētot pieejamo informāciju par Latvijas komercbanku tirgu, autore secina, ka pastāv 
būtiskas problēmas Latvijas banku darbības rezultātu raksturojošo rezultātu analīzē, lai 
pieņemtu pamatotus un saprātīgus biznesa lēmumus: 

 pēc dažādiem informācijas avotiem dažas komercbankas ir labākas, līdz ar to  
uzņēmējam patstāvīgi jāizvērtē, kura informācija ir būtiskākā; 

  neviens no informācijas avotiem nesniedz pilnīgu informāciju par komercbanku 
finansiālo stāvokli un pakalpojumu kvalitāti. FKTK, Komercbanku asociācija, 
starptautiskās reitinga aģentūras sniedz informāciju par komercbanku finansiālo 
stāvokli un nesniedz informāciju par pakalpojumu kvalitāti. NASDAQ ranžē 
bankas pēc to tirgus vērtības, EPSI – pēc klientu apmierinātības līmeņa.  

 visas komercbankas iekļautas tikai FKTK un Komercbanku asociācijas 
publiskotajos datos. „Latvijas vērtīgāko uzņēmumu Top 101” iekļauta tikai daļa 
Latvijas komercbanku; EPSI un starptautisko kredītreitinga aģentūru reitings 
piešķirts tikai daļai Latvijas komercbanku. 

Lai atrisinātu pētījuma problēmu, darba autore ir apkopojusi starptautisko pieredzi 
komercbanku novērtēšanā un izstrādājusi metodiku Latvijas komercbanku darbības rezultātu 
novērtēšanai. Metodoloģiskais pamats rādītāju izvēlei ir FKTK, Starptautiskā Valūtas 
fonda, starptautisko reitingu aģentūru Moody’s Investors Service un Fitch IBMA, kā arī 
CAMEL izstrādātās metodikas. Pētījuma rezultātā secināts, ka reitingi galvenokārt veidojas kā 
kvalitatīvo un kvantitatīvo faktoru novērtējumu kopums, tāpēc izstrādātais modelis ietver sevī 
finanšu un nefinanšu rādītājus. 

Lai novērtētu bankas, izmantojot izstrādāto modeli, katram iekļautajam faktoram tika 
noteikts svars kopējā vērtējumā, izmantojot ekspertu metodi. Eksperti – konsultanti no PwC 
un RTU Finanšu katedras docētāji. 

Izstrādātais modelis aprobēts Latvijas komercbanku tirgū, novērtējot lielākās Latvijas 
komercbankas. 
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R. Ronis, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS KOMERCBANKU DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES 
NOVĒRTĒŠANA 
 

Bankas ir viens no ekonomikas aktīvajiem elementiem, kas veic ne tikai maksājumu 
starpnieku funkcijas starp savstarpēji saistītām personām, bet arī nodrošina ērtāku ikdienu un 
sniedz iespēju uzlabot savu dzīves kvalitāti, aizdodot naudas līdzekļus nepieciešamo preču 
iegādei vai uzglabājot savu klientu naudu, par to pretī saņemot ienākumus procentu veidā. 
Lielā mērā banku darbībai svarīga ir sabiedrības uzticība, par kuru ir jārūpējas gan banku 
sektoram kopumā, gan katrai bankai individuāli. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt banku darbību ietekmējošos notikumus Baltijas valstīs, 
novērtēt katras Baltijas valsts banku sektora darbību kopumā un atsevišķi Latvijas banku 
sektora darbības efektivitāti, lai pilnveidotu banku darbības efektivitātes novērtēšanas 
procesu. 

Pētījuma objekts ir Latvijas komercbankas, savukārt pētījuma priekšmets ir darbības 
efektivitātes novērtēšanas metodes.  

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti šādi pētījuma darba uzdevumi: zinātniskās 
literatūras, dokumentu un statistikas datu analīze par katras valsts banku sektoru laika posmā 
no 2008. gada līdz 2011. gadam; zinātniskās literatūras un publiski pieejamo dokumentu par 
banku darbības efektivitātes novērtēšanas metodēm analīze; veikt salīdzinošo analīzi par 
banku darbības efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju un  iegūto rezultātu analīze, to 
apkopošana un rekomendāciju izstrāde. 

Tika izvirzīta hipotēze, ka Latvijas komercbanku darbības efektivitāte var tikt novērtēta 
objektīvāk, ja tiek izmantota tradicionālā finanšu rādītāju analīze, papildinot to ar robežas 
datu analīzes metodi. 

Pētījumā tika izmantoti internetā publiski pieejamie literatūras avoti, grāmatas, 
statistikas dati, komercbanku publiskotie gada pārskati, normatīvie akti, kā arī pētnieciskās 
literatūras datubāze. Tika veikta ekonomisko rādītāju aprēķināšana, datu aplenkuma analīze 
(A.Charnes, W.W.Cooper, E.Rhodes, 1978) un datu grafiskā modelēšanas metode. 

Pētījuma sākotnējā posmā tika apskatītas tendences Baltijas valstu banku sektoros un 
tika secināts, ka, mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, tiek būtiski ietekmēta banku 
darbība, piemēram, straujais bezdarba pieaugums ietekmē banku kredītportfeļa kvalitāti 
kavēto kredītu īpatsvara pieauguma dēļ un attiecīgi palielinās arī izdevumi. 

Pētījuma otrajā posmā ir aplūkoti svarīgākie finanšu rādītāji un analīzes metodes, pēc 
kurām iespējams novērtēt komercbanku darbības efektivitāti. Tika aplūkoti normatīvie akti, 
kas regulē likviditātes un pašu kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķināšanas kārtību, kā arī 
CAMEL reitingu sistēma, pelnītspējas analīzes rādītāji un datu aplenkuma analīze (Data 
Envelopment Analysis).  

Pētījuma noslēguma posmā tika veikta Baltijas valstu banku sektoru salīdzināšana, kā 
arī Latvijas banku sektora analīze un komercbanku darbības efektivitātes novērtēšana, 
izmantojot autora izvēlētos finanšu rādītājus un salīdzinot iegūtos rezultātus ar datu 
aplenkuma analīzes metodi. 

Pētījuma  veikšanā tika ņemti vērā arī ierobežojumi. Analīzē tika aplūkotas tikai tās 
bankas, par kurām attiecīgajā pārskata periodā dati bija publiski pieejami un netiek apskatīta 
ārvalstu banku filiāļu darbība Latvijā. Pētījumā aplūkots laika posms no 2005. gada līdz 
2011. gadam. 
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A..Suhareva, J. Titko (zinātniskā vadītāja) 
 

INVESTĪCIJAS MĀKSLAS PRIEKŠMETOS UN TO ANALĪZE 
 

Investīcijas mākslas priekšmetos – Art Banking – ir perspektīvs un alternatīvs 
investīciju veids. Mūsdienās investīcijas mākslā ir ļoti aktuāla tēma visā pasaulē, it īpaši ASV, 
Ķīnā un Lielbritānijā. Pēdējo desmit gadu laikā mākslas investoru vidējais gada ienesīgums 
bija 7,8% pret pieticīgiem 2,7% ieguldītājiem vērtspapīros. Cenas mākslas tirgū nav pakļautas 
straujām svārstībām. Investīciju ienesīgums „mūžīgajā un skaistajā” jau dažus gadus pēc 
kārtas ir krietni lielāks, nekā fondu tirgū, liecina Mei Moses All Art indekss. Šis indekss 
ienesīgumu mākslas priekšmetiem aprēķina pēc izsoļu cenām. 

Pēc sākotnējiem ArtPrice datiem, 2011. gadā izsoļu namu pārdošana sasniedza 
rekordu – 10,7 miljardus dolāru (iepriekšējais rekords tika fiksēts 2010. gadā – 9,5 miljardi 
dolāru). Jo vairāk cilvēki naudu iegulda mākslā, jo vairāk paaugstinās cenas mākslas 
priekšmetu cenas. Mākslas tirgus īpašība – spēja pasargāt investora kapitālu krīzes laikā.  

Latvijā Art Banking pakalpojumi nav pārāk attīstīti. Vietējā tirgū tādus pakalpojumus 
piedāvā tikai Trasta Komercbanka un Rietumu banka. Pēc Trasta Komercbankas cenrāža 
datiem tika saskaitīts, cik bankas klientam izmaksās art-baņķiera pakalpojumi – aptuveni 
22 000 EUR, neskaitot mākslas priekšmeta pirkšanas un pārdošanas cenu. No tā izriet Art 
Banking problēma Latvijā, ka valstī trūkst lielu investoru. Minimālā mākslas darba cena 
svārstās no tūkstošiem latu līdz miljardiem. Tomēr valstī ir labvēlīgi finanšu apstākļi ārvalstu 
investīciju piesaistīšanai. Šim investīciju veidam pastāv arī vērtības noteikšanas problēma. 
Piemēram, atšķirībā no nekustamā īpašuma tirgus mākslas priekšmetiem nav „ekspluatācijas 
vērtības”, tāpēc ir grūti noteikt darba reālo vērtību. 

Pētījumā tiek salīdzināti divi investīciju projekta varianti: investīcijas uzņēmējdarbībā 
un investīcijas mākslas priekšmetā. Vispirms tika noteikta investīciju projekta norise. 
Investīcijām uzņēmumā ir paralēlā norise. Jo vairāk ražošanas izmaksu, jo lielāki ienākumi no 
realizācijas, jo lielāks apgrozījums, līdz ar to arī lielāka peļņa. Tāpēc šim variantam tika 
noteikta gan diskontētā investīciju tagadnes vērtība, gan atmaksāšanās periods. Turklāt 
otrajam investīciju projektam ir intervāla norise. Investors visu investīciju summu uzreiz 
iegulda mākslas priekšmetā. Izņēmums šeit ir maksa par art-baņķiera sniegtajiem 
pakalpojumiem, glabāšanu un restaurāciju. Baņķieris arī nosaka projekta termiņu, pēc kura 
mākslas priekšmets būs pārdots. Rezultātā  investoram ieguldītā summa ne tikai atmaksāsies 
noteiktajā laikā, bet viņš arī pelnīs daudzreiz vairāk naudas, nekā bija ieguldījis. 

Darba autore secināja, ka mūsdienās investīciju ieguldīšana mākslas priekšmetos ir ļoti 
izdevīga tiem cilvēkiem, kam ir lieli brīvās naudas līdzekļi. Galvenais veiksmīga darījuma 
noteikums Art Banking tirgū ir kvalificēts speciālists. Speciālistam jābūt kompetentam un 
konkurētspējīgam ne tikai finanšu jomā, bet arī mākslas tirgū.  

Autore piedāvā sekojošu darbības algoritmu: 
 Lai attīstītu Art-Banking jomu, bankām jāizvēlas finansēt ar mākslu saistītus 

uzņēmumus vai pasākumus. 
 Lai piesaistītu jaunus un kvalificētus speciālistus, jārīko apmācības programmas. 

Šīs programmas ietvaros bankām radīsies priekšstats par Art-Banking darījumiem 
pasaulē. 

 Bankām jārīko prakses apmaiņas programmas ar citām līdzīgām institūcijām. 
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S. Vabule, N. Lāce (zinātniskā vadītāja) 
 
NEBANKU AIZDEVĒJU KREDĪTRISKU PĀRVALDĪBA 
 

Nebanku kredīti ir neliela apmēra īstermiņa aizdevumi, kas tiek izsniegti uz 7–
30 dienām. Vairums nebanku aizdevēju klienti ir iedzīvotāji ar nestabilu finansiālo situāciju, 
un aizņemtie līdzekļi tiek izlietoti pamatvajadzību apmierināšanai. Pasaulē un Latvijā 
valstiskā līmenī ir negatīva attieksme pret nebanku kreditētājiem. Ātrais un ērtais aizdevumu 
noformēšanas veids sekmē impulsīvu vai neapdomīgu aizņemšanos, radot risku klientam 
iekļūt “parādu spirālē”, kas veidojas, vienas parādsaistības sedzot ar citām. 

2013. gada aprīlī Ekonomikas ministrija izstrādāja priekšlikumus patērētāju 
kreditēšanas normatīvā regulējuma pilnveidošanai, nodrošinot stingrāku patērētāju 
kreditēšanas regulējumu. Izstrādātie priekšlikumi paredz ierobežot maksimālo gada procentu 
likmi līdz 100%, kas ir vidēji 8 reizes mazāka nekā pašlaik tirgū pastāvošā gada procentu 
likme. Gada procentu likmes samazinājums negatīvi ietekmēs aizdevēju naudas plūsmu, tāpēc 
uzņēmumiem lielāka uzmanība būs jāvelta kredītrisku izvērtēšanai. 

Lai tiktu samazināts kredītrisks, bankas diversificē riskus, finansējot dažādus 
ekonomikas tirgus segmentus. Nebanku sektorā, kreditējot privātpersonas, risku 
diversificēšana ir ierobežota. Kredītrisku iespējams samazināt, objektīvi un vispusīgi 
izvērtējot aizņēmēja kredītspēju. Kredīta atmaksas termiņu ievērošanu ietekmē ne tikai klientu 
finansiālā situācija, bet arī finansiālā lietpratība, sociālā vide un vērtību sistēma. Vairums 
Latvijas nebanku kredītdevēju piedāvā aizdevumu atmaksu ar atlikto maksājumu, dodot 
iespēju klientam aizdevumu pagarināt neierobežotu reižu skaitu. Lai veiktu gala maksājumu, 
kas ietver pilnas pamatsummas un aizdevuma maksas atmaksu, klientam jāpiemīt spējai 
plānot finansiālo naudas plūsmu, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumu 
pamatsummas dzēšanai.  

Latvijā nebanku kreditētāji galvenokārt uzmanību pievērš klientu kavētajiem 
maksājumiem, iesniegto datu korektumam un klientu vecumam, nevis, piemēram, spējai 
plānot finanses. Pasaules praksē klienta kredītspēja tiek analizēta, detalizēti izvērtējot 
kredītvēsturi, kredītlimita izlietojuma līmeni, kredītvēstures ilgumu, aktīvo kredītu 
daudzveidību, aizdevumu noformēšanas dinamiku, aktīvo aizdevumu vecumu, aizņemto/ 
atmaksāto aizdevumu attiecību un ienākumu līmeni. Balstoties uz ārvalstu pozitīvo pieredzi, 
Latvijā top “Kredītbiroju likums”, kas nākotnē dos iespēju kreditētājiem iegūt plašāku 
informācijas klāstu par potenciālo klientu. 

Objektīvu un vispusīgu klienta kredītspējas izvērtējumu sniedz skoringa metode. 
Skoringa sistēma piemērota izmantošanai portfeļos ar daudzu mazu darījumu skaitu, kur 
statistiskā attiecība starp dažādiem mainīgajiem un saistību nepildīšanas gadījumiem palīdz 
identificēt klientus ar potenciāli augstu risku. Skoringa sistēmā klienta riska pakāpe tiek 
noteikta, balstoties uz statistisko attiecību starp vairākiem izvēlētiem mainīgajiem un saistību 
nepildīšanas gadījumiem. Sistēma ļauj uzlabot naudas plūsmu un palielināt uzņēmuma peļņu, 
jo izvērtēšanas sistēma ļauj ne tikai identificēt augsta riska aizņēmējus, kuriem 
kredītpieteikumi būtu jānoraida, bet ļauj atpazīt arī zema riska kredītņēmējus, kuriem 
iespējams piedāvāt augstākas aizdevumu summas vai pielietot elastīgāku kreditēšanas 
politiku. 

Kredītriska mazināšanai, aizdevējiem ieteicams izglītot kredītņēmējus pārmērīgu 
kredītsaistību jautājumos. Tāpat saistībā ar trešo personu ļaunprātīgām darbībām, klientus 
ieteicams aicināt nenodot personas datus nepazīstamām personām. 
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INOVĀCIJU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKCIJA 
 
S. Alhasova, D. Lapiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
EKSPORTA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE PAKALPOJUMAM PEOPLE IN 
 

Pēdējo divu līdz četru gadu laikā par informācijas tehnoloģiju aktualitāti ir kļuvuši 
mākoņpakalpojumi, ko nozares analītiķi dēvē par graujošo inovāciju. Savukārt, 
ārpakalpojumu un personālvadības pakalpojumu nodrošinātāju izaicinājumi saistāmi ar lielu 
informācijas apjomu, kuriem nepieciešama pastāvīga pieeja un izmantošana, neatkarīgi no 
uzņēmēja atrašanās vietas.  

Reaģējot uz aktualitātēm nozarē, Lattelecom grupā tika izstrādāts personālvadības 
ārpakalpojums lieliem uzņēmumiem People in, kas ir inovatīvs pakalpojums, un tiek 
nodrošināts, izmantojot mākoņpakalpojumus. Tā mērķis ir aizstāt sadrumstalotos personāla 
vadības risinājumus ar vienotu pakalpojumu, novēršot procesu pārrāvumus un nodrošinot 
ērtāku procesu vadību un pārraudzību. 

Pētniecības darbā izvirzītā problēma ir nepietiekami lielais People in potenciālais noieta 
tirgus, jo Latvijā ir tikai aptuveni 350 lielo uzņēmumu, tādēļ pieņemts lēmums pakalpojumu 
eksportēt. Pētnieciskā darba mērķis ir eksporta stratēģijas izstrāde pakalpojumam People in, 
lai ar pakalpojumu nopelnītu vienu miljonu latu trīs gadu laikā pēc pakalpojuma eksporta 
uzsākšanas. 

Analizējot pakalpojuma People in eksporta potenciālu un potenciālos eksporta mērķa 
tirgus, autore secina, ka People in globālā līmenī ir konkurētspējīgs personālvadības un algu 
grāmatvedības pakalpojums un pakalpojuma eksporta realizācijas uzsākšanai vispiemērotākie 
tirgi ir Krievija, Apvienotā Karaliste un Vācija. People in eksporta stratēģijas realizācijas 
panākumi un mērķu sasniegšana būs būtiski atkarīga no tā, cik daudz esošajiem klientiem 
Krievijā iespējami īsā laika posmā būs iespējams pārdot People in pakalpojuma nomu, 
savukārt Apvienotās Karalistes tirgus apguvei būtiskākais risks ir tas, ka tās valdība nomā 
60% no visiem nodrošinātajiem ārpakalpojumiem, tādējādi prioritāte ārpakalpojuma 
nodrošināšanā ir vietējiem uzņēmumiem. Vācijas tirgus apguves rezultāti nav viennozīmīgi 
prognozējami, jo Vācijas uzņēmējiem ir tendence no viena piegādātāja izvēlēties pakalpojumu 
grozu, nevis atsevišķus pakalpojumus, tomēr, ja klients Vācijas tirgū ir iegūts, tad sadarbībai 
ir ilgstošs potenciāls. 

Pētnieciskā darba nobeigumā autore izsaka šādus galvenos priekšlikumus: lai 
sasniegtu noteikto mērķi, nepieciešams piesaistīt vismaz 14 klientus, realizējot fokusētās 
diferencēšanas stratēģiju, un, piesaistot primāri tos klientus, kuriem ir vismaz 
1000 darbinieku: proaktīvi jāturpina programmatūras tulkošanu citu valstu valodās un 
adaptēšanu citu valstu likumdošanai, pirms jauno klientu iegūšanas attiecīgajās valstīs, lai 
šo darbu veikšanai nepieciešamais ieguldāmais laiks neaizkavētu ieņēmumu gūšanu; 
pakalpojuma mārketinga aktivitātēs aktīvi jākomunicē informācija par „Tier III” drošības 
sertifikāta iegūšanu uzņēmuma datu centram, atspēkojot potenciālo klientu stereotipus par 
datu privātuma aizsardzības un drošības trūkumu mākoņpakalpojumu izmantošanā. 
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J. Ankravs, S. Gaile (zinātniskā vadītāja) 
 
SIA “ANKRAVS” MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE  
 

Viens no galvenajiem uzņēmuma SIA “ANKRAVS” attīstības mērķiem ir tuvākā gada 
laikā palielināt savu tirgus daļu līdz vismaz 10%. Analizējot veiktā pētījuma datus, jāsecina, 
ka faktori, kas varētu palīdzēt palielināt uzņēmuma tirgus daļu, ir efektīvāka komunikācija ar 
esošajiem un potenciālajiem klientiem, kā arī uzņēmuma atpazīstamības veicināšana un 
uzticamības indeksa palielināšana. Pašlaik uzticamības indekss Latvijas tirgū joprojām netiek 
aprēķināts, bet tas ir tieši saistīts ar uzņēmuma vietu un attīstības perspektīvām attiecīgajā 
tirgū. 

Pēdējā laika tirgus tendences liecina, ka tieši jaunie uzņēmumi ir vislielākās mērķgrupas 
segments, kurā ir iespējami dažādi alternatīvi grāmatvedības uzskaites varianti, kā arī sīvākā 
konkurence starp esošajiem tirgus dalībniekiem. Jauno uzņēmumu izvēli nosaka ne tikai 
produkta cena, bet arī vairāki citi faktori: uzņēmuma atpazīstamība,  uzņēmuma un tā sniegtā 
pakalpojuma drošība, kvalitāte, piemērotība, komunikācija ar klientiem u. c. 

Minētie faktori, kas ietekmē patērētāju, šajā gadījumā - jaunos uzņēmumus, ir saistīti ar 
pakalpojuma sniedzēja komunikāciju ar potenciālajiem klientiem, kas ir viens no mārketinga 
pamatelementiem. „Lursoft” apkopotie dati liecina, ka, salīdzinot 2010. un 2011. gadā 
reģistrēto uzņēmumu skaitu, 2011. gadā tas palielinājies par 34,42%, tātad šī tirgus pievilcība 
pieaug. 

Maģistra darba mērķis: izstrādāt tādu SIA “ANKRAVS” mārketinga stratēģiju, kas 
sekmētu gan uzņēmuma atpazīstamību, gan jaunu klientu piesaisti. Mārketinga stratēģija tiks 
izstrādāta piecu gadu periodam. Maģistra darba pētījuma objekts: SIA “ANKRAVS”, 
priekšmets: SIA “ANKRAVS” mārketinga stratēģija. 

Izvirzītā maģistra darba mērķa sasniegšanai darba autoram jāveic šādi uzdevumi: 
jāizpēta mārketinga, komunikācijas procesa un tā stratēģiju teorētiskie aspekti, jāanalizē 
tirgus un tā dalībnieku darbības rezultāti, jāpēta klientu vajadzības un konkurentu 
priekšrocības, jāizstrādā mārketinga stratēģija, ietverot mārketinga plānu. 

Tā kā mārketings korelē ar visiem uzņēmuma iekšējiem un ārējiem procesiem, tā 
plānošana tieši ietekmē uzņēmuma resursu efektīvu apsaimniekošanu, tātad mārketings ir 
viens no svarīgākajiem uzņēmuma vadības evolūcijā. Ņemot vērā intensīvo konkurenci tirgū, 
liela loma produkta pārdošanā ir pircējiem, kuri tieši ietekmē gan produkta cenu, gan 
realizācijas apjomu, jo, kā novērots praksē, cenas samazināšana neietekmē realizācijas 
apjomu. Ar esošajiem klientiem SIA “ANKRAVS” izmanto tiešu, personīgu nestandartizētu 
komunikāciju. Latvijas pircēji, salīdzinot dažādus produktus, pieprasa no dažādiem 
uzņēmumiem informāciju par to raksturlielumiem, bet viņu lēmumu tieši neietekmē vis 
konkrēto raksturlielumu salīdzinājums, bet gan uzņēmuma klientu un sadarbības partneru 
atsauksmes, kā arī zīmola reputācija. Mārketinga stratēģija ir savstarpēji cieši saistītu 
pasākumu komplekss, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem posmiem, un veiksmīga katra 
atsevišķa posma realizācija nodrošina mērķa sasniegšanu. Gan SIA “ANKRAVS”, gan IKT 
nozarei ir lielas izaugsmes iespējas (pēdējo 3 gadu laikā pieaugums par 57%), kas balstās uz 
augsto sabiedrības izglītības līmeni, tehnoloģiju pieejamību un to arvien biežāku lietošanu 
ikdienā. Nozares pievilcība nodrošina blīvas konkurences tirgu, ko veicina salīdzinoši zema 
ieejas barjera. 
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M. Dzelde, M. Millers (zinātniskais vadītājs) 
 

PRODUKTU PĀRVALDĪBAS PROCESU PILNVEIDOŠANA  
AS „SAF TEHNIKA”  
 

Jebkura uzņēmuma konkurētspēja ir saistīta arī ar efektīvu iekšējo procesu 
organizēšanu. Uzņēmumā AS „SAF Tehnika” regulāri izstrādā un ievieš tirgū jaunus 
produktus, kā arī modificē esošos. Šajā procesā ļoti nozīmīgi darba pienākumi ir produktu 
menedžeriem, kuriem jānodrošina produktu pārvaldība atbilstoši kompānijas mērķim un 
klientu jeb tirgus vajadzībām. 

Esošie produktu vadītāji uztur 6 dažādas produktu grupas, kas kopumā veido vairāk 
nekā 5000 produktu kodu jeb dažādas saražojamas vienības, kas gadā vidēji veido 14 milj. 
LVL apgrozījumu. Šobrīd produkta pārvaldībā var saskatīt nepieciešamos uzlabojumus 
vairākās jomās, taču kā būtiskākā problēma tiek identificēta sistemātiskas informācijas aprites 
trūkums par klientu vajadzībām, konkurentu produktiem (to funkcionalitāti), kas 
nepieciešama inženieriem un pārdošanas komandai konkurētspējīgu produktu izstrādāšanai un 
pārdošanai. 

Konstatētās problēmas novēršanai autors pilnveido produktu pārvaldības procesus AS 
„SAF Tehnika”. Darba teorētiskajā daļā ir izpētīti dažādi veidi, kā uzņēmumos tiek organizēta 
produktu attīstība. Tiek apskatītas dažādas metodes procesu organizēšanai, kuras iesaka 
produktu pārvaldības jomas speciālisti. Katra metode tiek izvērtēta, cik lielam uzņēmumam tā 
ir piemērota. 

Darba analītiskajā daļā tiek pētīti esošie produktu pārvaldības procesi uzņēmumā AS 
„SAF Tehnika”. Ir izmantoti esošie procedūru apraksti, procesu shēmas, kā arī tiek intervēti 
nodaļu vadītāji un produktu menedžeri. Analītiskajā daļā soli pa solim tiek izskatīts arī jauna 
produkta ieviešanas process no prasību apkopošanas līdz produkta ieviešanai ražošanā un 
palaišanai tirgū. Tiek secināts, ka visvairāk nepieciešams strādāt tieši pie informācijas aprites 
uzlabošanas, kas apkopotu klientu prasības, vajadzības un inovatīvās idejas.  

Darba praktiskajā daļā ir izstrādāta specifikācija klientu vajadzību informācijas sistēmai 
un tās ieviešanai. Autors piedāvā produktu informācijas sistēmu ieviest pakāpeniski – 
vispirms to izmantot kompānijas iekšienē, kas laicīgi informētu pārdevēju komandu par jaunu 
funkcionalitāti, pēc tam pamazām iesaistot kompānijas partnerus un gala klientus. Praktiskajā 
daļā tiek izveidotas arī prasības un nepieciešamie soļi, lai ieviestu sistēmu un iesaistītu 
maksimāli daudz gala lietotāju, kuri ir gan inženieri, gan iekārtu uzstādītāji, gan izplatītāji.  

Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 
Uzņēmums izstrādā konkurētspējīgus produktus, taču, sistemātiski apkopojot klientu 

prasības, varētu izveidot vēl labākus produktus un palielināt pārdošanas apjomus. Piemēram, 
pirms jauna produkta izstrādes ir jāizvērtē visas iespējamās klientu vajadzības un inovatīvās 
idejas. Būtu jānodrošina sistemātiska pieeja, lai izvairītos no situācijas, kad, nepapildinot 
produktu ar vienu no izstrādes izmaksu viedokļa minimālu funkcionalitāti, tiek būtiski zaudēts 
pārdošanas apjoms. Ņemot vērā, ka jauna produkta izstrādes vienas iterācijas cikls ir 3-6 
mēneši, tad šādas funkcionalitātes neiekļaušana var būtiski ietekmēt produkta konkurētspēju. 

Jauna produkta attīstībā viena no ieteiktajām metodēm ir visā produktu izstrādes 
procesā maksimāli iesaistīt tieši klientus un produkta lietotājus. Projektējot jauno produktu, 
ļoti svarīgi ir laikus iestrādāt tādu funkcionalitāti, kas ir visvairāk nepieciešama ne tikai 
vienam konkrētam klientam, bet gan visam tirgum. Izvērtējot visu klientu vajadzības, vēlmes 
un ieteikumus, var vislabāk pozicionēt jaunos produktus tirgū. Lai to veiksmīgi izdarītu, ir 
jāiesaista klientus produkta izstrādē. Tā kā kompānijas klienti atrodas 100 dažādās valstīs, tad 
visus apzvanīt un satikt būtu gan finansiāli ļoti dārgi, kā arī ļoti laikietilpīgi, ko var atrisināt ar 
autora izstrādāto vienoto informācijas sistēmu. 
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E. Ence, J. Caune (zinātniskais vadītājs) 
 
SIA „DK” EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
 

Vairumtirdzniecība ir viena no visplašāk izplatītākajām pakalpojumu sfēras nozarēm 
Latvijā. Šā brīža vairumtirdzniecības attīstības tendences ir šādas: Key account (jeb nozīmīgu, 
apjomīgu biznesa klientu, tirdzniecības ķēžu) skaita palielināšanās un to 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 saistīti ar loģistiku un pārdošanas nodrošināšanu. 

Analizējot uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas iespējas, autors konstatē, ka 
ekonomikā lielākā daļa aprēķinu, stratēģiju un teoriju ir vērstas 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, kad, 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 tajā brīdī, kad notiek 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 augstākminēto: 
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 atsevišķo 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 uzlabošanā un izmaksu samazināšanā 
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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I. Hellstrēma, M.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 

BIZNESA MODEĻA IZSTRĀDE SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
NODROŠINĀŠANAI SENIORIEM 
 

Eiropas Savienībā, tāpat kā pasaulē kopumā, ir novērota iedzīvotāju novecošanās, ko 
pierāda ikgadējie demogrāfiskie statistikas dati. 

Seniori ir kļuvuši par noteiktu sociālu grupu, kas rada nepieciešamību risināt ne tikai 
sociāli ekonomiskās, medicīnas problēmas, bet arī pievērst uzmanību gerontoloģijas sociāli 
psiholoģiskajam aspektam. 

Senioru īpatsvars Latvijas sabiedrībā veido vairāk kā ceturto daļu iedzīvotāju un tam ir 
tendence vienmērīgi un stabili pieaugt. Pašlaik Latvijā  seniori ir visneaizsargātākā un 
trūcīgākā iedzīvotāju grupa, kas pareizas ekonomiskās un sociālās politikas rezultātā varētu 
kļūt par pateicīgu patērētāju grupu.Sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pats svarīgākais ir 
līdzsvars starp teoriju, perspektīvu un pakalpojuma modeli.  

Biznesa modeļa izstrādē viens no veiksmes atslēgas nosacījumiem ir sadarbības 
izveidošana ar pašvaldībām, lai samazinātu pakalpojuma cenu, veicinātu patērētāju uzticību 
pakalpojumam un nodrošinātu mērķauditorijas informētību par pakalpojumu. 

PPP sadarbības modelis ir piemērotākais un veiksmīgākais finanšu plūsmas un klientu 
piesaistes risinājums, ņemot vērā senioru ierobežoto maksātspēju, kā arī zemo informētību par 
pakalpojumu pieejamību pašvaldībās un neuzticību visam jaunajam.  

Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā ir viena no Latvijas Republikas 7. Saeimas 
apstiprinātā plānošanas instrumenta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam” attīstības prioritātēm. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu biznesa modelis tiks izveidots atbilstoši EK definētajiem 
sociālā uzņēmuma principiem.  

Sociālās uzņēmējdarbības pamatā ir spēcīga personiska uzņēmuma darbinieku 
iesaistīšanās un labāki darba apstākļi, ko šie uzņēmumi piedāvā.  

Sociālie uzņēmumi, atbildot uz vēl neapmierinātām sabiedrības vajadzībām, veicina 
ilgtspējīgu izaugsmi.  

Sociālajiem uzņēmumiem ir grūtības rast finansējumu, jo kreditori un investori mēdz 
uzskatīt, ka šie uzņēmumi ir riskantāki un mazāk rentabli nekā citi MVU. 

EK ir ierosinājusi ieviest nepārprotamu investīciju prioritāti „sociālie uzņēmumi” ERAF 
un ESF noteikumos, sākot no 2014. gada, lai sniegtu skaidru juridisko pamatu un ļautu 
dalībvalstīm un reģioniem iekļaut mērķtiecīgas darbības savās ERAF un ESF programmās 
2014.–2020. gadam.  
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L. Pravarne, I. Suija-Markova (zinātniskā vadītāja)  
 

SIA „KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS” JAUNA PRODUKTA IZSTRĀDE 
UN IEVIEŠANA TIRGŪ  
 

Darbaspēkam jeb personālam vēl aizvien ir viena no svarīgākajām lomām uzņēmuma 
veiksmīgā saimnieciskajā darbībā un konkurētspējā. Par vienu no svarīgākajiem posmiem 
darbā ar personālu uzskata darbinieku tālākizglītību, un mūsdienu organizācijās personāla 
attīstība un apmācība kļūst arvien nozīmīgāka. Darbinieku attīstīšana ir process, lai palīdzētu 
darbiniekam augt profesionāli, tādējādi sniedzot lielāku ieguldījumu organizācijā un palīdzot 
tai kļūt konkurētspējīgākai.  

Maģistra darbā izstrādājamais produkts ir uzskatāms par stratēģiski svarīgu, jo tā 
mērķauditorija, kā tika minēts iepriekš, ir uzņēmumu vai lielo nodaļu vadītāji. Tāpēc šā 
maģistra darba objekts ir KIC sniegtie biznesa apmācību pakalpojumi, savukārt 
priekšmets – jauns apmācību produkts un tā ieviešana tirgū.  

Maģistra darba mērķis, balstoties uz teorētiskajā literatūrā apkopotajām atziņām un 
autores veikto pētījumu rezultātiem un secinājumiem, izstrādāt inovatīvās pieaugušo 
apmācību metodēs bāzētu jaunu apmācību produktu un plānu tā ieviešanai tirgū.  

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:  
 Iepazīties ar jaunu produktu izstrādes teorētiskajiem modeļiem un 

aktuālākajām atziņām.  
 Iepazīties ar efektīvākām jauna produkta (pakalpojuma) tirgū ieviešanas metodēm. 
 Apzinot pasaules tendences pieaugušo biznesa izglītības jomā, novērtēt novitātes 

iespējas pieaugušo biznesa izglītības jomā Latvijā.  
 Veikt jaunā produkta tapšanā ieinteresēto pušu vajadzību analīzi, izmantojot 

empīriskās pētīšanas metodes – intervijas, fokusa grupas, eksperimentus.  
 Izstrādāt pieaugušo apmācību metodēs bāzēta jaunā apmācību produkta koncepciju.  
 Veikt jaunā produkta izmaksu un atmaksāšanās perioda aprēķinus, kā arī peļņas 

gūšanas iespējas uzņēmumam KIC.  
Lai paveiktu izvirzītos uzdevumus, maģistra darba izstrāde tika organizēta trīs posmos 

un saturs ir strukturēts trīs daļās.  
Pētījuma gaitā autore guva šādus būtiskākos secinājumus:  

1. SIA „Komercizglītības centrs” tuvāko konkurentu analīze ļauj secināt, ka 
konkurenti piedāvā jaunākajās mācību procesu veicinošās metodēs balstītus, 
korporatīvos mācību pasākumus. Šo metožu integrēšana atklātajā mācību 
pasākumā ļauj ne vien panākt labāku rezultātu konkrētā mācību pasākumā, bet arī 
arvien vairāk cilvēku iepazīstināt ar šīm metodēm, piedāvājot to efektivitāti 
izmēģināt pašiem. Kā norāda aptaujas dalībnieki, atklātos mācību pasākumus 
bieži izvēlas apmeklēt, lai izvēlētos potenciālo slēgtā (korporatīvā) mācību 
pasākuma sniedzēju.  

2. Pētījuma rezultāti par to, ka tikai neliela daļa aptaujāto Latvijas uzņēmumu ar 
mācību sniedzēju izvērtē mācību ietekmi darba vidē pēc ilgāka laika posma, ļauj 
secināt, ka šāda izvērtēšana ir jau sākotnēji jāiekļauj mācību procesā un jāiniciē 
mācību sniedzējam.  

3. Piedzīvotā ekonomiskā krīze parādīja, ka saimnieciskās darbības efektivizēšanai 
ir jākļūst par daudzu uzņēmēju mērķi. Tādējādi LEAN filozofijas izpratne, kā arī 
praktisko metožu apgūšana ir un kādu laiku vēl būs pieprasīts mācību saturs. 

4. Sagatavošanās un pēcapmācību aktivitātes nodrošina 76% visa mācību procesa 
efektivitātes. Pamatojoties uz šiem pētījuma rezultātiem, jaunajā mācību 
produktā liela uzmanība tiek pievērsta pirms un pēcapmācībai.  
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A..Rumpe, A. Laizāns (zinātniskais vadītājs) 
 
SIA “ILGEZEEM” JAUNAS PRODUKTU LĪNIJAS MĀRKETINGA 
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE 
 

SIA “ILGEZEEM” ir Latvijā populāru bezalkoholisko dzērienu ražotājs, paplašinot 
ražošanas tehnoloģijas, tiek ieviesta tirgū jauna mazalkoholisko dzērienu līnija. Šī līnija  ir 
uzņēmuma pirmā mazalkoholisko dzērienu līnija plašākam tirgum. 

Jaunā produktu līnija ietver dažādus raudzētus iesala dzērienu veidus, kuri satur 5,0 līdz 
7,0% alkohola. Alkohols ir radies dabīgas rūgšanas rezultātā. Jaunie produkti ir unikāli ar to, 
ka tiek izmantotas dabīgas izejvielas – iesals, cukurs un ūdens. Rūgšanas un ražošanas 
procesa rezultātā katrs produkts iegūst sev raksturīgo garšu, krāsu un aromātu. 

Autore vērtē, ka jaunās produkta līnijas konkurenti ir mazalkoholiskie dzērieni, kas ir 
kokteiļi ar alkohola saturu līdz 15% un raudzētie dzērieni, piemēram, sidri, alus dzērieni, 
neskaitot alu un vīnu. 

Izstrādājot mārketinga stratēģiju produktam, jāņem vērā uzņēmuma izvēlētā biznesa 
stratēģijas kategorija, konkurentu darbība attiecīgajā tirgū, kā arī valsts likumdošanas 
ierobežojumi attiecīgās kategorijas produktiem. 

Darba ietvaros autore apskata biznesa līmeņa stratēģijas, mārketinga stratēģijas, 
mārketinga kompleksu – produkts, cena, vieta, veicināšana, iesaistītās personas, process – , kā 
arī dzērienu tirgus struktūru un ar mazalkoholiskajiem dzērieniem saistīto mārketinga 
instrumentu ierobežojumus un ētikas jautājumus. 

Darbā tiek ir mazalkoholisko dzērienu tirgus analīze, konkurentu analīze, 
SIA “ILGEZEEM” darbības un esošā mazalkoholisko dzērienu mārketinga aktivitāšu analīze. 
Analītiskajā daļā darba autore jaunajai produktu līnijai veic anketēšanu, fokusa grupu 
diskusijas un garšas testus. 

Darba praktiskajā daļā ir veikta jaunās produktu līnijas tirgus segmentācija un produktu 
pozicionēšana noteiktos Latvijas tirgus segmentos. Praktiskajā daļā ir izstrādāta jauna 
mārketinga stratēģija, mārketinga komplekss un mārketinga budžets. Izstrādājot jauno 
mazalkoholisko dzērienu mārketinga stratēģiju, autore piedāvā veikt izmaiņas likumdošanā, 
kur tiek izstrādāta īpaša dzērienu apakškategorija – mazalkoholiskie dzērieni. Darbā tiek 
ietverti autores priekšlikumi SIA “ILGEZEEM” iekšējās mārketinga un pārdošanas daļas 
struktūras izmaiņām un finansiālais pamatojums izmaiņu veikšanai. 
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L. Siliņa, U. Cimdiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UZŅĒMUMA EKSPORTA 
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE  SKANDINĀVIJAS VALSTĪM 
 

Soli pa solim dažādas informācijas tehnoloģijas (turpmāk - IT) tiek savstarpēji 
integrētas, tādējādi radot jaunus tehnoloģiju attīstību virzienus. Saistībā ar augošo tehnoloģiju 
lomu, ne vienmēr uzņēmums pats  spēj radīt informācijas sistēmas, mobilās un tīmekļa 
aplikācijas, nodrošināt kvalitatīvu programmatūras uzraudzību un testēšanu. Aizvien vairāk 
uzņēmumi izvēlas izmanot IT ārpakalpojumus, šādi vēršot uzmanību biznesa pamatdarbībai.  

TestDevLab ir tīmekļa un mobilo aplikāciju izstrādes uzņēmums, kas piedāvā arī 
programmatūras kvalitātes nodrošināšanas un testēšanas ārpakalpojumus. Šobrīd uzņēmuma 
galvenais klients ir Rietumeiropas telekomunikācijas nozares uzņēmums. Ņemot vērā mazo 
klientu bāzi un vēlmi paplašināt uzņēmējdarbību ārpus Latvijas, stratēģiski tika izvēlēts jauns 
mērķa tirgus – Skandināvijas valstis. 

Darbā autore analizē iespējas izvērst TestDevLab uzņēmējdarbību Skandināvijas valstīs, 
pamatojoties uz uzņēmuma pieredzi, ģeogrāfisko novietojumu un globāli augošo IT nozares 
ārpakalpojumu pieprasījumu. 

Analizējot autores veiktās aptaujas rezultātus un citu pieejamo informāciju, kas saistīta 
ar Skandināvijas tirgus situāciju IT nozarē, ir secināts, ka šis reģions ir piesātināts ar 
daudzveidīgiem IT nozares pakalpojumiem un dažādām cenu stratēģijām no visas pasaules. 
Skandināvijas valstīs pastāv veiksmīgas biznesa iespējas, izmantojot TestDevLab zināšanu 
bāzi, pieredzi un atrašanās vietu. Būtiski radīt klientu uzticību un jaunas pakalpojuma 
vērtības. 

Sākot uzņēmējdarbību Skandināvijas valstīs, kā primāros pakalpojumus autore izvirzīja 
programmatūras kvalitātes nodrošināšanu un testēšanu, laika gaitā piedāvājot arī citus 
TestDevLab sniegtos pakalpojumus. Nozares konkurentus uztvert kā biznesa sadarbības 
partnerus un/vai potenciālos klientus. Veicot uzņēmējdarbību Skandināvijas valstīs, būtiski 
ņemt vērā un ievērot katras valsts biznesa kultūru un tās īpatnības. 

Kā ilgtermiņa risinājumu autore piedāvā turpināt uzņēmējdarbību starptautiskā līmenī, 
pilnveidot esošo biznesa modeli, uzsvaru liekot tieši uz klientu attiecību pilnveidošanu un 
jaunu vērtību radīšanu, izveidot spēcīgu klientu vadības nodaļu, izstrādāt vispārīgu un 
konkurētspējīgu mārketinga stratēģiju, kuru pēc vajadzības iespējams pielāgot mērķa tirgum.  
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G. Sils, U. Cimdiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
JAUNA DZIRKSTOŠĀ ALKOHOLISKĀ DZĒRIENA IZSTRĀDE UN 
IEVIEŠANAS STRATĒĢIJA LATVIJĀ 
 

Dzirkstošā alkoholiskā dzēriena tirgus Latvijā līdz šim ir bijis ļoti neattīstīts, jo Latvijas 
iedzīvotāji samērā maz lieto šādus dzērienus. Ņemot vērā Valsts ieņēmuma dienesta (VID) 
datus par alkohola apriti Latvijā jeb akcīzes nodokļa ieņēmumus par alkoholiskajiem 
dzērieniem, var secināt, ka dabīgie un dzirkstošie alkoholiskie dzērieni 2011.gadā realizācijā 
sastādīja tikai 8,04% no visa alkoholisko dzēriena tirgus Latvijā. Kopējie akcīzes nodokļu 
ieņēmumi 2011.gadā attiecībā pret 2010.gadu ir pieauguši par 4%, kas norāda, ka kopējais 
dzērienu tirgus ir audzis. Latvijā ražoto dzērienu struktūra (neskaitot alu) 2011.gadā rāda, ka 
dabīgie, dzirkstošie, stiprinātie vīni sastāda vēl mazāku tirgus daļu, kas ir tikai 5% no visu 
vietējo alkoholisko dzērienu ražotāju tirgus daļas. 

Pamatojoties uz jauna dzirkstošā alkoholiskā dzēriena attīstības tendencēm Latvijā, ir 
vērojams, ka tieši vietējā dzirkstošā alkoholiskā dzēriena tirgus niša vēl līdz galam nav 
aizpildīta. Ir saskatāms potenciāls šajā jomā – unikalitāte, ražots no dabīgām izejvielām, kuras 
ir sastopamas tepat Latvijas dabā. 

Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz dzirkstošo alkoholisko dzērienu tirgus izpēti, 
izstrādāt jaunu dzirkstošo alkoholisko dzērienu un pamatot tā ieviešanas stratēģiju tirgū ar tā 
ieviešanas plānu un ekonomiskajiem aprēķiniem. Lai to sasniegtu, ir jāizpēta jauna produkta 
ieviešanas stratēģijas teorija, jāanalizē dzirkstošo alkoholisko dzērienu pasaules un Latvijas 
tirgus tendences un jāapkopo statistikas dati, un ir jāizstrādā jauns dzirkstošs alkoholisks 
dzēriens, ar tā tehnoloģiju un noformējumu. Darba nobeigumā ir jāizstrādā ieviešanas 
stratēģija. 

Lai izveidotu pilnu ražošanas ciklu, sākotnēji ir jāmeklē izejmateriālu pieejamība 
Latvijas tirgū, ja nepieciešams, ir jāmeklē alternatīvi izejmateriāli ārpus Latvijas. Bet 
jaunajam produktam ir jābūt gatavotam no dabīgām izejvielām, neizmantojot sulfītus. 

Darba autors ir veicis aptauju, kurā piedalījās 272 respondenti, kuras rezultātā secināja, 
ka 41,85% no respondentiem izvēlas vīnu. Vīns tiek lietots vienu reizi divās nedēļās, uz to  
atbildēja 22,06% respondentu, bet dzirkstošos vīnus visbiežāk lieto vienu reizi pusgadā, uz to 
atbildēja 28,09% respondentu. Uz jautājumu, kādam vīnam tiek dota priekšroka, respondenti 
atbildēja, ka priekšroka tiek dota pussaldajam vīnam – 27,5%, dzirkstošajam vīnam – 19,77% 
un saldajam vīnam – 16,32%. Uz jautājumu, kāda alkoholiskā dzēriena klāstu vajadzētu 
papildināt, respondenti ir atbildējuši, ka visvairāk būtu jāpapildina dzirkstošo dzērienu klāsts, 
kas sastāda 16,27%, vieglie alkoholiskie dzērieni – 15,72%, bet trešais visvairāk minētais ir 
vīns – 14,67%. 

Pēc šīs aptaujas darba autors secina, ka lielākā cilvēku daļa no alkoholiskajiem 
dzērieniem patērē vīnu, vislabāk garšo saldinātie vīni un ka visvairāk būtu jāattīsta dzirkstošo 
vīnu segments. 

Izvērtējot vairākas teorijas, veicot alkoholisko dzērienu lietotāju aptaujas un analizējot 
aptaujas rezultātus, izstrādājot dažādas vīna receptes, un izvērtējot tirgū ieviešanas stratēģijas, 
darba autors secina: ir jāpielieto Stage-gate metode produkta izstrādes procesā, zilā okeāna 
stratēģija produkta ieviešanai tirgū, kur vispirms ir jāiekaro tirgus ar vīnu, pēc tam ar 
dzirkstošo vīnu. Tirgus iekarošana ir jāsāk ar specializētajiem vīna veikaliem un dažādām 
degustācijām, turpinot ar dažādiem restorāniem un kafejnīcām un visbeidzot jāizstrādā īpašu 
sortimentu lielveikaliem un eksporta tirgiem. 
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Z. Skreija, A. Pudāns (zinātniskais vadītājs) 
 
JAUNA PRODUKTA «ROBOTS–KONSTRUKTORS» IEVIEŠANAS 
IESPĒJAS LATVIJAS TIRGŪ 
 

Mācīšanās metodes dažādās vecuma grupās ir atšķirīgas. Bērnudārzā un sākumskolā 
mācīšanās notiek caur spēlēm, parādot, ka mācīšanās process ir interesants un aizraujošs un 
dodot iespēju padziļināti un interaktīvā veidā iepazīt pasauli. Kā piemēru var minēt Latvijā 
lielu popularitāti ieguvušās I. Sproģes bērnu grāmatas „Joka pēc alfabēts” un „Māci mani, 
degunlāci”, kas ļauj bērnam apgūt alfabētu un reizrēķinu caur dziesmām un dzejoļiem, kas ir 
viegli saprotami un atraktīvi.  

Pabeidzot mācības pamatskolā, skolēns tiek uzskatīts par jaunieti ar plašām 
teorētiskajām zināšanām. Skolā iegūstamo zināšanu apjomu nosaka Ministru kabineta 
apstiprināts pamatizglītības standarts. Priekšmeti tiek apgūti atsevišķi, un bieži vien jaunieši 
nespēj savienot vienā veselumā dažādās mācību stundās dzirdēto informāciju un  pielietot 
zināšanu kopumu praksē.  

Darba ietvaros autore ir aptaujājusi 117 Latvijas skolu jauniešus vecumā no 13 līdz 16 
gadiem, lai noskaidrotu, vai skolās mācību stundās tiek spēlētas spēles. 31% no visiem 
jauniešiem ir norādīja, ka skolās tiek spēlētas izglītojošas spēles valodu stundās, piemēram, 
angļu un vācu valodas, ķīmijas stundās – molekulu domino, bioloģijas stundās spēles par 
šūnām un ģeometrijas stundās loģikas spēles par figūrām, tajā pašā laikā tikai 12% no visiem 
jauniešiem atzina, ka fizikas stundās tiek konstruētas dažādas shēmas un slēgumi. Jaunieši 
norāda, ka labprāt apgūtu vairāk matemātikas un fizikas stundu tēmas caur praktiskiem 
piemēriem, iespējams, ar spēles palīdzību un tajā pašā laikā labprāt to darītu arī mājās.  

Pašlaik Latvijas tirgū nav brīvi pieejamas radošas rotaļlietas jauniešiem vecumā no 13 
līdz 16 gadiem, kas dotu iespēju vienatnē vai kopā ar vecākiem, mājas apstākļos, pielietot 
skolā iegūtās zināšanas tādos priekšmetos kā matemātika, fizika, informātika un mājturība. 
Lai papildinātu skolēnu zināšanas un veicinātu jauniešos interesi par tehnisko jaunradi, Rīgas 
Tehniskās universitātes Robotikas klubs izstrādā jaunu produktu „Robots–konstruktors”, kas 
ļautu jauniešiem, vadoties pēc pamācības un pielietojot skolā gūtās zināšanas, konstruēt savu 
Sumo klases robotu (robota izmērs 10x10 cm un svars līdz 500 grami). Robots tiek veidots no 
detaļām, skolēns, tās secīgi stiprinot kopā, var izveidot Mini Sumo robotu.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt jauna produkta „Robots–konstruktors” ieviešanas iespējas 
Latvijas tirgū, veicot teorētiskās literatūras analīzi un mērķauditorijas analīzi. Analizējot 
literatūru, autore ir secinājusi, ka pastāv dažādas metodes, kā jaunu produktu ieviest tirgū, 
tomēr autore savu praktisko darbu izstrādā, izmantojot Stenfordas zinātniskajā institūtā (SRI) 
izstrādāto NABC metodi. Šīs metodes pamatā ir klientu vajadzību noskaidrošana: vai jaunais 
produkts spēs atrisināt kādu vajadzību trūkumu, vai tas būs tikai uzlabots papildinājums tirgū 
esošajiem produktiem.  

„Robots–konstruktors” ir jauns produkts tirgū un ar tā palīdzību jauniešiem būs iespēja 
praktiskā ceļā izprast matemātikas un fizikas likumsakarības, eksperimentējot un konstruējot 
robotu, tajā pašā laikā veidojot robota vizuālo tēlu. Ar produkta palīdzību jauniešiem ir 
iespējams parādīt, ka eksaktie priekšmeti skolā var būt interesanti un aizraujoši. Produkts var 
būt arī uzskates līdzeklis praktisko darbu organizēšanai matemātikas un fizikas stundās 
skolās. Tā kā šobrīd Baltijas tirgū šāds produkts nav pieejams, tas  var ieņemt tirgus līdera 
pozīciju kā izglītojoša spēle jauniešiem no 13 gadu vecuma.  
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M. Straupmane, K. Špakovska (zinātniskā vadītāja)  
 
MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE SIA „CITY EXPRESS” 
 

Kurjerpakalpojumu tirgū Latvijā vērojama salīdzinoši augsta konkurence, jo nelielajā 
tirgū darbojas ne tikai daudzi vietējie uzņēmumi, bet arī vairāki starptautiskie spēlētāji, kas 
klientiem nodrošina līdzvērtīgus pakalpojumus. Šādos apstākļos uzņēmumiem jo īpaši būtiski 
ir domāt par to, kā efektīvi strādāt ar klientiem un piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu, kas 
apmierinātu klientu vajadzības. Tāpat šādos apstākļos jāmēģina noturēt savus esošos klientus, 
kā arī piesaistīt jaunus. Lai saprastu, kā to labāk izdarīt un kādā virzienā vēlams darboties, 
nepieciešama mārketinga stratēģijas izstrāde, kas balstīta uz tirgus izpēti un veidota saskaņā ar 
uzņēmuma galvenajiem mērķiem. 

Pašlaik kurjerpakalpojumu uzņēmumā SIA ”City Express” vērojama augsta klientu 
mainība tieši mazo klientu vidū, tā rezultātā uzņēmumam rodas problēmas nodrošināt stabilu 
un prognozējamu ieņēmumu un apgrozījuma plūsmu, tiek kavēta uzņēmuma attīstība, 
kā arī rodas liekas administrācijas izmaksas, resursu patēriņš un mārketinga izmaksas 
jaunu klientu piesaistei. Šādas klientu mainības apstākļos nav iespējams garantēt stabilu 
uzņēmuma darbību, piemēram, plānot darbinieku noslodzi. Uzņēmumam svarīga iespējami 
ilgāka klientu noturēšana un jaunu klientu piesaiste, jo tieši pastāvīgie klienti ir tie, kas 
nodrošina uzņēmuma stabilitāti.  

Ņemot vērā uzņēmuma problēmu un veicot tirgus un uzņēmuma analīzi, autors izstrādā 
mārketinga stratēģiju uzņēmumam SIA „City Express”, kuras ieviešanas mērķis ir palīdzēt 
noturēt esošos klientus un samazināt to mainību, kā arī piesaistīt jaunus klientus.  

Darba ietvaros autore apskata mārketinga stratēģijas jēdzienu un to, kā izstrādāt 
mārketinga stratēģiju, pakalpojumu mārketinga un klientu lojalitātes jēdzienu, kā arī tirgus 
segmentācijas būtību un tās īstenošanu.  

Darbā ir veikta SIA „City Express” analīze, tirgus analīze, konkurentu analīze, kā arī 
uzņēmuma klientu analīze. Tāpat ir analizēti klientu mainības galvenie iemesli, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu tos novērst. Analītiskajā daļā iegūtos secinājumus autore 
apkopo SVID matricā.  

Darba praktiskajā daļā ir veikta tirgus segmentācija un izstrādāta atbilstoša mārketinga 
stratēģija, kā arī piedāvāts mārketinga aktivitāšu plāns diviem gadiem. Tāpat ir izstrādāti 
kritēriji, pēc kuriem noteikt, vai mārketinga stratēģija bijusi veiksmīga.  

Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi  
SIA „City Express” ir laba pieredze kurjerpakalpojumu sniegšanā Latvijas tirgū, 

uzņēmums ir konkurētspējīgs un tam ir visi nepieciešamie resursi, lai piedāvātu saviem 
klientiem kvalitatīvu pakalpojumu, tomēr klientu lielā mainība ir būtiska problēma, kuru 
nepieciešams novērst, izvērtējot visus tās cēloņus. Lai samazinātu klientu mainību, ir 
jāpievērš uzmanību klientu attiecību stiprināšanai un efektīvu mārketinga aktivitāšu veikšanai, 
izmantojot gan komunikāciju ar klientiem, gan meklējot risinājumus, kā veicināt klientu 
noturību un pakalpojumu atkārtotu izmantošanu.  
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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. Kā 
produktu uztvers 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, kurā  novitāte apvienota ar 
kvalitāti. Ticamību produkta „Shishita” kvalitātei nodrošina „Swissdoobacco” iekarotā 
reputācija un neatkārtojamais tabaku 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, lai „Shishita” rada 
ap sevi ažiotāžu. Sociālo tīklu bumam, sekos reāla produkta ieviešana Vācijā, ko vislabāk 
īstenot ar promocijas tūri pa Vācijas lielveikaliem. 

2013. gada februāri 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, 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: 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 produkta atbilstībai klientu vajadzībām un nepieciešamības gadījumā operatīvi 
reaģēt, lai veiktu izmaiņas produktā. 
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A..Valdovskis, E.Gaile–Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
KLIENTU APKALPOŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE SIA „MOLLER 
AUTO LIDOSTA” 
 

SIA „Moller Auto Lidosta” Latvijas auto biznesā ir uzņēmums, kas savu darbību sācis 
2011.gada oktobrī un ir uzskatāms par jaunu uzņēmumu, kam ir jāveido un jānostiprina savs 
klientu loks. Nepārtraukti augošais komunikāciju laikmets un agresīvā tirgus konkurence 
pieprasa aizvien jaunus un interaktīvus risinājumus darbā ar klientiem. Līdz ar to  uzņēmums 
negaida, kad klienti nāks pie uzņēmuma, bet meklē klientus pats. 

SIA „Moller Auto Lidosta” tirdzniecības nodaļa ir saskārusies ar klienta datu 
apzināšanas un apkopošanas problēmām, kas traucē kvalitatīvi uzrunāt esošos un potenciālos 
jaunu automašīnu pircējus – gan privātpersonas, gan uzņēmumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
darbu ar klientiem, ir jāizveido klientu apkalpošanas sistēmu uzņēmumā, ir jāsagatavo 
rekomendācijas uzņēmuma vadībai, kā uzlabot saziņu ar klientu un viņu datu apkopošanu, 
tādējādi nostiprinot SIA „Moller Auto Lidosta” pozīcijas autotirgū.   

Labas klientu apkalpošanas prakses pamatā ir klientu attiecību uzturēšanas vadības 
sistēma (turpmāk tekstā - CRM). SIA “Moller Auto Lidosta” ir pieejama sava klientu datu 
apkalpošanas sistēma, taču, izpētot pieejamo datu kvalitāti, jāsecina, ka tā nav pilnvērtīgi 
ieviesta, un klientu apzināšana notiek daļēji un nepilnīgi.  

Lai panāktu progresīvu un efektīvu klientu apkalpošanu SIA “Moller Auto Lidosta” 
dīlercentrā, ir nepieciešama darbiniekam ērta, pilna klientu datus apkopojoša sistēma, ar kuras 
palīdzību sazināties ar potenciālajiem un esošajiem klientiem. 

Pētot uzņēmuma darbinieku attieksmi pret klientu apkalpošanas sistēmas lietošanu, tika 
atklāts, ka darbiniekiem trūkst zināšanu par sistēmas lietošanu – tā tiek uzskatīta par 
novecojušu, neelastīgu un nepārskatāmu. Sistēmas lietošana ir neregulāra, līdz ar to 
uzņēmuma klientu datu kvalitāte ir nepilnīga – netiek izmantotas sistēmas piedāvātās iespējas. 
Salīdzinot SIA „Moller Auto Lidosta” pieejamo CRM sistēmu un tās iespējas ar līdzīgām auto 
industrijā izmantotām CRM sistēmām, ir atklāts, ka sistēmai piemīt vairākas priekšrocības, 
vērtējot to no pārdošanas, pārdošanas vadības un darbinieka skatupunktiem. 

Lai uzlabotu SIA „Moller Auto Lidosta” darbu ar klientiem, ir ieteicams pilnveidot 
pārdošanas procesu, ieviest rīkus, ar ko veikt datu reģistrāciju un pilnveidot esošo CRM 
sistēmu. Tāpat ir jāveic pilnu darbinieku teorētisku un praktisku apmācības procesu darbam ar 
sistēmu. Pilns apmācību cikls ilgst 6 mēnešus.  Sistēmas pilnveidošanai nepieciešams pielāgot 
tās pārdošanas iespējas, kas veicams 6 mēnešu laikā. Ilgākā laika posmā sistēma ir jāintegrē 
Microsoft Windows vidē. Strukturāli un procesuāli CRM sistēmas uzlabojumi SIA „Moller 
Auto Lidosta” kopumā var tikt realizēti 3 gadu laikā.  
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VADĪBZINĪBU SEKCIJA 
 
L. Birgere, J. Jakubāne (zinātniskā vadītāja) 
 
INVESTĪCIJU PROJEKTA EFEKTIVITĀTE RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ  
 

Ikviena uzņēmēja saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu, iespēju robežās 
apmierinot klientu vēlmes. Lai uzņēmumam būtu stabila peļņa, kurā novērojams pieaugums, 
un lai spētu konkurēt pašreizējā tirgū, nepieciešams nepārtraukti attīstīties un ieviest jaunus 
pakalpojumus un produktus. Lai ieviestu jaunus pakalpojumus un produktus, uzņēmumam 
jāizanalizē notiekošo situāciju valstī, patērētāju vēlmes un tuvo konkurentu pašreizējo 
stāvokli un piedāvājumus. Labam vadītājam savs uzņēmums nepārtraukti ir jāattīsta, bet tāpēc 
jāiegulda līdzekļi, bet, to darot, jāizanalizē spēja atmaksāt iespējamos kredītus, kā arī to, cik 
ilgā laikā ieguldītie līdzekļi nesīs vēlamo peļņu. Mūsdienu ekonomikā darbojas plašs 
ekonomisko subjektu grupu loks: īpašnieki, kreditori, vadītāji, piegādātāji un pircēji, valsts 
institūciju darbinieki, kur katram ir atšķirīgas intereses uzņēmuma saimnieciskās darbības 
rezultātos. Tātad uzņēmuma finansiālās darbības analīze, kas pēc savas būtības ir 
daudzšķautņaina un kuras iegūtie rezultāti ir dažādi interpretējami, kalpo kā nozīmīgs 
informācijas avots dažādu vadības, saimnieciskās darbības, investīciju un administratīvo 
lēmumu pieņemšanai. 

Darba izstrādes laikā autore veica detalizētu uzņēmuma analīzi, lai spētu atklāt  
uzņēmuma nepilnības un laikus tās  novērst. Pētījuma mērķis bija apkopot un izanalizēt 
informāciju par uzņēmumu kopumā, izpētīt ražošanas uzņēmuma iekšējo, ārējo vidi, veikt 
finanšu rādītāju analīzi, ar kuru palīdzību iespējams noteikt uzņēmuma iespējas, kā arī 
izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanai. 

Ar uzņēmuma finanšu analīzes palīdzību iespējams noskaidrot, cik efektīvi uzņēmums 
izmanto savus finanšu līdzekļus, lai palielinātu konkurētspēju un uzlabotu darbību kopumā. Ja 
uzņēmumam ir pārlieku daudz skaidras naudas norēķinu kontos un uzņēmuma kasē, tas 
liecina, ka uzņēmums neizmanto efektīvi savus brīvos līdzekļus, lai uzlabotu tā darbību. 
Uzņēmēja vispareizākā rīcība būtu šos līdzekļus ieguldīt uzņēmuma attīstībā, lai veicinātu 
efektīvāku saimniecisko darbību. 

Izanalizējot patērētājus un novērtējot pieprasījumu, ražošanas uzņēmuma piedāvājums 
ir mazāks par pieprasījumu, tādēļ ir jāievieš jauna tehnoloģija, ar kuras palīdzību iespējams 
saražot vairāk produkcijas un apmierināt savu klientu vajadzības. Pirms tehnoloģija tiek 
ieviesta, ir detalizēti jāizpēta piedāvātās ražošanas tehnoloģijas, izvēloties izdevīgāko 
piedāvājumu, lai samazinātu iespējamās izmaksas, kuras radīsies, ieviešot tehnoloģiju 
uzņēmumā. Ieviešot jaunu tehnoloģiju, ir jāapmāca esošie darbinieki vai arī jāatlaiž daļa no 
esošajiem darbiniekiem un jāpieņem jauni, kuri būtu jau kvalificējušies konkrētai 
tehnoloģijai. Pirms pieņemt lēmumu, uzņēmējam būtu jāizvērtē, kurš no šiem abiem 
variantiem būtu izdevīgāks un efektīvāks. Kā arī pastāv iespēja, ka, ieviešot jaunu 
tehnoloģiju, ražošanas jauda palielinās daudz ievērojamāk nekā to pieprasa esošie klienti. Lai 
uzņēmums strādātu efektīvāk un spētu realizēt visu saražoto produkciju, uzņēmumam ir 
jāiespiežas jaunā tirgū, kur tā piedāvātajai produkcijai būtu pietiekams noiets.  

Veicot ieguldījumus uzņēmuma darbībā, vienam ieguldījumam pakārtojas cits 
ieguldījums, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina viena otru, tādēļ, ieviešot jaunu 
tehnoloģiju, ir nepieciešami kvalificēti darbinieki, kā arī jauns tirgus, kurā realizēt savu 
produkciju. 
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M. Dubickis, J. Iļjins (zinātniskais vadītājs) 
 
RĪGAS PIEVILCĪBA CILVĒKKAPITĀLA PIESAISTEI 
 

Latvijā pastāv vairāki normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, kuros ietverti 
ilgtspējīgas attīstības plānošanas, tajā skaitā inovācijas attīstības jautājumi. Inovācija šobrīd ir 
būtisks priekšnosacījums izaugsmei kā biznesā, tā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā. 
Līdzīgi kā uzņēmējdarbības un mārketinga vidi veido noteikti faktori, inovācijas ekosistēmu 
veido vairāki būtiski elementi. Viens no būtiskākajiem ir cilvēkkapitāls, ko var uzskatīt par 
inovācijas ekosistēmas stūrakmeni. 

Pētījuma objekts ir Rīga, savukārt pētījuma priekšmets ir tās stiprās un vājās puses 
cilvēkkapitāla piesaistei. Pētījuma mērķis ir noteikt Rīgas pievilcību cilvēkkapitāla piesaistei. 
Mērķa sasniegšanai tika veikta normatīvu un statistikas datu izpēte, kā arī veiktas strukturētās 
intervijas ar biznesa vides, zinātnes un pētniecības sektora pārstāvjiem un politikas 
veidotājiem.  

Starp Latvijas statistiskajiem reģioniem (pēc NUTS 3 klasifikācijas) lielākā iedzīvotāju 
koncentrācija ir Rīgā. Tā atrodas ģeopolitiski izdevīgā vietā, valsts centrā – Baltijas jūras 
piekrastē. Rīgā ir augstākais IKP uz vienu iedzīvotāju un arī citi rādītāji ir salīdzinoši augstāki 
nekā pārējos Latvijas reģionos. Latvijā kopumā ir viszemākā uzņēmējdarbības pētniecības un 
izstrādes intensitāte Eiropas Savienībā. Finansējums augstākajai izglītībai procentuāli no IKP 
ir vairākas reizes zemāks par vidējo rādītāju Eiropā.  

Pieejamās informācijas analīze un ekspertu interviju rezultāti parāda, ka izteikti stiprās 
puses Rīgā ir platjoslas pakalpojumi, tēls ārvalstīs un līdzšinējā Eiropas Savienības fondu 
finansējuma apguve, ko iespējams izmantot reģiona attīstīšanai. Var uzskatīt, ka Rīgā ir laba 
uzņēmējdarbības/inovāciju vide, tomēr inovācijas ekosistēma nesasniedz tās mērķus, tādējādi 
norādot uz būtisku atšķirību starp uzņēmējdarbības vidi un inovācijas vidi, kā arī inovācijas 
vides priekšnosacījumiem un sasniegto rezultātu. Kultūras un izklaides, transporta un 
pieejamības iespējas Rīgā ir tās, ko var pozicionēt augsti kvalificēta cilvēkkapitāla 
piesaistīšanai darbam un dzīvošanai. Savukārt iespējas ģimenēm, dzīvošanas izmaksas, 
izglītības un pētniecības iespējas, sociālās garantijas, salīdzinoši augstas produktu cenas un 
veselības aprūpes kvalitāte ir tās, ko nepieciešams būtiski uzlabot augsti kvalificēta 
cilvēkkapitāla piesaistīšanai. Jaunas nodarbinātības iespējas augsti kvalificētām un talantīgām 
personām drīzāk parādās multinacionālos uzņēmumos nekā vietējos uzņēmumos. 
Izglītības/zinātnes institūcijās, valdībā un valsts pārvaldē kopumā jaunas nodarbinātības 
iespējas augsti kvalificētām un talantīgām personām parādās salīdzinoši reti. 

Personāla mobilitāte ir vāja gan no pētniecības uz ražošanu, gan otrādi, tāpēc 
nepieciešams veicināt saikni starp pētniecību un augstāko izglītību, mudinot jau mācību 
procesā iekļaut reālas darbības pētniecības un ražošanas sasaistei. Jāveido ciešāka sadarbība 
starp augstākās izglītības institūcijām un uzņēmējiem un vienota sistēma, kas sadarbībai 
apvieno augstākās izglītības institūciju zinātnisko bāzi un uzņēmējus. 

Inovācijas ekosistēmas mērķu sasniegšanai nepieciešams izstrādāt politiku, kurā 
jāparedz diferencētas aktivitātes augsti kvalificēta cilvēkkapitāla piesaistīšanai no dažādiem 
reģioniem – citiem reģioniem Latvijā, Eiropā, ārpus Eiropas un tiem, kuri emigrējuši, ir 
atšķirīgi. Būtiski ir arī paredzēt aktivitātes esošā cilvēkkapitāla noturēšanai reģionā. Visdrīzāk 
augsti kvalificēts cilvēkkapitāls uz Rīgu varētu tikt piesaistīts no citiem Latvijas reģioniem, 
citām Eiropas valstīm un no valstīm ārpus Eiropas, tāpēc piesaistīšanas aktivitātes galvenokārt 
nepieciešams plānot šiem reģioniem. 
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M. Garanča, V. Šatrevičs (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU IEGULDĪJUMA EFEKTIVITĀTE 
 

Ikviena uzņēmuma veiksmīgai darbībai un attīstībai ir jādomā par investīcijām, t.i., 
naudas ieguldīšanu kādā lietā, lai  gūtu peļņu nākotnē. Piemēram, ražošanas apjoma 
palielināšanai, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, jaunu tirgu apgūšanai. Pirms pieņemt 
lēmumu par investīciju nepieciešamību, ir jānovērtē peļņas iespējas, veicot investīciju 
efektivitātes aprēķinus. Tāpat arī autores pētāmajam uzņēmumam SIA „Jaunzeltiņi”, kas ir 
starptautisks transporta ekspeditoruzņēmums, kas tirgū darbojas jau 19 gadus, piedāvājot 
pilnu loģistikas pakalpojumu kompleksu, sākot ar kravas kvalitātes pārbaudi un beidzot ar 
nogādāšanu iekraušanai transportlīdzeklī, lai papildinātu savu piedāvāto pakalpojumu klāstu 
un paplašinātu tirgus daļu, kā arī nezaudētu esošos klientus, ir jāizlemj par kapitālieguldījumu 
veikšanu. 

Pētnieciskā darba laikā autore veica transporta nozares analīzi, kurā darbojas pētāmais 
uzņēmums, un secināja, ka Latvijas tautsaimniecībā tā ir viena no nozīmīgākajām nozarēm, 
kas ir cieši saistīta ar pārējo nozaru darbību un attīstību, tāpat transports un loģistika ir 
iekļauta Ekonomikas ministrijas izvirzīto prioritāro nozaru sarakstā, tādējādi uzņēmumiem, 
kas darbojas šajā nozarē, ir attīstības iespējas. 

SIA „Jaunzeltiņi” misija ir nodrošināt efektīvu un pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu, 
apmierinot katra klienta individuālās vajadzības un gūstot optimālu ienesīgumu. 

Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir palielināt kopējo kravu apgrozījumu par 30% līdz 
2015. gadam un paplašināt uzņēmuma tirgus daļu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāpanāk jaunu 
klientu piesaisti un pakalpojumu uzlabošanu. 

SIA „Jaunzeltiņi” sākotnēji veica tikai zāģmateriālu kravu apkalpošanu, bet krīzes 
iespaidā, 2009.gads bija viens no smagākajiem uzņēmuma vēsturē, uzņēmuma vadība 
pieņēma lēmumu apkalpot dažādu veidu kravas, lai minimizētu riskus. Pieņemtais lēmums 
izrādījās pareizs, jo 2012. gadā citu kravu apgrozījums sasniedza 70617 tonnas no tām 15% 
bija konteinerkravas. Lai apkalpotu dažādu veidu kravas, ir jābūt atbilstošam tehniskajam 
nodrošinājumam. Uzņēmumam ir 14 autoiekrāvēji ar 1,5 līdz 7 tonnu celtspēju, ar kuriem  var 
pārkraut standartpaletes. 

Autores pētāmajam uzņēmumam viena no galvenajām problēmām ir tāda, ka nav 
atbilstošas tehnoloģiskās iekārtas, kas spētu apkalpot smagsvara kravas, tādēļ ir jāinvestē 
materiāltehniskās bāzes uzlabošanā, konkrētāk, jāiegādājas autoiekrāvēju ar lielu celtspēju un 
spēju iebraukt standarta konteinerā. Lai izvēlētos vispiemērotāko variantu autoiekrāvēja 
iegādei, ir jāizvērtē piedāvājumu klāstu pēc tehniskajiem parametriem un jāizdara pareizo 
izvēli. Pēc tam jāizvēlas finansēšanas veids ar vislabākajiem nosacījumiem. Pēc izvēles 
veikšanas jānosaka gaidāmais ienākumu lielums no konkrētā investīciju objekta. Lai to 
noteiktu, ir jānosaka ikgadējā naudas plūsma, kas ir starpība starp pozitīvo un negatīvo naudas 
plūsmu. Investīciju efektivitātes novērtēšanai ir jāaprēķina tīrā diskontētā vērtība (NPV), 
izmantojot izvēlētās procentu likmes, kuras parāda ieguldījuma atmaksāšanās prasības.  

Izvēlētā investīcija ir efektīva, ja tīrā diskontētā vērtība ir lielāka par nulli, tātad var 
realizēt šo investīciju. 
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D. Gerasimova, I. Ezera (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA DARBĪBAS EFEKTĪVA VADĪŠANA UN 
KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANA MŪSDIENU TIRGUS 
APSTĀKĻOS 
 

Mūsdienu tirgus dalībnieki  jutīgi  reaģē uz pārmaiņām un jaunumiem. Patērētājiem ir 
grūti mainīt savus ieradumus. Piemēram, nevis apmeklēt ierasto kafejnīcu, bet gan aiziet uz 
kādu jaunatvērtu. Iemesli ir dažādi, bet galvenokārt nezināšana un vēlme palikt savā komforta 
zonā. Uzņēmumam īpaši svarīgi ir nodrošināt, lai klients pēc pirmā apmeklējuma  būtu 
apmierināts, vēlētos atgriezties un ieteiktu citiem. Katrs uzņēmums sastāv no daudziem 
mainīgiem elementiem. Savukārt visi šie elementi no uzņēmuma viedokļa cieši savijas ar 
ārējiem elementiem. Lai uzņēmums kļūtu konkurētspējīgs, izcīnītu savas pozīcijas tirgū, ir 
jāsāk ar savas iekšējās vides sakārtošanu. Tas nozīmē, ka ir jābūt koordinētai uzņēmuma 
saimnieciskajai darbībai. 

Projekta mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, praktisko pieredzi 
uzņēmumā un tās analīzi, izstrādāt priekšlikumus SIA FlyFood kafejnīcas „FlyCafe” 
saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Mērķa izpildei veicamie uzdevumi: 
raksturot uzņēmējdarbību un konkrēto nozari Latvijā, veikt uzņēmuma vides analīzi un izdarīt 
secinājumus. 

Lai noteiktu uzņēmuma pozīciju un iespējas starp konkurentiem konkrētajā nozarē un 
darbības sfērā, autore veica paplašināto SVID analīzi, kura tika balstīta uz uzņēmējdarbības 
vides, ēdināšanas nozares un paša uzņēmuma izpēti un analīzi. Šajā pētīšanas posmā ļoti labi 
izkristalizējās uzņēmuma spēks – patstāvīgo klientu loks, kvalitatīvs ēdiens, sadarbības 
partneri un atrašanās vieta Rīgā, kas ļauj attīstīties. Taču vājo vietu dēļ – nesakārtotā   
izejvielu un produkcijas piegāde, personāla mainība, produkcijas vienveidība, nespēja 
izkonkurēt pārējos uzņēmumus, kas piedāvā tādu pašu vai līdzīgu produkciju un 
apkalpojumus. Uzņēmējdarbībā, īpaši ēdināšanas nozarē, patērētājs ļoti acīgi ievēro  sīkumus, 
tāpēc restorānos un kafejnīcās jābūt patīkamai gaisotnei, profesionālai apkalpošanai, 
kvalitatīvam un dažādam ēdienam, kā arī, protams, patērētājam labvēlīgai cenai. Ēdināšanas 
nozarē strādā daudz uzņēmumu, ir liela konkurence, pieaug klientu prasības un attīstās 
tehnoloģijas. Tāpēc, lai spētu noturēties tirgū, jāattīsta konkurētspēju, uzlabojot saimnieciskās 
darbības efektivitāti vai atrodot unikālu nišu,  ne mazāk svarīgi ir sakārtot uzņēmuma iekšējo 
darbību un organizēt ikdienas darbu, lai spētu pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. 

Pēc autores domām, darbā aprakstītajam uzņēmumam, lai uzlabotu konkurētspēju, ir  
jāsakārto un jākoordinē iekšējie procesi. Tie ir: izejvielu iegādes un pasūtīšanas regularitātes 
nodrošināšana; produkcijas piegādes klientiem sakārtošana; pamatlīdzekļu uzlabošana (gāzes 
iekārtas uzstādīšana darba automašīnai); ēdienkartes papildināšana (veselīgu un veģetāru 
ēdienu piedāvājumi); aktivitātes elektroniskajā vidē (aktivitāte sociālajos portālos, uzņēmuma 
mājaslapas izstrāde). Visi šie priekšlikumi viens otru papildina. Piemēram, mājaslapa sniedz 
iespēju klientiem un potenciālajiem klientiem veikt pasūtījumus internetā, tādā veidā mazinot 
nesaprašanās, kas rodas, koordinējot pasūtījumus pa telefonu. Pasūtījumu veikšana mājaslapā 
samazina ikdienas izmaksas un sniedz informāciju statistikas un uzskaites vajadzībām, lai 
izvērtētu piegāžu apjoma svārstības. 

Uzņēmums spēs piesaistīt jaunu klientu loku un attīstīt savu uzņēmējdarbību tikai tad, ja 
tas būs izdarījis visu iespējamo savas darbības uzlabošanā esošajos tirgus apstākļos. 
 
 
 



53 
 

J. Iļjins, M. Dubickis, S. Balode (zinātniskā vadītāja) 
 
IEINTERESĒTO PUŠU TEORIJAS IZMANTOŠANA ORGANIZĀCIJAS 
PĀRVALDĪBĀ 
 

Arvien biežāk no uzņēmumiem tiek prasīts ne vien gūt peļņu vai palielināt apgrozījumu, 
bet arī nodarboties ar ētisku, sociāli atbildīgu biznesu. Organizāciju pārvaldībā arvien biežāk 
jāizmanto teorijas, kas palīdz strukturizēt un veidot ilgtermiņa, ilgtspējīgu nākotnes attīstības 
stratēģiju. Viena no teorijām, kas palīdz sagrupēt un veidot uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiju, ir 
„Ieinteresēto pušu teorija”, kuru oriģināli grāmatā „ Strategic Management: A Stakeholder 
Approach” atspoguļoja R. E. Frīmens (R.Edvard Freeman). Lai veiksmīgi sekmētu 
organizācijas izaugsmi, nepieciešams ne tikai ņemt vērā organizācijas ārējās ieinteresētās 
puses, piemēram, klientus vai valdību, bet arī iekšējās ieinteresētās puses, piemēram, 
darbiniekus, piegādātājus un vadību. 

„Ieinteresēto pušu teorija” aptver ļoti svarīgu jautājumu klāstu, kas nepieciešams, lai 
varētu šo teoriju praktiski pielietot, tomēr tajā nav iekļauti visi uzņēmējdarbības aspekti. 
Piemēram, tā neapskata ieinteresēto pušu klasifikāciju un noteiktas puses nozīmīgumu kopējā 
mijiedarbībā. Tādēļ organizāciju pārvaldībā ir vērtīgi izmantot Aleksandra Ostervaldera 
(A. Osterwalder) stratēģiskās vadības metodi „Business Model Canvas”, kurā tiek izsvērtas 
jeb klasificētas ieinteresēts puses. Jāatzīmē, ka arī šī pieeja neatbild uz jautājumu: pēc kādiem 
kritērijiem vai faktoriem nepieciešams klasificēt ieinteresētās puses, resursus, aktivitātes, 
pircēju attiecības u.c.? 

Ja iepriekšminēto kritēriju noteikšanai un klasificēšanai nepieciešams veikt padziļinātu 
izpēti un izstrādāt metodiku, ar ko pēc attiecīgi individuāli noteiktiem rādītājiem, tad var 
noteikt ieinteresēto pušu ietekmi uz organizācijas darbību. Tāpat A. Ostervaldera modelis ar 
vizuālu diagrammu elementiem apraksta uzņēmuma vērtības un piedāvājumu, infrastruktūru, 
klientus un finanses. Šī pieeja organizācijām palīdz saskaņot savas darbības un ilustrē 
iespējamos kompromisus. Modelis ļauj ilustrēt arī dažādu galveno faktoru mijiedarbību, kā arī 
sasniedzamo klientu segmentu kanālus un to efektivitāti. 

Lai sekmīgi pielietotu ieinteresēto pušu teoriju, jāveic papildus izpēti, lai identificētu 
metodiku, kā atrast  galvenos faktorus organizācijas darbībā. Lai efektīvi izmantotu 
R.Edvarda Frīmena teoriju, ieteicams to apvienot ar A. Ostervaldera „Business Model 
Canvas” metodiku. Šī metodika organizācijām palīdzēs nodrošināt un izveidot sociāli 
atbildīgu un ilgtspējīgu stratēģiju. 

Izmantojot šādu pieeju, ir iespējams veiksmīgi aprakstīt, attēlot, izveidot organizācijas 
biznesa modeli. Balstoties uz šo pieeju, var nonākt pie kvalitatīvas un pamatotas produkta 
cenas un vizualizēt pievienoto vērtību radošās plūsmas organizācijā. Šī pieeja ir vērtīga  gan 
organizācijām, kas tikko ir sākušas darbību, gan arī pieredzējušām un lielām organizācijām. 
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J. Iļjins, A. Laizāns (zinātniskais vadītājs) 
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS SISTĒMAS AUGSTSKOLĀS 
 

Informācijas tehnoloģiju un citu nozaru attīstības tendences pasaulē liecina par to, ka 
cilvēka dzīvi ietekmējošie procesi kļūst aizvien neprognozējamāki, dinamiskāki un 
konkurence aizvien globālāka. Pārmaiņas globālajā tautsaimniecībā rosina pārmaiņu rašanos 
arī augstākās izglītības sistēmā, kur augstskolas konkurē starptautiskos reitingos, apmācību 
procesa kvalitātē un ar zinātniskajiem sasniegumiem. Augstskolas tradicionāli ir bijušas 
zinātnes centri, kur rodas jaunas un inovatīvas biznesa idejas. Šajos jaunajos, dinamiskajos 
konkurences apstākļos augstskolām ir jāmeklē alternatīvi veidi, kā gūt papildu ienākumus, un 
viens no veidiem ir tehnoloģiju pārnese, kuru jāveic pēc iespējas efektīvāk un ar iespējami 
lielākiem ienākumiem. Stratēģiskos plānus un attīstības vīziju ir izstrādājusi arī Rīgas 
Tehniskā universitāte (RTU) - Latvijā lielākā tehnoloģiju augstskola, kur inženierzinātnes 
apgūst vismaz 2/3 no Latvijā studējošajiem. 

RTU savā stratēģijā izvirza mērķi kļūt par trešās paaudzes universitāti, kas nodrošina 
augsti kvalitatīvu studentu apmācību, pasaules līmeņa zinātnes attīstību un konkurētspējīgu 
inovatīvu produktu radīšanu. Tomēr RTU joprojām nav izveidota pilnīga un labi sabalansēta 
uzņēmējdarbības veicināšanas un ideju komercializācijas sistēma. Nav izveidots vienots un 
nepārtraukts idejas komercializācijas cikls, kas radītu iespēju sekmīgi komercializēt studentu, 
pētnieku un zinātnieku idejas, radot jaunus, uz inovācijām balstītus, uzņēmumus. 

Lai panāktu šos mērķus RTU, ir jāizveido uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas stratēģija, 
kur jāpievērš uzmanība pirms un pēc inkubācijas periodam, radot „uzņēmēja gara 
ekosistēmu” universitātē, kas ne tikai palīdz komercializēt ideju, bet arī rosina un palīdz 
jaunajiem uzņēmējiem, mazinot iespējamos uzņēmējdarbības uzsākšanas riskus un tādējādi 
nodrošinot tiem pēc iespējas īsā laikā veiksmīgi sākt uzņēmējdarbību. Stratēģijā tiks izveidota 
sabalansēta un vienota biznesa atbalsta un uzņēmējdarbības struktūra. „Ekosistēmas” 
radīšanas pamatā ir starpdisciplināra un uz informācijas apmaiņu vērstas platformas izveide, 
kuru vadītu profesionāli biznesa mentori. Šīs platformas sastāvā tiks iekļauti fakultāšu un 
universitātes studentu biznesa inkubatori, biznesa inkubatori, par ekspertiem un mentoriem 
tiks uzaicināti lielo veiksmīgo Latvijas kompāniju speciālisti un īpašnieki, riska kapitālisti, 
kas sekmēs mijiedarbību un veicinās sinerģiju. Problēma, kas šobrīd eksistē Latvijā, ir 
inovatīvu ideju trūkums, kurām ir pietiekams biznesa (komerciālais) un vienlaicīgi arī peļņas 
potenciāls. Šī rādītāja uzlabošanai nepieciešama ciešāka studiju procesa mijiedarbība un 
sasaiste ar industriju, un studentu iesaistei zinātnisko un praktisko pētījumu veikšanā 
uzņēmumu vajadzībām uzmanība ir jāpievērš jau pirmajos studiju gados.  

Lai RTU veidotos kā trešās paaudzes universitāte, jāizveido uzņēmējdarbības atbalsta 
stratēģija. Īpaša uzmanība jāpievērš pirmsinkubācijas periodam, kurā jāiesaista gan 
zinātnieki – ideju autori, gan studenti – enerģijas un entuziasma pilni jaunie uzņēmēji. 
Pēcinkubācijas perioda nodrošināšanai ir jāizveido spēcīga normatīvo aktu un regulu 
datubāze, kas sekmēs efektīvu un visām pusēm pieņemamu sadarbības modeli, kurā RTU būs 
gan materiālie, gan nemateriālie ieguvumi. 
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A..Junga, J. Jakubāne (zinātniskā vadītāja) 
 
PROCESU VADĪBAS NOZĪME PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 
UZŅĒMUMA DARBĪBĀ 
 

Uzņēmums savā būtībā ir mikropasaule, kurā ir iesaistīti cilvēki, to uzvedība, 
aktivitātes, mērķi un tiekšanās pēc panākumiem. Tas darbojas vidē, kas nav izolēta no 
klientiem, piegādātājiem, tirgus un regulējošām prasībām. Veiksmīgi uzņēmumi organizē 
savu darbību tā, lai ne tikai apmierinātu savu ieinteresēto pušu - klientu, piegādātāju, 
darbinieku un īpašnieku prasības un vēlmes, bet lai pārspētu viņu cerības. Veids, kā to 
sasniegt, ir izveidot vidi, kurā visas ieinteresētās puses savstarpēji sadarbojas, lai sasniegtu 
kopējus mērķus un rezultātus. 

Procesu vadība jeb biznesa procesu vadība ir kļuvusi par vienu no visplašāk 
izmantojamajām pieejām mūsdienu organizāciju un informācijas vadības sistēmām. Procesu 
vadība menedžmenta sistēmā nozīmē uzņemties noteiktas pūles procesu ietekmēšanai, lai ar 
to palīdzību sasniegtu noteiktus un definētus uzņēmuma mērķus. Ir saprotams, pat ja noteikts 
process definēts, bet nenotiek tā vadība un ietekmēšana uz to - „pats” process nevar tikt līdz 
mērķim. Līdz ar to jebkuru biznesa procesu ir nepieciešams vadīt, lai tas palīdzētu tikt līdz 
definētajam mērķim. 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot un definēt pakalpojumu uzņēmuma procesu vadības 
pilnveidošanas iespējas, uzņēmuma turpmākai veiksmīgai darbībai. Šī pētījuma priekšmets 
būs aktuāls un interesants uzņēmējiem, kas plāno nodarboties ar viesnīcu biznesu, jo, 
pateicoties konkrētas viesnīcas pētījumam, to procesu vadībā ir labi redzams, kā labāk nedarīt 
un kā pareizi vadīt procesus tieši viesnīcā.  

Pētāmais uzņēmums pastāv jau 7 gadus, un, protams, ka 7 gadu laikā uzņēmumam bija 
gan kāpumi, gan kritumi. Pēdējo gadu laikā uzņēmuma darbinieki ir pamanījuši, ka strādāt ir 
arvien grūtāk un nākt uz darbu vairs negribas. Problēmas nerada ne darba samaksa, ne 
darbalaiks, ne kolektīvs. Pētījumā tika konstatēta galvenā problēma, kāpēc cilvēkiem vairs 
nav komfortabli strādāt šajā uzņēmumā. Proti: darbinieki nevar saprast savus darba 
pienākumus, atbildību,  viņiem ir grūti uztvert jaunus uzdevumus. Nākamais solis bija atklāt, 
kāpēc tā noticis, jo šī problēma skar ne tikai darbiniekus, un darbinieku pienākumu izpilde ir 
cieši saistīta ar uzņēmuma klientiem, piegādātājiem u.c. – tātad ietekmē visu biznesu. 
Pirmkārt, problēma ir katra darbinieka funkcionālajos pienākumos – tie nav kārtīgi izstrādāti 
un pielāgoti šim uzņēmumam – ir paņemti standarta funkcionālie pienākumi katram amatam. 
Tas rada neērtības, jo bieži uzdevumi, kuri tiek noteikti kādam darbiniekam, vispār nav saistīti 
ar viņa darbību un kvalifikāciju. Otrkārt – uzņēmumam ir pārāk daudz priekšnieku, kuri 
pārbauda viens otru un, protams, katram ir savs redzējums uz uzdevumu izpildi. Lēmumu 
pieņemšanas process vispār nav saprotams. Vienu uzdevumu var uzdot vairākām personām, 
tātad laikā, kad šo uzdevumu var izpildīt viens cilvēks, ar to nodarbojas vairāki darbinieki un 
pat tie, kas nav vispār saistīti ar šo darbu. Tiek tērēts darbinieku laiks, kurā varētu izdarīt 
daudz vairāk, un rezultātā nav paveikti darbi, kas tieši ietilpst darbinieka funkcionālajos 
pienākumos – tātad vēlāk būs konstatēts, ka viņš nespēj padarīt savu darbu kārtīgi un laikā. 
Treškārt – pārāk bieži mainās personāls. Visiem ir labi saprotams, ka viesnīcu biznesā tas ir 
normāli, tomēr tieši šim uzņēmumam personāla mainība ir pārāk augsta, un tāds līmenis 
sasniegts pēdējo gadu laikā. 

Mainīt situāciju šajā uzņēmumā ir iespējams, pilnveidot procesu vadību - nosakot un 
klasificējot pareizos un reālos procesus –, kas strādās, taupīs laiku, resursus, motivēs 
personālu un paaugstinās pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pārdošanas apjomus. 
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K. Klints, G. Kozaka (zinātniskā vadītāja) 
 
MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

Mūsu pasaule nav iedomājama bez uzņēmumiem, jo bez tiem cilvēks nevarētu 
iegādāties sev nepieciešamās preces un pakalpojumus. Katram cilvēkam ir savādāka gaume, 
vēlmes un vajadzības, tāpēc arī ir nepieciešams ļoti plašs produkcijas klāsts, lai varētu 
apmierināt katra cilvēka vēlmes un vajadzības. Tādēļ tiek veidoti dažādi uzņēmumi, kuri 
piedāvā dažādu produkciju, atbilstoši savām iecerēm uz peļņas maksimizēšanu. Mūsdienās 
aizvien vairāk tiek veidoti jauni uzņēmumi, līdz ar to arī tirgus visu laiku paplašinās, un, lai 
gūtu peļņu un spētu pastāvēt starp tik daudziem konkurentiem, vajag zināt pareizo rīcību. 
Tāpēc rodas neskaitāmi jautājumi – kā izkonkurēt pārējos uzņēmumus, kā būt labākajam, kas 
jādara, lai to visu panāktu, kā nezaudēt savu vietu tirgū, kā iegūt lielāku peļņu u.c. 

Pētījuma mērķis bija izvirzīt un pamatot mazumtirdzniecības uzņēmuma pilnveidošanas 
pasākumus. Tādēļ autors veica uzņēmuma vides analīzi, uzņēmuma bilances analīzi, kā arī 
peļņas vai zaudējumu analīzi. Papildus tika veikta arī finanšu rādītāju analīze. Izvērtējot 
analīzes rezultātus, autors nonāca pie vairākiem risinājumiem, kā pilnveidot uzņēmuma 
darbību. 

Viena no lielākajām problēmām –  uzņēmumam ir ļoti liels produkcijas uzkrājums. 
Protams, krājumi ir nepieciešami, lai vienmēr varētu nodrošināt uzņēmuma veikalus ar 
nepieciešamo produkciju, bet ja uzkrājumu ir pārāk liels un tas netiek pārdots, uzņēmumam 
rodas zaudējumi, ko rada  nerealizētā produkcija. Lai novērstu šo problēmu, uzņēmumam 
būtu jāveic klientu anketēšana, lai varētu uzzināt, kāda veida produkciju patērētāji vēlas 
vairāk un kādu mazāk. Vēl viens risinājums varētu būt regulāra pārdotās produkcijas 
apsekošana, tādā veidā varētu secināt, kura ir pieprasītākā un kura nav tik pieprasīta 
produkcija, līdz ar to uzņēmums zinātu, kuru produkciju iepirkt vairāk. 

Uzņēmumam būtu jācenšas samazināt arī pārdošanas izmaksas. Tā kā uzņēmumā 
darbojas vairāk kā 200 cilvēki, tad lielu daļu no izmaksām aizņem tieši darbinieku algas. 
Uzņēmumam būtu jāizpēta, vai tiešām ir nepieciešams tik liels darbinieku skaits, jāizpēta, vai 
darbinieku pienākumi nepārklājas. Samazinot darbinieku skaitu, samazināsies arī izmaksas. 
Jāpārbauda būtu arī vecās iekārtas, cik elektrības tās patērē, varbūt  izdevīgāk būtu iegādāties 
jaunas iekārtas.  

Tā kā mūsdienās neviens uzņēmums nevar iztikt bez reklāmas, tad liela uzmanība būtu 
jāpievērš uzņēmuma popularizēšanai. Vispopulārākais mūsdienu reklāmas veids ir mājaslapas 
izveide. Mājaslapā uzņēmums var iepazīstināt klientus ar produkcijas klāstu, pievedumiem, 
akcijām utt. Ir daudz dažādu uzņēmumu, kas nodarbojas ar mājaslapu izveidi un uzturēšanu, 
tāpēc atrast izdevīgāko variantu nav nekādu problēmu. Vēl viens no reklamēšanas veidiem ir 
atlaižu vai punktu vākšanas kartes ieviešana, kāda ir lielveikaliem „RIMI” vai „Maxima”. 
Tādā veidā būtu iespējams piesaistīt jaunus klientus, kā arī motivēt esošos iepirkties arvien 
biežāk. Ar šādu karšu palīdzību uzņēmumam ir arī vieglāk uzzināt regulāro klientu 
daudzumu. Uzņēmums varētu izdot arī iknedēļas bukletus ar akcijas precēm. Tā kā 
uzņēmuma īpašumā ir baltas krāsas mikroautobusi, tad arī tos varētu aplīmēt ar skaistiem, 
krāsainiem firmas logo un kontaktinformāciju, kas  varētu piesaistīt jaunus klientus. 

Mūsdienās būt labākajam starp visiem ir ļoti grūti, tāpēc ir jācenšas un jādara viss 
iespējamais, lai sasniegtu šo mērķi. Tāpēc vienmēr jāseko līdzi uzņēmuma darbībai un jārod 
jauni, inovatīvi risinājumi dažādu radušos problēmu novēršanai. 
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J. Lavrova, G. Kozaka (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZGLĪTĪBAS FINANSĒŠANAS MODEĻI LATVIJĀ 
 

Izglītība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ilgtermiņa ekonomiskajai 
attīstībai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Augstākā izglītība ir personu individuālās, sociālās un 
ekonomiskās mobilitātes dzinējspēks, kas piešķir cilvēkam pārliecību par viņa spējām savu 
iedzimto sociālo un ekonomisko problēmu analizē izmantot jaunas iespējas un tehnoloģijas, 
kas veidojas pieredzes un zināšanu paplašināšanas rezultātā. Tāpēc augstākas izglītības 
kvalitātei un pieejamībai tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs ir ļoti būtiska loma 
konkurētspējīgas, dinamiskas un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. 

Pēdējos trīsdesmit gados visās ekonomiski attīstītajās valstīs zinātniski tehnisko 
revolūciju rezultātā notika strauja augstākās izglītības sistēmu paplašināšanās. Straujie tempi 
noveda pie tā, ka daudzās augstākajās mācību iestādēs sāka pietrūkt resursu kvalitatīva 
mācību procesa nodrošināšanai, bet studentiem – līdzekļu izglītībai un iztikai. Arī Latvijā 
svarīgākās augstākās izglītības problēmas ir finanšu līdzekļu trūkums un augstākās izglītības 
devums. 

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt optimālus izglītības finansēšanas modeļus 
uzņēmējdarbības jomā Latvijā, kas nodrošinātu efektīvāku budžeta līdzekļu izmantošanu un 
paaugstinātu augstākās izglītības devumu. 

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 
 noteikt uzņēmējdarbības izglītības vietu un lomu izglītības sistēmā Latvijā;  
 izpētīt un novērtēt Latvijā esošos uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas 

modeļus;  
 veikt citu Eiropas valstu uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modeļu apskati 

un analīzi;  
 noteikt un klasificēt faktorus, kas ietekmē uzņēmējdarbības izglītības 

finansēšanu;  
 izstrādāt finansēšanas modeļus uzņēmējdarbības izglītības jomā un novērtēt to 

izmantošanas lietderību.  
Veiktā analīze parādīja, ka Latvijā augstākās izglītības finansēšanai 2011.gadā novirzīti 

214,1 mlj.Ls, kas sastāda tikai 1,5% no IKP. Galvenās prioritātes studiju budžeta vietu skaita 
plānošanai ir doktorantūras un maģistrantūras studijas. Tā vislielākais budžeta vietu īpatsvars 
ir doktorantūras studiju programmām, tālāk seko maģistra studiju  programmas, bakalaura un 
koledžas studiju programmas. Koledžu un bakalauru studiju programmām kopā valsts iedala 
70,4% finansējuma, maģistra un doktora programmām – 29,6%. 

Uzņēmējdarbības studiju virziena budžeta vietu skaita analīze parādīja, ka budžeta vietu 
īpatsvars katrā studiju programmā katru gadu mainās, līdz ar to var secināt, ka nav izstrādāta 
speciālistu sagatavošanas politika valsts līmenī. 

Pētījuma ietvaros tika veikta Rīgas Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības un vadības 
studiju virziena bakalaura un maģistra pilna laika studentu sekmju analīze. Pēc iegūtajiem 
rezultātiem var secināt, ka, pirmkārt, daļai studentu, kas uzņemti budžeta vietās, sekmes ir 
sliktākas nekā studentiem, kas mācās par saviem līdzekļiem un, otrkārt, studentu skaits, kuru 
vidējās atzīmes ir vismaz 7,5 balles, ir ievērojami mazāks par budžeta vietu skaitu.  

Veicot Latvijas, ka arī citu valstu augstākās izglītības finansēšanas modeļu analīzi un 
salīdzināšanu, pētījuma autore izcēla un klasificēja faktorus, kas ietekmē augstākās izglītības 
finansēšanu. Ņemot vērā noteiktos faktorus un esošos finansēšanas modeļus, tika piedāvāti 
divi augstākās izglītības finansēšanas modeļi, kuru pielietošana varētu nodrošināt efektīvāku 
budžeta līdzekļu izmantošanu un palielinātu studentu motivāciju labi mācīties. 
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D. Lietaviete, E. Gaile–Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS MODEĻI LATVIJAS UZŅĒMUMOS 
 

Jebkuras organizācijas pamatā ir cilvēki, diemžēl ne vienmēr tie tiek uztverti kā resurss 
uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai un personāla attīstības jautājumi nav iekļauti 
uzņēmuma prioritāšu sarakstā. Darbinieku attīstības un apmācības pasākumi būtu jāuztver 
nevis kā īslaicīgi kursi darbinieku zināšanu, prasmju un motivācijas celšanai, bet gan kā 
stratēģisks rīks, lai nodrošinātu uzņēmuma spēju pastāvēt ilgtermiņā. Protams, vēlamā 
rezultāta sasniegšanai, uzņēmuma vadībai ir arī skaidri jāapzinās savi mērķi un jāizvērtē, 
kādas apmācību un attīstības metodes ir konkrētajā situācijā atbilstošākās. Pielietojot 
piemērotus attīstības veidus, tajos ieguldītie naudas līdzekļi un darbs būs arī ieguldījums 
uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā. 

Pētījumā no visām personāla attīstības metodēm sīkāk apskatīts tieši koučings, jo tas 
tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem personāla attīstības veidiem, turklāt šobrīd arvien 
zināmāks tas kļūst arī Latvijas uzņēmumos. Tādēļ kā pētījuma problēma tiek izvirzīts 
jautājums – vai, uzņēmumā ieviešot koučingu, ir iespējams uzlabot tā ekonomiskos un 
sociālos rādītājus? 

Pētnieciskā darba laikā autore veica Latvijas darba tirgus, uzņēmumu personāla 
apmācību un attīstības pasākumu un reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu nozares analīzi, 
jo tajā darbojas pētījumam izvēlētais uzņēmums. Saskaņā ar analīzes rezultātiem pēc 
ekonomiskās recesijas, kas palielināja bezdarbu valstī, nodarbinātības līmenim atkal ir 
tendence pieaugt, kas vērtējams pozitīvi. Kopumā visvairāk strādājošo ir augstas 
kvalifikācijas profesijās, vismazāk – zemas kvalifikācijas profesijās. Nodarbināto skaits 
augstas kvalifikācijas profesijās ir lielāks nekā nodarbināto skaits ar augstāko izglītību, kaut 
gan būtu loģiski, ka šajās darba vietās strādātu cilvēki ar augstāko izglītību. Izglītības līmeņa 
un profesijas kvalifikācijas līmeņa neatbilstība novērojama arī zemāka līmeņu profesijās. 
Rezultātā daļai nodarbināto nepieciešamas papildu apmācības darba veikšanai, jo darbs 
iekļauj pienākumus, kas prasa citādākas prasmes un zināšanas nekā piemīt strādājošajiem. 

Par to, ka darba devējiem interesē personāla apmācības un attīstības pasākumi, liecina 
šo pakalpojumu tirgus pieaugums un arī ES fondu līdzekļu izmantošana personāla attīstības 
vajadzībām. Tomēr kopumā to iedzīvotāju īpatsvars, kas iesaistās mūžizglītības aktivitātēs, ir 
samērā mazs, tāpēc arī darba devējiem ir grūtāk atrast mainīgajām tirgus prasībām atbilstošas 
kvalifikācijas darbiniekus. Mūžizglītības jautājumi ir izvirzīti kā viena no prioritātēm arī 
Latvijas darba tirgū, lai panāktu lielāku dažādu iedzīvotāju grupu iesaisti izglītībā, kā arī 
nodrošinātu tirgu ar darbaspēku, kam piemīt darba prasībām un apstākļiem atbilstošas 
prasmes un zināšanas. 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu nozarē ir 
darbaspēka problēmas, galvenokārt kvalificētu speciālistu trūkums. Tajā pašā laikā nozares 
rādītāji un prognozes liecina, ka nozarē tuvākajos gados gaidāma izaugsme, kas savukārt šo 
kvalificētu darbinieku trūkumu uzņēmumos var tikai saasināt. Lai to novērstu, darba devējiem 
aktīvi jāiesaistās savu esošo un arī potenciālo darbinieku kvalifikācijas celšanā, veidojot un 
piedāvājot savām un arī darba ņēmēju vajadzībām atbilstošus personāla attīstības pasākumus. 

Pētījumā autore aplūkojusi dažādas personāla attīstības metodes, sīkāk apskatot tieši 
koučingu, tomēr Latvijā vēl reti izmantota. Pamatojoties uz pētnieciskajā darbā iegūtajiem 
datiem un atziņām, tiks izstrādāts koučinga ieviešanas modelis Latvijas uzņēmumiem, par 
bāzi izmantojot uzņēmumu SIA „MMS Communications Latvia”. 
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E. Miezīte, E. Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
JAUNO UZŅĒMUMU VEIKSMES FAKTORI LATVIJĀ SALĪDZINĀJUMĀ 
AR CITĀM VALSTĪM 
 

Jaunu uzņēmumu veidošanās un izaugsmes posmi ir plaši pētīti zinātnē citviet pasaulē, 
taču pētījumu par jauniem uzņēmumiem Latvijā ir  maz. Arī citi autori atzīst, ka ļoti maz ir 
zināms par uzņēmumu veidošanas centieniem Latvijā. Latvijā jautājums par jaunu uzņēmumu 
izveidošanas un attīstības veicināšanu aktualizējās 2008. un 2009. gadā, kad IKP kritās par 
3,3% un 17,7%. Šajā laikā arī bezdarba līmenis valstī būtiski pieauga no īpaši zemā 4,8% 
līmeņa 2008. gada maijā un aprīlī līdz 16% 2009. gada decembrī. Pēdējos gados ir 
atzīmējamas divas valsts sektora iniciatīvas jaunu uzņēmumu veidošanās veicināšanai un 
atbalstam: ieviestais mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss un inovācijas centru un 
biznesa inkubatoru izveide.  

Pētnieciskā darba laikā autore pētīja jaunu uzņēmumu attīstības fāzi un noteica tos 
faktorus, kas pozitīvi ietekmē jaunu uzņēmumu attīstību (“veiksmes faktori”) Latvijā, un 
salīdzinās rezultātus ar esošu pētījumu rezultātiem par citām valstīm. Lai arī lielākā daļa 
starptautisko pētījumu norāda, ka nepastāv definēta formula veiksmīga jauna uzņēmuma 
izveidošanai un attīstībai, tomēr tie identificē noteiktas iezīmes, kas ietekmē uzņēmumu 
veiksmi. Bieži starptautiskajos pētījumos tiek pieminēti šādi faktori: vadītāja pieredze 
konkrētajā nozarē vai tirgū, izglītības līmenis, pieredze uzņēmējdarbībā, lēmuma 
uzņēmējdarbības uzsākšanai pamatotība, tādas uzņēmēja īpašība kā mērķtiecīgums un citas. 
Vēl kā nozīmīgs faktors tiek nosaukts ieguldīto pūļu apmērs. Biznesa plāna esamība arī ir 
pozitīvs faktors, taču citi autori atzīmē, ka ir nepieciešams biznesa modelis, kas apraksta 
pamatojumu, kā organizācija rada vērtību, kā tā to piegādā klientiem un kā tā iegūst vērtību. 
Citi pētījumi norāda uz šādiem konstatētiem rezultātiem: uzņēmēji ir vispusīgi cilvēki, kā arī 
sociālais kapitāls varētu būt veiksmes faktors uzņēmuma tālākajā darbībā un veiksmē. 
Pētījums par Zviedriju norāda, ka tirgus izpēte biznesa plānošanā ir svarīga. Taču jāatzīmē, ka 
secinājumi par uzskaitīto faktoru ietekmi dažādās valstīs ir pat pretrunīgi. Starptautiskie 
pētījumi aptver tādas valstis kā Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Nīderlande, Norvēģija, 
Zviedrija, kā arī Austrālija. Uzņēmumu izaugsmes analīzē tiks noteikts radīto darba vietu 
skaits, piesaistītās investīcijas un pievienotā vērtība klientiem sniegto pakalpojumu vai preču 
veidā (apgrozījums), kas tajā pašā laikā ir arī viens no rādītājiem, kas raksturo pievienoto 
vērtību uzņēmumam.  

Šajā pētījumā apskatītie jaunu uzņēmumu veiksmes faktori attiecas uz periodu pēc 
uzņēmuma dibināšanas, kas ir „Jauna uzņēmuma veidošanas” fāzes nobeigumā un „Jauna 
uzņēmuma” fāzē, kamēr plašāk analizēta gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā ir „Jauna 
uzņēmuma tapšanas” fāze. Topošo uzņēmēju analīze nav šī pētījuma pamatmērķis, taču 
analizētie jaunu uzņēmumu veiksmes faktori var attiekties uz topošo uzņēmēju īpašībām. 
Pētījumā apskatītas šādu faktoru grupas: jaunu uzņēmumu vadītāju un dibinātāju pieredze un 
izglītība, kā arī atsevišķas īpašības, biznesa plānošanas esamība, kā arī citi faktori. 

Pētījumam par šo faktoru ietekmi uz jaunu uzņēmumu veiksmīgu tālāku attīstību Latvijā 
tiek veikta jaunu uzņēmumu aptauja, kā arī veiktas padziļinātas intervijas faktoru ietekmes 
izpratnes skaidrošanai. Novērojumi atspoguļo starptautisko pētījumu rezultātus – neskaidra 
izglītības un pieredzes ietekme, sociālā kapitāla loma un panākumi proporcionāli  
ieguldītajām pūlēm.  
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B. Orbidāne, D. Ščeulovs (zinātniskais vadītājs) 
 
DALĪTĀS VĒRTĪBAS STRATĒĢIJAS IZVEIDES PROJEKTS 
 

Mūsdienās uzņēmumi meklē arvien jaunus veidus, kā palielināt to darbības efektivitāti 
un izveidot jaunu stratēģiju modeļus, kas ļautu sekmīgi īstenot saimniecisko darbību un kuras 
rezultātā gūt peļņu. Taču, lai uzņēmuma darbība ilgtermiņā būtu efektīva, nepieciešams jāņem 
vērā valsts sociālās un ekonomiskās attīstības līmeni. Viens no risinājumiem ir dalītās vērtības 
stratēģijas izveides princips, kas aptver ekonomiskos jautājumus un rada vērtības sabiedrībai, 
risinot tās vajadzības un problēmas. Korporācijas mērķi un stratēģija ir jāpārveido, lai 
izveidotos saikne starp uzņēmumu, sabiedrību un ekonomisko izaugsmi kopumā, ne tikai 
peļņa pati par sevi. Šāda veida stratēģija palielina uzņēmuma efektivitāti un ekonomisko 
pieaugumu. 

Dalītās vērtības izveides stratēģija ir biznesa koncepcija, kas apvieno šādus jēdzienus – 
uzņēmuma konkurences priekšrocības un korporatīvā sociālā atbildība. Radot dalītās vērtības 
stratēģiju, galvenais ir tas, ka uzņēmuma konkurētspēja, sabiedrības un ekonomikas progress 
ir savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra. Šī stratēģija koncentrējas uz konkurences 
priekšrocību jeb uzņēmuma stratēģijas izveidošanu, par pamatu ņemot sabiedrības sociālo 
vērtību priekšlikumus un tradīcijas. 

Katram uzņēmumam būtu vēlams izskaitīt visas iespējas, ko piedāvā dalītās vērtības 
stratēģijas izveide, un pieņemt uzņēmuma stratēģijas lēmumus saistībā ar šīm iespējām. 
Uzņēmums, analizējot savas vājās vietas, mēģina tās pārstrukturēt un īstenot jaunā tirgus 
stratēģijā, pievienojot jaunas vērtības gan ekonomikas, gan sabiedrības attīstībai. 

Uzņēmumu dalītās vērtības stratēģiju iespējams izveidot šādos veidos: 
 Pārveidojot produktu un tirgu – apkalpojot jau esošo tirgu, uzņēmumi var 

apmierināt sociālās vajadzības, nodrošinot atbilstošus pakalpojumus un aizpildot 
tirgus brīvo vai nekvalitatīvo segmentu; ieviešot uzņēmuma darbībā inovācijas, 
izmantot jaunus darbības veidus, kā arī samazinot izmaksas. Kā piemēru varētu 
minēt jaunu pakalpojumu izstrādi maznodrošinātajiem sabiedrības iedzīvotājiem. 

 Mainot produktivitātes definīciju uzņēmuma vērtību ķēdē – uzņēmumi var 
uzlabot izejvielu iegādes un izplatīšanas kvalitāti, daudzumu un izmaksas, kā arī 
palielināt darba ražīgumu, ievērojot dabas resursu faktoru nozīmīgumu, līdz ar to 
veicinot ekonomisko un sociālo attīstību. Piemēram, samazinot vai pārveidojot 
produkta izplatīšanas iepakojumu, tādējādi samazinot izmaksas un apkārtējai 
videi nodarīto kaitējumu. 

 Izmantojot vietējo uzņēmumu produktu vai pakalpojumu – lai paaugstinātu savu 
konkurētspēju un uzņēmuma attīstību, jāsadarbojas ar vietējiem piegādātājiem 
vai nepieciešamo izejvielu sagādei jāizmanto apkārtnē esošo uzņēmumu 
pakalpojumus vai produkciju, tādējādi palielinot savu darbības efektivitāti, kā arī 
palīdzot attīstīties citiem vietējiem uzņēmumiem. 

Dalītās vērtības stratēģijas izveide piedāvā sabiedrībām koncentrēt savu darbību uz tādu 
labumu iegūšanu, kuru rezultātā arī tiek iegūts sociāls un ekonomisks ilgtermiņa labums, 
nevis tiek radīta īstermiņa peļņa uz sabiedrības rēķina. Izpētot sabiedrības vajadzības, 
uzņēmumiem rodas jaunas iespējas atklāt pavisam jaunu tirgus potenciālu, kuru apgūstot, 
izveidojas gan ekonomiska, gan sociāla vērtība ilgtermiņā. 
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L. Pavlovska, V. Šatrevičs (zinātniskais vadītājs) 
 
VIRSZEMES APKALPOŠANAS DEPARTAMENTA EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS 
 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kā var uzlabot pasažieru apkalpošanu Starptautiskās 
lidostas „Rīga” Virszemes apkalpošanas departamentā. Starptautiskajā lidostā „Rīga” 
sekmīgai lidostas darbības norisei svarīgākie aspekti ir drošība, punktualitāte un serviss, kas ir 
stingri jāievēro ikvienam darbiniekam, lai tiktu sasniegts maksimāli efektīvākais darba 
rezultāts. Lai pasažieru apkalpošanu uzlabotu, ir jānoskaidro problēmas, kas ir saistītas ar 
darba vadīšanu, korporatīvo ētiku un kvalitātes standartiem uzņēmumā. 

Autores prakse notika lidostas „Rīga” Virszemes apkalpošanas departamentā pasažieru 
apkalpošanas nodaļā, kur autore pildīja aģenta asistenta pienākumus, kā arī autorei bija 
iespēja pildīt pasažieru apkalpošanas aģenta pienākumus stingrā pieredzējuša aģenta 
uzraudzībā. Prakses laikā tika apkopota informācija, kas iegūta no uzņēmuma 
pamatdokumentiem, uz kuriem balstās lidostas „Rīga” politika  un ar kuriem autorei bija 
iespēja iepazīties. Analīzes veikšanai tika izmantoti vieni no jaunākajiem datiem – 2009., 
2010. un 2011. gada bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Autore ir izvērtējusi 
uzņēmuma attīstības virzienus un nozīmi ekonomikā, kā arī iepazinusies ar uzņēmuma 
finansiālo attīstību.  

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā ir mainījusies, ievērojami paplašinājusies, Latvijas 
ekonomiskā telpa. Arī Latvijā tagad valda „atvērto debesu” politika, un lidojumi netiek liegti 
nevienai ES aviosabiedrībai un netiek ierobežots lidojumu skaits. Līdz ar to pastiprinājās 
konkurence aviopārvadātāju vidū. Latvijas aviācijas tirgū ienāca lēto jeb zemo izmaksu 
aviosabiedrības. Tas izraisīja visai būtiskas izmaiņas lidojumu, pasažieru, lidostas 
pakalpojumu struktūrā. Kopš 2005. gada lidosta „Rīga” kļuvusi par vienu no Eiropas valstu 
galvenajām lidostām, kur vienlaikus apkalpo gan pilna servisa aviosabiedrības, gan lētās 
aviosabiedrības. Tās, protams, ienesa būtiskas pārmaiņas gan lidojumu, gan pasažieru 
struktūrā, ievērojami palielinot konkurenci Latvijas aviācijas tirgū un, bez šaubām, veicināja 
straujo pasažieru skaita pieaugumu. Tāpat tas radīja arī būtisku problēmu - nesamazināt 
pakalpojumu kvalitātes līmeni, jo kvalitātes standarti tradicionālajām aviosabiedrībām ir 
krietni augstāki nekā lētajām. Tā ir viena no galvenajām problēmām pasažieru apkalpošanas 
nodaļas efektīvai darbībai, jo  pilna servisa aviosabiedrību pasažieriem jāsaņem daudz 
augstāka līmeņa pakalpojumi nekā  zemo izmaksu aviosabiedrību pasažieriem. 

Pētījuma laikā tika izveidota pasažieru apkalpošanas instrukcija efektīvākai klientu 
apkalpošanai, ievērojot lidostas noteiktos standartus, kā arī tika sistematizēti kvalitātes 
standarti. Vienotu kvalitātes standartu izstrādāšana un ieviešana ir atkarīga no uzņēmuma 
vadības, tādēļ uzņēmuma vadībai ir jāizvērtē šādu standartu ieviešanas nepieciešamība un 
jāpārrauga šo standartu ievērošana visos uzņēmuma departamentos. 
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A..Platonova, G. Kozaka (zinātniskā vadītāja) 
 
RAŽOŠANAS NOZARES EKSPORTA ATTĪSTĪBA 
 

Eksporta attīstība ir svarīgs aspekts katras valsts ekonomikas attīstībā un izaugsmē. 
Latvijā tam ir pievērsta īpaša uzmanība, jo eksports ir pozicionēts kā Latvijas ekonomikas 
dzinulis. Eksporta pieaugums palielina ne tikai IKP, bet izraisa uzlabojumus arī citās jomās: 
infrastruktūras attīstība, darbavietu pieaugums, valsts atpazīstamība un pievilcība pasaules 
mērogā. 

Pētījuma mērķis ir izveidot tādu ekonomisko modeli, kas atvieglotu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem eksporta uzsākšanas un attīstību. 

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: analizēt ražošanas nozares eksportu, 
apskatīt  eksporta teoriju, piedāvāt jaunu eksporta uzsākšanas un attīstības modeli un 
aprēķināt tā ieguvumus un riskus. 

Veiktā analīze liecina, ka visstraujākais eksporta kāpums parādās apstrādes rūpniecības 
nozarēs. 2012. gadā galvenās eksporta nozares bija kokrūpniecība, metālrūpniecība, pārtikas 
rūpniecība, ķīmiskā un farmācijas rūpniecība, gumijas un plastmasas rūpniecība. Latvijā, 
līdzīgi kā visā ES, visvairāk darbojas MVU, to īpatsvars ir 97% no visiem komercdarbības 
veicējiem. Pēc Eurostat datiem, lielākā MVU daļa Eiropas Savienībā darbojas tirdzniecības 
un rūpniecības nozarēs, tajās strādā visvairāk cilvēku un radīta visaugstākā pievienotā vērtība.  

Latvijas eksporta TOP 5 valstis ir Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija un Zviedrija. 
Pieprasītākie Latvijas produkti šajās valstīs ir kokrūpniecības izstrādājumi, metāls un tā 
izstrādājumi, lauksaimniecības un pārtikas produkti, mašīnas un iekārtas, ķīmiskās 
rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi, kā arī  poligrāfija. Šo nozaru minimālais eksporta 
pieauguma vidējais potenciāls ir no 20%  līdz 66 %. 

Lai gan eksportam Latvijā ir pieaugoša tendence, Eiropas Savienības līmenī Latvijas 
eksporta īpatsvars no 2007.gada paliek nemainīgs un sastāda 0.3% no visa ES valstu eksporta 
kopapjoma.  

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes 
pamatnostādne aptver trīs galvenos rīcības virzienus: eksporta konkurētspējas paaugstināšana, 
atbalsta instrumenti un līgumtiesiskais nodrošinājums. Galvenās valsts institūcijas, kas atbild 
par eksporta attīstību, ir Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija un LIAA. LIAA atrodas 
Ekonomikas ministrijas pakļautībā  un īsteno tiešās eksporta attīstības un veicināšanas 
darbības. LIAA sniedz tādus pakalpojumus kā konsultatīvo semināru organizēšana, ES fondu 
aktivitāšu administrēšana, ārvalstu investīciju piesaiste, informācijas un konsultāciju 
sniegšana, kontaktu dibināšana starp Latvijas komersantiem un ārvalstu uzņēmumiem, u.c. 

Latvijas likumdošana un reglamenti neļauj izmantot eksporta veicināšanas instrumentus 
pilnā apmērā. Šīs problēmas iespējamais risinājums ir pilnveidot projektu iesniegšanas 
noteikumus un lēmumu pieņemšanas kritērijus projektu vērtēšanā, ka arī veikt atklātāku 
projektu jautājumu apspriešanu.   

Straujāku eksporta attīstību var panākt, pilnveidojot nodokļu sistēmu, kā arī piedāvājot 
komersantiem, kuri vēl neeksportē, bet kas vēlas to darīt, valsts algotu eksporta speciālistu. 
Eksporta speciālists ne tikai veiks eksporta uzsākšanas pamatsoļus, bet ar savu darbību 
praktiski parādīs eksporta uzsākšanas pamatprincipus un dos uzņēmumam praktiskus 
padomus un ieteikumus ārējo tirgu iekarošanā. 
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K. Rune, I. Ozoliņa-Ozola (zinātniskā vadītāja) 
 
VAS “LATVIJAS VALSTS CEĻI” PERSONĀLA VADĪŠANAS SISTĒMAS 
PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

Latvijā pašreizējos ekonomiskajos apstākļos personāla vadīšana netiek pietiekami 
novērtēta, savukārt veikta uzņēmuma personāla vadīšana ir spēcīgs pamats ilgtspējīgu un 
lojālu attiecību veidošanā ar darbiniekiem. Darbā tika pētīta un analizēta personāla vadīšana 
valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Sabiedrība). Pareizi un rūpīgi virzīta 
personāla vadīšana var palīdzēt sasniegt katras struktūrvienības un līdz ar to arī visas 
Sabiedrības darba mērķus, kā arī nodrošināt Sabiedrības personāla augsto profesionālās 
kvalifikācijas un motivācijas līmeni, atklāt darbinieku vidū potenciālos vadošos līderus. 

Kopumā personāla vadīšana Sabiedrībā līdz šim ir bijusi veiksmīga. Bet kā jebkurā 
uzņēmumā, arī Sabiedrībai ir savi vājie aspekti, kuriem būtu jāpievērš vērība, lai Sabiedrība 
arī turpmāk spētu saglabāt augstu darba kvalitātes, personāla kvalifikācijas un motivācijas 
līmeni. 

Viens no faktoriem, kas ietekmē Sabiedrības darbību, kā arī personāla vadīšanas 
iespējas, ir pašreizējā finanšu nestabilitāte, kas padara plānošanu ilgtermiņā sarežģītu. 
Diemžēl pašlaik Sabiedrība šajā jautājumā neko nevar mainīt, jo tā ir atkarīga no valsts 
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Sabiedrībai vairāk uzmanības būtu jāpievērš iekšējām 
iespējam, kas neprasa lielas papildu izmaksas.  

Sabiedrībā strādā profesionāli kompetenti darbinieki, radot augstu personāla attīstības 
līmeni. Ņemot vērā Sabiedrībās lielumu, organizatorisko struktūru un amatu hierarhiju, augsti 
kvalificētiem darbiniekiem ir samērā grūti nodrošināt vertikālās izaugsmes iespējas, 
piedāvājot augstākus ieņemamos amatus. Lai sniegtu izaugsmes iespējas un atzinību 
darbiniekiem ar augstu kompetenci, autore Sabiedrībai piedāvā ieviest darbinieku 
apmācīšanas sistēmu jeb mentoringu, t.i., sistēmu, kuras pamatā būtu nevērtējošas attiecības 
starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu 
atbalstītu un iedrošinātu. Šajā gadījumā tas būtu darbinieks ar augstu kompetenci, kurš veltītu 
savu laiku citam darbiniekam ar zemāku kompetenci.  

Papildus mentoringam autore piedāvā Sabiedrībā ieviest personāla rotāciju, tādā veidā 
radot darbiniekiem iespēju apgūt jaunus pienākumus, kā arī attīstīt savu profesionālo un 
personisko potenciālu. 

Sabiedrībai būtu ieteicams izvērtēt atalgojuma sistēmas uzlabošanas iespējas, lai 
padarītu to konkrētāku, lai topošais un esošais darbinieks varētu rēķināties ar perspektīvajām 
atalgojuma izmaiņām pie noteiktiem darba rezultātiem. 

Lai veicinātu atgriezenisko saiti, precīzāk noteiktu mācību vajadzības, attīstītu 
nepieciešamās kompetences, vērtētu mācību efektivitāti, izvērtētu darba sniegumu un 
identificētu karjeras izaugsmes iespējas, Sabiedrībā būtu vēlams atsākt attīstības pārrunas. Tā 
kā Sabiedrībā šīs attīstības pārrunas nav notikušas jau četrus gadus, būtu jāpārskata 
darbinieku vērtēšanas sistēma, jo četri gadi ir diez gan ilgs laiks un šo gadu laikā, iespējams, 
ir būtiski mainījušās Sabiedrības darbības prioritātēs, darbinieku darba pienākumi un 
kvalifikācijas prasības. Tāpēc būtu jāpārskata darbinieku vērtēšanas kritēriji, vērtējamo 
kompetenču formulējumi un vērtēšanas rezultātā iegūto datu turpmākās izmantošanas 
procedūra. 
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S. Sapa, E. Gaile-Sarkane (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMUNIKĀCIJAS MODEĻU IZMANTOŠANA PERSONĀLA 
MOTIVĀCIJAS NODROŠINĀŠANĀ 
 

Lai uzņēmums spētu pastāvēt nacionālajā vai starptautiskajā tirgū, uzņēmumam jāspēj 
efektīvi izmantot visus sev pieejamos resursus. Darbinieki ir viens no svarīgākajiem 
uzņēmuma resursiem, turklāt tas ir vienīgais resurss, kurš spēj darboties pretēji uzņēmuma 
mērķiem. Lai šādu varbūtību mazinātu vai pat likvidētu, uzņēmuma vadībai liela uzmanība ir 
jāpievērš personāla vadībai, īpaši izceļot personāla motivāciju. 

Bieži vien uzņēmumu vadība neaptver iekšējās komunikācijas svarīgumu personāla 
motivācijas nodrošināšanā un lielu uzmanību pievērš materiālajai motivācijai, kura dod ļoti 
īslaicīgu atdevi un prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus. Līdz ar ekonomiskās krīzes 
iestāšanos, lielākā daļa Latvijas uzņēmumu samazināja darbinieku skaitu, darbinieku 
atalgojumu, kā arī atteicās no materiālās motivēšanas līdzekļu izmantošanas. Apstākļos, kad 
darba apjoms palielinās, atalgojums samazinās, un tiek atcelti visi materiālie „bonusi”, 
darbinieku motivācija pakāpeniski zūd, rodas stress un nomāktība, kas izraisa darba ražīguma 
samazināšanos, biežāku darbinieku saslimstību, kā arī samazinās darbinieku lojalitāte 
uzņēmumam. Lai šādā situācijā  darbinieki turpinātu strādāt godprātīgi un ar pilnu atdevi, ir 
pilnvērtīgi jāizmanto iekšējo komunikāciju kā būtisku līdzekli, kurš nodrošinās darbinieku 
motivāciju pat tik nestabilos apstākļos. 

Pētot pazīstamākās motivācijas teorijas, tika konstatēts, ka iekšējai komunikācijai ir 
liela ietekme uz darbinieku motivāciju. Ir sarežģīti ietekmēt personas motivāciju, nerēķinoties 
ar komunikāciju, līdzīgi ir grūti iedomāties, kā komunikācija var pastāvēt bez to motivējošiem 
pamatiem. Apskatot vairākus komunikācijas modeļus, tika secināts, ka ne visi komunikācijas 
modeļi ir piemēroti darbinieku motivācijas nodrošināšanai, jo tie ir vērsti uz informācijas 
korektu nosūtīšanu, samazinot komunikācijas procesā radušos trokšņus. Personāla motivācijas 
līmeņa paaugstināšanai ir ieteicams izmantot komunikācijas modeļus, kuri ir vērsti uz radītā 
efekta un attiecību starp komunikācijas dalībniekiem analīzi.  

Apkopojot vairāku ārvalstu un vietējo pētījumu rezultātus, jāsecina, ka: 
1. pastāv nozīmīga un pozitīva korelācija starp darbinieku motivācijas līmeni un 

komunikāciju; 
2. jo efektīvāka ir iekšējā komunikācija uzņēmumā, jo lielāka ir uzņēmuma peļņa 

no ieguldītā kapitāla; 
3. uzņēmumu augstākajai vadībai trūkst izpratnes par efektīvas iekšējās 

komunikācijas pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma panākumiem; 
4. ievērojama daļa ārvalstu un vietējo uzņēmumu darbinieku jūtas nenovērtēti, 

nesadzirdēti, nepilnīgi informēti, kā arī neiesaistīti. 
Pētījuma mērķis ir AS „NORVIK BANKA” iekšējās komunikācijas sistēmas 

pilnveidošana, lai nodrošinātu personāla motivācijas līmeņa paaugstināšanos. Bankas iekšējās 
komunikācijas izpētei tika izstrādāta Iekšējās komunikācijas aptauja, kuras aizpildīšanai tiek 
aicināti visi Bankas darbinieki. Iegūtie rezultāti ļaus noteikt esošās iekšējās komunikācijas 
stāvokli, identificēt tās stiprās un vājās puses, novērtēt Bankā pastāvošās komunikatīvās 
attiecības, kā arī noskaidrot darbinieku vēlmes esošās situācijas uzlabošanai. 

Pētījuma mērķa sasniegšanai, pamatojoties uz literatūras analīzi, personīgo pieredzi un 
aptaujas rezultātiem, kas tiek iegūti pētījuma gaitā, autore izstrādā darbinieku motivāciju 
veicinošo komunikācijas modeli, kura ieviešanas rezultātā tiek uzlabots Bankas iekšējais 
klimats, paaugstināts darbinieku motivācijas līmenis un iegūts ekonomiskais izdevīgums. 
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G. Sermais, G. Kozaka (zinātniskā vadītāja) 
 
MAZĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS PILNVEIDOŠANAS PROJEKTS 
 

Lielbritānijā, tāpat kā arī citās Eiropas valstīs, mazie un vidējie uzņēmumi veido lielu 
tautsaimniecības daļu, un tiem ir nozīmīga loma iekšzemes kopprodukta radīšanā, kā arī 
nodarbinātības veicināšanā. Mazie un vidējie uzņēmumi Lielbritānijā veido 59,1% 
nodarbinātības privātajā sektorā, kā arī veido vairāk nekā 48,8% no kopējā apgrozījuma 
privātajā sektorā. Ir ļoti svarīgi atbalstīt mazo uzņēmējdarbību, piedāvājot dažādu veidu 
finansējumu – dotācijas, aizdevumus un dažādos gadījumos garantijas. 

Pēdējā laikā mazajiem uzņēmumiem arvien aktuālāka kļūst jaunu alternatīvu risinājumu 
meklēšana, kas ļautu samazināt ražošanas izmaksas vai izdarīt kaut ko vairāk ar ierobežotiem 
naudas līdzekļu resursiem. Ar katru gadu mazajiem uzņēmumiem klājas grūtāk, jo lielie 
uzņēmumi tos pamazām sāk izspiest ārā no tirgus. Lai ierobežotu lielo uzņēmumu ietekmi, 
nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, kas ierobežotu lielo uzņēmumu darbību un ļautu 
mazajiem uzņēmumiem darboties. Piemēram, lielajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem 
(jādefinē pēc noteiktiem kritērijiem, kas ir liels uzņēmums, piemēram, mazumtirdzniecības 
uzņēmums, kas ir lielāks par 280m2 , ieskaitot visas palīgtelpas) samazinātu darbības laiku 
brīvdienās un svētku dienās, kas dotu iespēju pilnvērtīgi darboties mazajiem uzņēmumiem. 

Pateicoties Lielbritānijas valdībai un likumdošanai, tur uzņēmējdarbības vide ir 
labvēlīga mazajiem uzņēmumiem. Runājot par mazumtirgotājiem, valdība izstrādājusi 
noteiktu programmu, kas ierobežo lielo uzņēmumu mazumtirdzniecību. Ir izstrādāti noteikti 
darba laiki, kad lielie uzņēmumi drīkst darboties, dienas, kurās nedrīkst darboties, kā arī citi 
ierobežojumi, kas atbalsta mazumtirgotājus. 

Projekta darba mērķis bija pilnveidot mazā uzņēmuma darbību Lielbritānijā. Izmantojot 
dažādas analītiskās metodes, novērtējumus un salīdzināšanu, tika konstatētas vairākas 
problēmas, kurām tika piedāvāti alternatīvi risinājumi šo problēmu novēršanai vai 
samazināšanai līdz minimumam. 

Viena no galvenajām problēmām, kas tika konstatēta, ka mazumtirdzniecības 
uzņēmumam ir pārāk augstas ražošanas izmaksas. To kopējās izmaksas sastādīja 94% no neto 
apgrozījuma. Lielāko daļu no ražošanas izmaksām sastādīja produkcijas iegādes izmaksas. 
Lai samazinātu produkcijas iegādes izmaksas, uzņēmumam jāmeklē jauni sadarbības partneri, 
jo pašreizējie piedāvā iegādāties produkciju par nesamērīgi augstām cenām. Līdz ar to 
uzņēmums nespēj piedāvāt konkurētspējīgas cenas produkcijai. Lai izlīdzinātu cenu līmeni 
noteiktā teritorijā, lai cenas būtu vienlīdzīgas ar konkurentiem, uzņēmumam jāpārdod 
produkcija ar ļoti zemu pievienoto vērtību. Uzņēmumam vairāk jāmeklē tiešie piegādātāji. 
Piemēram, iepirkt pienu nevis no vairumtirdzniecības bāzes, bet no piena pārstrādes 
uzņēmuma pārstāvjiem, kuri piedāvā ievērojami zemākas cenas. Tāpat tas jādara arī ar citiem 
produkcijas veidiem. 

Uzņēmumam vairāk jāseko sava ārējā tēla veidošanā, jāiegulda vairāk līdzekļu 
mārketingā, jāuzlabo klientu apkalpošanas kvalitāte. Jāatrod veids kā sevi pozicionēt, atšķirt 
no pārējiem, jo pašlaik uzņēmumam ir ļoti daudz konkurentu. 

Mazie uzņēmumi, tāpat kā lielie, ir jutīgi pret apkārtējo vidi. Iedzīvotāju pirktspēja, 
iedzīvotāju dzīves līmenis katrā reģionā ir atšķirīgs. Līdz ar to mazie uzņēmumi daudz vieglāk 
spēj pārvietoties no vienas vietas uz citu. Mazie uzņēmumi ir kā klejotāji, kuri ātrāk spēj 
adaptēties jaunā vidē. Tāpēc mazo uzņēmumu īpatsvars ne tikai Lielbritānijā, bet arī visā 
Eiropā ir vislielākais no visiem uzņēmumiem. 
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O. Stariņeca, I. Lapiņa (zinātniskā vadītāja) 
 
HIERARHIJU ANALĪZES METODES PIELIETOJUMS UZŅĒMUMA 
CILVĒKRESURSU VADĪBAS FUNKCIJU SVARĪGUMA 
IDENTIFICĒŠANAI  
 

20.gs. beigās Tomass L. Saati (Thomas L. Saaty) izveidoja hierarhiju analīzes metodi 
(no angļu Analytic Hierarchy Process - AHP) jeb Saati metodi (no angļu Saaty method). Šī 
metode ir viena no lēmumu pieņemšanas metodēm, tā apvieno kvalitatīvu un kvantitatīvu 
pieeju problēmas analīzei un risināšanai.  

Ja uzņēmumā ir jāanalizē un jārisina kādu jautājumu, vai jāveic pārmaiņas uzņēmuma 
darbībā vai darbības procesos, tad AHP varētu būt viena no pielietotajām metodēm. Lai 
risinātu jautājumu ar hierarhiju analīzes metodi, ir jādefinē alternatīvie risinājumi un šo 
risinājumu salīdzināšanas kritēriji. Visbiežāk alternatīvos risinājumus novērtē eksperti. 
Aprēķinu rezultātus var novērtēt pēc ranga, izveidojot alternatīvu reitingu. Vairāki eksperti 
atzīst, ka hierarhiju analīzes metode ir labs instruments piegādātāju novērtēšanai un atlasei. 
Turklāt Saati metodi var izmantot ne tikai stratēģisko piegādātāju analīzei, izvēles noteikšanai 
un piegādes ķēdes novērtēšanai, bet arī biznesa situāciju un risku novērtēšanai, stratēģiskai 
plānošanai, kā arī optimizācijas uzdevumu risināšanai cilvēkresursu vadībā (CRV), piemēram,  
veicot kandidātu izvēli, darbinieku atlasi kādam amatam u.c.  

Ja uzņēmuma CRV ir stratēģiskais elements, tad uzņēmumam, vadoties pēc stratēģijas, 
jāidentificē, kādām cilvēkresursu vadības funkcijām jāpievērš īpaša uzmanība. Autore piedāvā 
izmantot hierarhiju analīzes metodi, lai pēc noteiktiem kritērijiem novērtētu CRV funkciju 
svarīgumu sociāli atbildīgā uzņēmumā.  

2013. gada sākumā, analizējot sociāli atbildīgus (SA) uzņēmumus, autore izvirzīja trīs 
kritērijus šo uzņēmumu četrpadsmit CRV funkciju novērtēšanai, t.i.: 1) funkcija veicina 
attiecību veidošanu ar uzņēmuma darbībā iesaistītajām pusēm 2) funkcija ir tieši saistīta ar 
atbilstošas vides veidošanu uzņēmumā; 3) funkcija atspoguļo ētisko biznesa praksi. Šādu 
kritēriju izvēle ir pamatota ar to saistību ar ilgtspējas aspektiem, attiecību veidošanu ar 
uzņēmumā iesaistītajām pusēm un sociāli atbildīga uzņēmuma darbības filozofiju un ētiskiem 
aspektiem.  

Izmantojot hierarhiju analīzes metodi, aprēķinu rezultātā autore identificēja, ka 
vissvarīgākais ir otrais kritērijs (ar 0.6753 lielu īpatsvaru). Vidēji svarīgs ir pirmais kritērijs 
(ar 0.2372 lielu īpatsvaru) un mazāk svarīgs – trešais kritērijs. Tādējādi pēc pirmā un otrā 
kritērija – svarīgākā cilvēkresursu vadības funkcija pētāmajos SA uzņēmumos ir darbības 
vides veidošana / darbinieku veselības un drošības nodrošināšana darbavietā; pēc trešā 
kritērija tā ir darbinieku atalgojuma, atlīdzības un bonusu sistēmas veidošana. Rezultātā 
vissvarīgākā sociāli atbildīgam uzņēmumam ir tāda CRV funkcija kā darbības vides 
veidošana / darbinieku veselības un drošības nodrošināšana darbavietā. Viszemākais rangs 
šajā gadījumā ir funkcijai – darbinieku plānošana.  

Pēc veiktā pētījuma autore secina, ka, pamatojoties uz ekspertu viedokļiem, var 
kvantitatīvi apstrādāt alternatīvu vērtējumu pēc kritērijiem un identificēt, kādām CRV 
funkcijām prioritārā kārtībā tiek pievērsta vislielākā uzmanība konkrētajā uzņēmumā. AHP 
metode ir lietderīga, ja uzņēmums vēlas, lai cilvēkresursu vadība sasauktos ar kopējo 
uzņēmuma stratēģisko darbību. Metodei ir arī trūkums – ekspertu vērtējums var izrādīties 
subjektīvs, kas varētu samazināt rezultāta precizitāti. Konkrētajā pētījumā ar hierarhiju 
analīzes metodi tika identificēts, kuras CRV funkcijas ir svarīgākas uzņēmumam, kas 
savukārt palīdz noskaidrot, cilvēkresursu vadības modeļa elementus. 
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TAUTSAIMNIECĪBAS UN REĢIONĀLĀS EKONOMIKAS SEKCIJA 
 
S. Bogotā, I. Judrupa (zinātniskā vadītāja) 
 
BANKU SEKTORA IETEKME UZ EKONOMISKO IZAUGSMI 
 

Ekonomisko izaugsmi ietekmē gan tiešie, gan netiešie faktori. Pie tiešajiem faktoriem, 
kas rada ekonomisko izaugsmi, var pieskaitīt darbaspēka resursu daudzumu, resursu kvalitāti, 
tehnoloģijas un organizācijas iespējas. Savukārt pie netiešajiem faktoriem, kas dod iespēju 
izmantot tiešos, var minēt, monetāro un fiskālo politiku, investīciju vidi.  

Netieši ekonomisko izaugsmi ietekmē arī monetārie rādītāji - refinansēšanas likme, ar 
kādu komercbankas aizņemas naudu no Centrālās bankas un pēc tam izsniedz kredītus 
patērētājiem, tādējādi pie zemām refinansēšanas likmēm, pieaug naudas daudzums apgrozībā, 
kas savukārt ietekmē cenu līmeni valstī. Tāpat arī obligāto rezervju normas izmaiņas var 
samazināt vai palielināt naudas piedāvājumu bankām, kas ietekmē izsniegto kredītu apjomus. 
Izsniegto kredītu apjomi ir viens no galvenajiem ekonomisko izaugsmi ietekmējošajiem 
faktoriem, pēc banku bilanču aktīvu apjomiem, tie sastāda lielāko īpatsvaru un apjomus. 
Lielais hipotekāro un patēriņa kredītu īpatsvars kopējā apjomā un salīdzinoši mazi kredītu 
apjomi ražotājiem ir bijuši par pamatu ekonomikas lejupslīdei. Lai ekonomikas izaugsme būtu 
augšupejoša, ir jāsniedz lielāku atbalstu ražotājiem - gan bankām izsniedzot kredītus 
ražotājiem, gan piesaistot investīcijas no citiem investoriem. 

Ekonomikas izaugsmi galvenokārt raksturo IKP, ko ietekmē patēriņš, investīcijas, 
nodarbinātība, taču arī bankas, izsniedzot kredītus, ietekmē to pašu patēriņu, jo vairāk naudas 
patērētājam, jo vairāk tiek tērēts, kas palielina cenu līmeni un inflāciju. Pieaugot cenu 
līmenim, ražošanas izmaksas kļūst lielākas, taupot naudas līdzekļus, tiek samazināts 
darbinieku skaits, pieaug bezdarbs. Lai palielinātu IKP, kas veicinātu ekonomisko izaugsmi, 
būtu jāizmanto gan ekstensīvo, gan intensīvo pieeju. Papildu resursus piesaistot no 
investoriem, aizņemoties naudas līdzekļus no bankām un efektīvi izmantojot esošos resursus, 
jaunākās tehnoloģijas. 

Kopumā bankas tiešā vai netiešā veidā, bet ietekmē ekonomikas izaugsmi, gan caur 
izsniegto kredītu apjomiem, gan vērstpapīru izlaidi, gan noguldījumiem, gan arī monetārās 
politikas instrumentiem. Lai ekonomiskā izaugsme palielinātos, ir jāiesaistās gan valdībai, 
gan Centrālajai bankai, jo tieši ar nodokļu politiku un naudas daudzumu apgrozībā var 
veicināt iedzīvotāju labklājību.  
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D. Jurča, L. Ādamsone (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMAS ATTĪSTĪBA UN 
PERSPEKTĪVAS 

 
Veselības politika un veselības aprūpes sistēmas efektīva darbība ir svarīga sabiedrības 

veselības, sociālās drošības un sabiedriskā komforta sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai brīdī, kad 
iedzīvotājiem nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi, viņi tos saņemtu kvalitatīvus un 
vajadzīgajā apjomā, lai pēc tam atgrieztos katrs savā profesionālajā jomā un turpinātu strādāt 
savā, ģimenes un sabiedrības labā, radot pievienoto vērtību un maksājot nodokļus valsts 
budžetā. Tieši tāpēc veselības aprūpes politikas veidošanā un tās realizācijā aktīvi jāiesaistās 
arī nevalstiskām organizācijām, t.sk. pacientu organizācijām.  

Veselības pakalpojumu nodrošinājuma klāstā pieaug atšķirības starpā valsts atsevišķiem 
rajoniem un sociālajām grupām. Bieži nav atbilstoša pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. 
Apkopojot informāciju, var secināt, ka vēl aizvien turpina dominēt tāda aprūpe, kad 
iedzīvotāji ārstējas paši, nevis griežas pie speciālista, kamēr veselības veicināšanai, slimību 
profilaksei un rehabilitācijai tiek pievērsts daudz mazāk uzmanības, kā tas būtu nepieciešams. 
Lai atrisinātu šīs problēmas, ir nepieciešams skaidri definēt veselības aprūpes sasniedzamos 
rezultātus un skatīt slimību profilaksi, diagnosticēšanu, ārstēšanu, rehabilitāciju un aprūpi 
nevis kā atsevišķas daļas, bet kā nepārtrauktu darbības ķēdi veselības uzlabošanas jomā. Līdz 
ar to vajadzētu pieņemt vienotus kritērijus, kā arī veselības aprūpes sistēmā iesaistīto pušu 
ciešākas sadarbības nodrošināšanu. Ir jāizmanto dažādas specializētas programmas, kurās 
veselības veicināšana, slimību profilakse, terapijas un rehabilitācijas pasākumi tiku skatīti 
vienotā sistēmā un kur lēmumi par veselības aprūpes sistēmas efektīvas darbības 
nodrošināšanu tiktu pieņemti, pamatojoties uz objektīviem rādītājiem. 

Lai uzlabotu valsts veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, būtu vēlams nodrošināt 
paplašinātus veselības aprūpes pakalpojumus, likvidēt finansiālus u.c. šķēršļus, kā arī novērst 
valsts sociālās apdrošināšanas nepilnības, kas rezultātā varētu uzlabot pakalpojumu 
pieejamību, tostarp nabadzībā dzīvojošajiem cilvēkiem. Paplašināti veselības aprūpes 
pakalpojumi ir īpaši svarīgs faktors tādu neaizsargātu sabiedrības grupu aptveršanā, kā gados 
vecāki cilvēki, etniskās minoritātes u.c., kuras var nezināt, kā saņemt nepieciešamo atbalstu 
un konkrēto pakalpojumu.  
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J. Katajeva, T. Survilo (zinātniskā vadītāja) 
 

ENERĢĒTIKAS NOZARES ATTĪSTĪBAS PROBLĒMAS 
 

Pēdējo gadsimtu laikā enerģētiskā neatkarība ir kļuvusi par svarīgu momentu katras 
valsts attīstībā. Enerģētisko neatkarību bieži piemin Eiropas Savienības valstu politikas 
plānošanas dokumentos, tai skaitā arī Latvijas dokumentos, tādos kā „Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”, „Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes”, 
„Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam”, u.c. Kopumā Eiropas Savienības 
atkarība no enerģijas sastāda 53.8% (importa daļa no kopējā patēriņa), bet Latvijai šis rādītājs 
2011. gadā sastādīja – 59%. Viszemākais šis rādītājs 2011. gadā bija Igaunijai – 11.7%, 
savukārt Lietuvai –81.8%.  

Diemžēl ne vienmēr kāda rādītāja valsts dati sakrīt ar Eiropas Savienības statistiku un 
precizitātes trūkums noved pie nepareizu lēmumu pieņemšanas. Tā Latvijas Centrālās 
statistikas pārvaldes dati par elektroenerģijas importu 2012. gadā (4937 GWh) atšķiras no 
Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas statistikas datiem (6590 Gwh) par 1655 GWh.  

Latvijai jāņem vērā Eiropas Savienības direktīvas, kuru mērķis ir palielināt enerģijas 
īpatsvaru, kas tiek saražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Latvijas mērķis ir līdz 
2020. gadam palielināt atjaunojamo energoresursu (AER) saražotās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas patēriņā līdz 40% (2010. gadā bija 32.5%).  

Pieaugošā interese par atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas 
ražošanā ir ļoti svarīga, jo tieši zaļās enerģijas izmantošanas palielināšana šobrīd ir daudzu 
valstu nacionālās attīstības mērķis, turklāt pēc notikumiem Fukušimas atomelektrostacijā 
2011.gadā,  daudzas valstis parakstīja lēmumu atteikties no jaunu atomelektrostaciju 
būvēšanas un kodolenerģijas izmantošanas.  

Neskatoties uz šiem notikumiem, jau kopš 2006. gada Lietuva plāno būvēt jaunu AES 
Lietuvas ziemeļaustrumu pilsētā Visaginā, kur atrodas arī slēgtā Ignalinas AES. Latvija 
Visaginas atomelektrostacijas projektā pretendē uz aptuveni 270 megavatu (MW) lielu jaudu, 
kas atbilst apmēram 20% no kopējās VAES jaudas, līdz ar to arī iespējamais līdzfinansējums 
ir līdz 20% jeb aptuveni 1 miljards eiro. Kad tēžu autore Jūlija Katajeva aptaujāja Latvijas 
iedzīvotājus (kopā 180 cilvēki), 75% no respondentiem viennozīmīgi bija pozitīva attieksme 
pret atjaunojamiem enerģijas avotiem. Pētījuma dati, kur bija aptaujāta Latvijas sabiedrība, 
liecina par to, ka 52% no respondentiem neatbalsta atomelektrostacijas būvēšanu Latvijā vai 
tās tuvumā. Kopumā 77% no aptaujātajiem respondentiem nav informēti par ES politiku 
enerģētikas attīstības jomā un 80% nav informēti par Latvijas enerģētikas nozares attīstības 
plāniem un programmām. 

Tomēr, lai attīstītu enerģētikas nozari Latvijā, pastāv divi attīstības scenāriji: 
 būt atkarīgiem un pirkt elektroenerģiju; 
 būt neatkarīgiem un ražot elektroenerģiju pašiem. 

Gadījumā, ja būs pieņemts otrs variants, obligāti jāpievērš uzmanību enerģijas ražošanai 
no atjaunojamiem energoresursiem, jo tieši „zaļā” enerģētika ļaus dzīvot tīrākā un drošākā 
vidē. Attīstības scenāriju izvēlē var palīdzēt modelēšana, jo tā ļaus simulēt dažādus Latvijas 
enerģētikas attīstības scenārijus un palīdzēs pieņemt vispareizāko lēmumu.    
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L. Kaugere, M. Šenfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
VALSTS NODOKĻU POLITIKAS NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBĀ 
 

Nodokļi ir obligāts maksājums valsts un pašvaldību budžetos, kas ir valsts finanšu avots 
un ir paredzēti valsts vispārējo funkciju (aizsardzības, sabiedriskās kārtības uzturēšanas, 
izglītības u.c.) finansēšanai un uzturēšanai. 

Nodokļu politika, kā fiskālās politikas sastāvdaļa, nosaka vispārējo nodokļu sfēras 
stāvokli un nodokļu sistēmas raksturojumu, ar tās palīdzību valstij savā ziņā ir jāspēj 
nodrošināt galvenās tās funkcijas, kas savukārt iedalās trijos galvenajos rīcības virzienos, t.i., 
ekonomiskā stabilitāte, ekonomikas efektivitāte un sociālais taisnīgums. 

Izmantojot galvenos fiskālās politikas instrumentus: valdības izdevumus un nodokļu 
likmes, var ietekmēt IKP apjomu – atkarībā no mērķa: IKP palielināšana vai tā lieluma 
samazināšana, fiskālā politika var būt stimulējoša (valdība var samazināt nodokļus vai 
palielināt valsts izdevums, vai lietot šo pasākumu kombināciju) vai ierobežojoša (kas ietver 
nodokļu likmju paaugstināšanu, vai valsts izdevumu samazināšanu, vai šo pasākumu 
kombināciju). 

Fiskālās politikas galvenais uzdevums ir ekonomikas stabilizācija un dažādu negatīvu 
parādību pārvarēšana tautsaimniecībā, kā arī tai laikus jāspēj paredzēt ražošanas apjoma 
samazināšanos vai citus nelabvēlīgus ekonomikas faktorus: bezdarba līmeņa un inflācijas 
pieaugumu, ražošanas reālā apjoma un ekonomiskās izaugsmes tempa samazināšanos. 

Nodokļu politika ir instruments, ar kura palīdzību var ietekmēt valsts ekonomiku un 
stimulēt vai bremzēt kāda tautsaimniecības sektora attīstību, ietekmēt kādas valsts teritorijas 
attīstības tempus, noteikt īpašus nosacījumus kādai noteiktai nodokļu maksātāju kategorijai, 
kas parasti izkropļo konkurences apstākļus valstī un ne vienmēr sasniedz sākotnējo mērķi, ne 
vienmēr labumu gūst nodokļu maksātājs, uz kuru konkrētais atvieglojums vērsts. 

Latvijas varas institūcijas, veicot darbības ar fiskālās politikas instrumentiem, 
tautsaimniecības izaugsmi un ekonomisko rādītāju uzlabošanos vēlas panākt,  manipulējot ar 
nodokļu likmēm, kaut gan tam ne vienmēr ir pozitīvs rezultāts. 

Fiskālās politikas, tai skaitā tās instrumenta – nodokļu, ietekme uz svarīgiem 
tautsaimniecības rādītājiem ir būtiska. Salīdzinot nodokļu politiku un svarīgākos 
makroekonomiskos rādītājus Baltijas valstīs, ir izdarāmi secinājumi par nodokļu politikas un 
makroekonomisko rādītāju mijiedarbību. 
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A..Kuprijanova, K. Ketners (zinātniskais vadītājs) 
 
AKCĪZES PREČU KONTRABANDAS IETEKME UZ LATVIJAS 
TAUTSAIMNIECĪBU 
 

Kontrabanda kā kvalificēts pārkāpums parādījās 14.-16. gadsimtā, kad preču 
transportēšanas, valsts noteikto nodevu un nodokļu iekasēšanas kontroles īstenošanai uz 
sauszemes robežas un jūras ostās tika izveidotas speciālas iestādes – muitas. 

Pasaulē līdz šim bija pieņemts uzskatīt, ka vislielākie organizētās noziedzības nelegālie 
ienākumi balstās uz trim vaļiem — narkotiku, cilvēku un ieroču tirdzniecību, taču pēdējo 
desmit gadu laikā tiem pārliecinoši ir pievienojies ceturtais – cigarešu kontrabanda. Pēc 
speciālistu domām, cigaretes kļuvušas par otru ienesīgāko preci pēc narkotikām. Tas ir 
salīdzinoši jauns kontrabandas veids, kas ir kļuvis izdevīgs pēc augstās tabakas akcīzes 
nodokļu likmes ieviešanas daudzās Eiropas Savienības valstīs, līdz ar to cigarešu cenas 
starpība, salīdzinot ar Austrumeiropas cigarešu cenām, ir visai pamatīga. 

Krimināllikumā kontrabandas jēdziens tiek skaidrots kā preču vai citu vērtību 
pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli vai noslēpjot 
preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai izmantojot viltus muitas vai citus 
dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā. 

Krimināllikumā kontrabanda tiek attiecināta uz noziedzīgiem nodarījumiem 
tautsaimniecībā un ir noteikti četri kontrabandas izdarīšanas veidi. 

Pie izplatītākajām, ar akcīzes nodokli apliktajām, precēm, kas tiek nelikumīgi ievestas 
Latvijas muitas teritorijā, pieder alkoholiskie dzērieni, tabakas produkcija un naftas produkti, 
tādi kā benzīns un dīzeļdegviela. 

VID Muitas dienesta un Valsts policijas struktūrvienību reģistrētie pārkāpumi akcīzes 
preču apritē liecina, ka valsts nelegālajā tirgū pamatā tiek tirgotas cigaretes ar Krievijas 
Federācijas un Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. 

Akcīzes preču kontrabanda ir sociāli tiesiska problēma, kura sakņojas valsts 
ekonomiskajā, vēsturiskajā un politiskajā situācijā un negatīvi ietekmē legālo tirdzniecību, un 
skar visdažādākās sabiedrības sfēras, piemēram, sociālās un finanšu. Zaudējumi, kas tiek 
nodarīti Latvijas tautsaimniecībai, parādās, veidojot ekonomisko zaudējuma aprēķinu, ko 
nodara akcīzes preču kontrabandas izdarītājs valsts ekonomikai un tautsaimniecībai.  

Pēdējo gadu laikā Latvijā būtiski pieaug kontrabandas apjomi, tas ir cieši saistīts ar 
ekonomisko situāciju valstī un ikgadēju akcīzes nodokļa palielināšanu. Salīdzinājumā ar 
2008.gadu akcīzes preču kontrabandas pārvietotāju skaits pieaudzis piecas reizes. Kā liecina 
statistikas dati, Latvijā nemuitoto cigarešu apjoms ir aptuveni 40% no kopējā tirgus, kas 
budžetam ik gadu rada zaudējumus vismaz 80 miljonu latu apmērā, bet tirgotājiem – vairāk 
kā 5 miljonu latu apmērā. 

Nelikumīga cigarešu tirdzniecība rada miljardiem eiro lielus zaudējumus neiekasētu 
nodokļu un muitas nodevu veidā. Ir aplēsts, ka viltotu un kontrabandas ceļā ievestu tabakas 
izstrādājumu dēļ ES un dalībvalstis ik gadus zaudē līdz pat 10 miljardiem eiro neiekasētu 
nodokļu. Turklāt viltošana un citi kontrabandas veidi paralēli rada nelegālu piegādes ķēdi, kas 
kaitē legālajiem izplatīšanas kanāliem un rada negodīgu konkurenci legāli izplatītiem 
oriģinālizstrādājumiem. 
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J. Leontjevs, L. Ādamsone (zinātniskā vadītāja) 
 
MOBILO MAKSĀJUMU INSTRUMENTU PIELIETOŠANAS 
VEICINĀŠANA LATVIJĀ 
 

Ievads. Darbības izmaksu optimizācija ātri iezīmējas kā ļoti svarīga stratēģija, kas  
vadošajām bankām ļauj atdalīt sevi no pārējo pūļa. 2008. gada krīzes iespaidā izmaksu 
optimizācija guva ievērojamu tirgus pievilcību. Bankas visos kontinentos virza uz priekšu 
jaunus risinājumus, lai radītu rentablas biznesa attiecības (gan B2C, gan B2B līmenī), 
vienlaikus optimizējot finanšu rezultātus. Kā bankas var efektīvi izmantot izmaksu 
optimizācijas stratēģiju attiecībā uz patērētājiem ar optimālu instrumentu klāstu, lai 
palielinātu klientu vērtību, peļņu un izaugsmi? Labākais veids – aptvert jaunākās inovatīvās 
tehnoloģijas, lai radītu efektīvus risinājumus izmaksu optimizēšanai un peļņas kultivēšanai. 
Tehnoloģijas turpina attīstīties un būtiski ietekmēt to lietotāju dzīvi. Internets un mobilā 
telefonija pavēra ceļu straujai tehnoloģisko inovāciju izstrādei visā pasaulē, un šo vadošo 
tehnoloģiju apvienošana ne tikai vienkāršoja sakaru infrastruktūru, bet arī padarīja lietotājus 
atkarīgus no jaunām tehnoloģijām. Mobilie tālruņi šodien kļūst arvien  daudzfunkcionālāki. 
Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk koncentrējas uz mobilo platformu, lai dažādotu klientu 
sasniegšanas līdzekļus un diferencētu savus pakalpojumus. Ar viedtālruņu un planšetdatoru 
tirgu strauju attīstību (viedtālruņu skaits 2016. gadā pieaugs par 90%, salīdzinot ar 
2012. gadu), cilvēki kļūst daudz mobilāki, un tieši tāpēc uzņēmumi rada jaunas idejas, lai 
izstrādātu inovatīvos maksājumu risinājumus, kas pielāgotos mobilo cilvēku dzīvesveidam.  

Darba mērķis, materiāli un metodes – identificēt mobilo maksājumu instrumentu 
attīstības pamatproblēmas un virzīšanas ceļu ar akadēmisko, analītisko, statistisko materiālu 
un salīdzinājuma, statistiskas, novērojumu un gadījuma pētījuma metožu palīdzību.  

Rezultāti. Mobilo maksājumu instrumenti ir vieni no visvairāk apspriestajiem 
produktiem un/vai pakalpojumiem, kas pašlaik attīstās telekomunikāciju nozarē. No 
vienkāršiem SMS servisiem līdz progresīvām svītrkoda biļetēm un daudziem citiem 
instrumentiem, mobilie maksājumi ir attīstījušies tādā mērā, ka daži nozares eksperti tagad 
uzskata, ka mobilais viedtālrunis varētu pavisam aizstāt maku kā tādu, ar bezskaidras naudas 
un bezkaršu maksājumu sistēmas palīdzību. 

Secinājumi. Neskatoties uz visiem šķēršļiem un problēmām, var apgalvot, ka mobilo 
maksājumu tirgu  gaida milzīga izaugsme. Varbūtība, ka NFC tehnoloģija kļūs par šīs 
izaugsmes līderi un transformēsies par „vadošo standartu”, ir diezgan liela. Savrup no papildu 
ienākumu sniegšanas, NFC tiek uzskatīts arī par nākamo populārāko aplikāciju mobilajiem 
pakalpojumiem. 

Tomēr neko nevar iepriekš paredzēt šajā jaunajā attīstības tirgū. Katram tirgus 
dalībniekam vajadzētu būt piesardzīgam un rūpīgi izvērtēt savas iespējas iekšējā un ārējā vidē. 
Šāds stāvoklis būs  tikmēr, kamēr tirgus pilnībā nobriedīs. Konkurējošie tehnoloģiskie 
standarti, drošības jautājumi un problēmas rast risinājumus konfliktējošo interešu vidē kavē 
izaugsmi un vispāratzīto m-komercijas standartu akceptēšanu. Tai pašā laikā, kad mobilā 
industrija atkal cīnās ar sadrumstalotiem standartiem un konkurējošiem tehnoloģiskiem 
risinājumiem, privāti finansētie inovatīvie jaundibinātie (start-up) uzņēmumi piedāvā 
novatoriskus mobilo maksājumu instrumentus un rīkosies zibenīgi ātri, lai sagrābtu lielākās 
patērētāju tirgus daļas. 
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D. Logašins, M. Šenfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
LATVIJAS EKONOMISKĀ KONVERĢENCE AR EIROPAS SAVIENĪBU 
BALTIJAS VALSTU KONTEKSTĀ 
 

Atgūstot neatkarību, Latvija ir veikusi kardinālas izmaiņas ārējā un iekšējā politikā, lai 
sasniegtu Rietumvalstu ekonomiskās attīstības līmeni. Ir pagājis  zināms laika periods, tāpēc 
būtu lietderīgi novērtēt, cik lielā  mērā Latvija ir sasniegusi minēto mērķi. 

Jāatzīmē, ka ekonomiskā konverģence, kura atspoguļo pētāmo subjektu ekonomisko 
satuvināšanos jeb izlīdzināšanos, ir viens no rādītājiem, ar kura palīdzību var pietiekami 
precīzi noteikt, vai Latvija attālinās vai tuvojas Rietumvalstu līmenim ekonomikas attīstībā un 
ar kādu ātrumu.  

Latvijas ekonomiskās konverģences izpēte šodien ir ļoti aktuāla, jo tās ekonomiskā 
atpalicība no Rietumeiropas valstīm joprojām ir visai būtiska, kaut gan starpība  samazinās. 
Tas savukārt veicina Latvijas iedzīvotāju ievērojamu emigrāciju uz Rietumu valstīm, kurām ir 
salīdzinoši augtāks dzīves līmenis. Tas var negatīvi ietekmēt Latvijas attīstību nākotnē. 

Saskaņā ar ekonomiskās konverģences teoriju un empīriskiem pētījumiem, pastāv 
dažādi ekonomiskās konverģences veidi (reālā konverģence, nominālā konverģence, 
strukturālā konverģence u.c.), indikatori (IKP, NKP, ienākuma līmenis, patēriņa līmenis, 
inflācijas līmenis, bezdarba līmenis u.c.) un rādītāji (parastā konverģence, sigma konverģence, 
beta konverģence u.c.). Savukārt, ekonomiskās konverģences galvenais virzošais spēks ir 
tehnoloģiju attīstība, kura ietekmē izmantojamo ražošanas faktoru kopējo produktivitāti un 
efektivitāti. Turklāt, attīstoties progresīvajām tehnoloģijām, to atdeve kļūst arvien vairāk 
atkarīga no izmantojamā cilvēkkapitāla. Tāpēc, lai mērķtiecīgi veicinātu ekonomisko 
konverģenci, jārealizē noteikta ekonomiskā politika, ar kuras palīdzību varētu stimulēt gan 
tehnoloģiju radīšanu un pilnveidošanu, gan cilvēkkapitāla attīstību. Daudzi pētnieki sevišķi 
uzsver ekonomiskās integrācijas un ekonomiskā intervencionisma nozīmi, kaut gan atzīst, ka 
arī te ir zināmi trūkumi un ierobežojumi. 

Pētījumā tika analizēta Latvijas ekonomiskā konverģence ar Eiropas Savienību, ņemot 
vērā Eiropas Savienības dalībvalstu un sevišķi Baltijas valstu pieredzi šajā jomā, lai 
noskaidrotu, kādas izmaiņas ir nepieciešamas Latvijas ekonomiskajā politikā tās ekonomiskās 
konverģences pastiprināšanai ar Eiropas Savienību.  

Pašlaik Latvija šajā jomā atpaliek no kaimiņvalstīm. Reālo ekonomisko konverģenci 
raksturo rādītājs, kas atspoguļo Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju pret analoģisku Eiropas 
Savienības vidējo rādītāju. Pēdējo 20 gadu laikā konverģence ar Eiropas Savienību Latvijai 
pieauga apmēram līdz 50 %, Lietuvai līdz 60 %, bet Igaunijai līdz pat 70%. Līdz ar to, ņemot 
vērā, ka visām Baltijas valstīm PSRS pastāvēšanas pēdējos gados bija apmēram līdzīgs 
pamatresursu daudzums (teritorijas lielums, iedzīvotāju skaits, dabas resursu daudzums utt.), 
ģeogrāfiskais stāvoklis un tautsaimniecības attīstības līmenis, jāizdara secinājums, ka Latvija 
savas ekonomiskās attīstības iespējas nav izmantojusi tik veiksmīgi kā Igaunija un Lietuva. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi atklāt galvenos kavējošos faktorus un parādīt optimālo attīstības ceļu. 
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J. Nazarova, I. Dovladbekova (zinātniskā vadītāja) 
 
PROGNOZĒŠANAS UN LĒMUMU PIEŅEMŠANAS MODEĻI MŪSDIENU 
VĒRTSPAPĪRU TIRGŪ 
 

Mūsdienās vērtspapīru tirgū piedalās un aktīvi darbojas ne tikai lieli uzņēmumi un 
pasaules atzīti eksperti, bet arī daudzas fiziskas personas. Tas ir pamatots ne tikai ar peļņas 
gūšanas vēlmēm, bet arī ar finansēšanas avotu meklējumiem uzņēmējdarbības attīstībai. 
Tāpēc būtu lietderīgi uzzināt, kādas ir pastāvošas vērtspapīru novērtēšanas un to kursa 
paredzēšanas metodes. Bet laika gaitā vecie paņēmieni var kļūt neefektīvi, Starptautiskā 
Valūtas fonda eksperti paziņoja par nepieciešamību modernizēt finanšu prognozēšanas 
paņēmienu standartus, veidojot to modificētus atvasinājumus, kas ļautu veikt precīzāku 
investīciju vides analīzi, samazinot jaunu pasaules mēroga finanšu krīžu rašanās iespējas. 
Īpaša uzmanība būtu  jāpievērš portfeļa ieguldījumiem, balstoties uz tādam populārām 
metodēm kā Markovica un Tobina modeļi, jo īpaši pēc sekām, kādas palika pēc pēdējās 
pasaules finanšu krīzes. 

Ņemot vērā iepriekš aprakstītās tendences, pētījuma ietvaros tiks izskatītas 
visizplatītākās metodes, kuras palīdz lēmumu pieņemšanā, darbojoties fondu tirgū, analizējot 
un prognozējot to attīstības tendences. Tie ir tehniskās, fundamentālās analīzes un investīciju 
portfeļu veidošanas principi, kā arī tiks piedāvāti jauni vai modificēti modeļi, kuri var 
atvieglot un uzlabot esošo investīciju analīzi un lēmumu pieņemšanu. 

Pētījuma objekts ir vērtspapīru tirgus, bet pētījuma priekšmets ir vērtspapīru cenu un 
dinamikas prognozēšanas metodes, kā arī investīciju lēmumu pieņemšanas modeļi. 

Darba mērķis ir piedāvāt jaunu efektīvāku investēšanas lēmumu pieņemšanas modeli, 
kas balstās uz aprakstītām un izmēģinātām klasiskām un populārām metodēm. Savukārt darba 
uzdevumi ir šādi: aplūkot dažādas vērtspapīru analīzes metodes, kas atvieglo lēmumu 
pieņemšanas procesu, un analizēt investīciju portfeļa struktūras veidošanas modeļus. 

Pētījuma gaitā tika apskatītas visizplatītākās analīzes metodes un lēmumu pieņemšanas 
modeļi. Analītiskajā daļā vērtspapīru analīze tika īstenota praksē, lai prognozētu nākotnes 
vērtspapīru attīstības tendences. Zinātniski pētnieciskā daļā tika noskaidrots, ka plaši 
izmantotu prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas metožu rezultāti ievērojami atšķiras no 
reālajiem datiem, tāpēc, lai minimizētu prognozēšanas kļūdu, tika izveidots apkopojošs 
investēšanas lēmumu pieņemšanas modelis, balstīts uz pārbaudītām metodēm, tomēr jauns 
pēc savas būtības, jo paredz vairāku pavisam atšķirīgu metodiku apvienošanu un 
kombinēšanu. Tas atvieglo lēmumu pieņemšanu sakarā ar investēšanas pozīcijas atvēršanu, kā 
arī ar investīciju portfeļa optimālas struktūras noteikšanu. 
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J. Pižikova, J. Saulītis (zinātniskais vadītājs) 
 
DZĪVES LĪMEŅA ATŠĶIRĪBU VEIDOŠANĀS UN TO NOVĒRŠANAS 
IESPĒJAS LATVIJĀ 
 

Dzīves līmeņa atšķirības ir jautājums, kas jau vairākus gadsimtus ir interesējis gan 
ekonomistus un politologus, gan sociologus un filozofus. Tas liecina par to, ka dzīves līmeņa 
atšķirības ir pastāvējušas visos laikos. Otrkārt, šīs jautājums ir pietiekami komplicēts, jo 
jēdziens “dzīves līmenis” apvieno sevī veselu aspektu kopumu. 

Dzīves līmeņa atšķirības ir iespējams analizēt vairākos līmeņos: pasaules mērogā, 
starpvalstu līmenī un valsts iekšienē. 

Dzīves līmeņa atšķirības ir pastāvējušas un pastāv valstīs gan ar centralizēto, gan ar 
tirgus ekonomiku. Tās nav pilnībā novēršamas, taču iespēju un tiesību vienlīdzība, kas 
nodrošina godīgu konkurenci, un sociālās aizsardzības sistēma spēj būtiski izlīdzināt dzīves 
līmeņa atšķirības.  

Nodokļu un pabalstu sistēmas uzlabošana ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar 
kuru palīdzību valsts spēj mazināt ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā. Jautājums ir, cik lielā 
mērā ir  jāiejaucas valstij, lai, no vienas puses, sekmētu dzīves līmeņa izlīdzināšanos, bet, no 
otras puses, negrautu saimniekošanas iniciatīvu un nodrošinātu taisnīgu un efektīvu 
konkurenci.  

Dzīves līmeņa salīdzināšanai pārsvarā izmanto datus par iedzīvotāju ienākumiem. 
Visizplatītākie rādītāji, ar kuru palīdzību nosaka nevienlīdzības līmeni sabiedrībā, ir Džini 
koeficients un kvintuļu attiecības. 

Liela iedzīvotāju ienākumu diferenciācija kavē valsts ekonomikas attīstību, it īpaši 
ilgtermiņā. Ienākumu līmenis lielā mērā nosaka arī citus dzīves aspektus, tādus kā izglītība, 
medicīniskā aprūpe (pieejamība un kvalitāte) u.tml. Tādēļ var teikt, ka nevienlīdzība neļauj 
pilnībā izmantot cilvēku resursu. 

2011. gadā ar Džini indeksa vērtību 35.4 Latvija ieņēma pirmo vietu Eiropas Savienībā 
pēc ienākumu nevienlīdzības. Līdz šim Latvijā nav izveidojies plašs un stabils iedzīvotāju 
slānis ar vidējiem ienākumiem, kāds ir attīstītajās Eiropas valstīs. 

Dzīves līmeņa atšķirības Eiropas valstīs noved pie iedzīvotāju migrācijas, tā rezultātā 
mazāk attīstītās valstis zaudē vienu no saviem galvenajiem resursiem – darbaspēku. 2009. un 
2010.gadā Latvijas migrācijas saldo bija viszemākais: -34,5 un -35,6 tūkstoši. 

Dzīves līmeņa atšķirību veidošanās Latvijā lielā mērā ir saistītas ar tautsaimniecības 
pārstrukturizāciju un īpašuma tiesību atjaunošanu pēc neatkarības atgūšanas. Pašlaik  Latvijai 
ir raksturīga vēl viena iezīme: liela dzīves līmeņa atšķirība dažādos valsts reģionos. Pārsvarā 
ekonomiskie procesi koncentrējas Rīgā un Pierīgas reģionos, kā arī citās lielajās pilsētās.  

Reģionālo nevienlīdzību nav iespējams novērst bez būtiskas tautsaimniecības 
pārveidošanas, galvenokārt jaunu darbavietu radīšanas. 

Sociāli vismazāk aizsargātās un visvairāk pakļautas nabadzības riskam Latvijā ir 
daudzbērnu ģimenes, pensionāri un invalīdi. Tātad valsts primārais uzdevums būtu atbalsts 
tieši šo iedzīvotāju grupām, ko var īstenot, novēršot nepilnības sociālā atbalsta sistēmā. 
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S. Sīlīte, M. Šenfelde (zinātniskā vadītāja) 
 
VALSTS KĀ ĪPAŠNIEKA NOZĪME VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU 
PĀRVALDĪBĀ LATVIJĀ 
 

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla 
daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas.  

Izšķir trīs veidu kapitālsabiedrības, kurās dalību ieņem valsts: valsts kapitālsabiedrības 
(valsts ir 100% kapitāla daļu īpašniece); privātās kapitālsabiedrības, kurās valstij ir izšķiroša 
ietekme (valsts ir 50% un vairāk kapitāla daļu īpašniece); privātās kapitālsabiedrības, kurās 
valsts ir mazākuma dalībnieks (valsts ir mazāk kā 50% kapitāla daļu īpašniece). 

Galvenais ekonomiski pamatotais mērķis valsts dalībai kapitālsabiedrībās ir tirgus 
nepilnību novēršana un līdz ar to sabiedrības labklājības celšana.  

Valsts uzņēmumiem jāspēj sasniegt gan sociālos, gan saimnieciskos mērķus, kā arī tiem 
raksturīgi sarežģīti lēmumu pieņemšanas procesi ar dažādām iesaistītajām pusēm, tādēļ 
svarīgi nodrošināt veiksmīgu korporatīvo pārvaldību. Korporatīvā pārvaldība attiecas uz plašu 
jautājumu un darbību loku, ko uzņēmuma īpašnieki, vadītāji un izpilddirektori ievēro un 
īsteno, lai organizētu un vadītu paši savu darbu un izpildītu saistības pret investoriem un 
citām ieinteresētajām pusēm. 

Valsts kā īpašnieka loma ir ļoti svarīga veiksmīgai valsts uzņēmumu pārvaldībai un 
darbībai, kā arī bieži atsevišķu valsts ekonomikas nozaru funkcionēšanai. Valstij ir jādarbojas 
kā informētam un aktīvam īpašniekam, nodrošinot, ka valsts uzņēmumu pārvaldība tiek veikta 
pārredzami un atbildīgi, ar nepieciešamo profesionalitāti un efektivitāti. 

Aplūkojot šābrīža situāciju Latvijā, secināms, ka valsts kā īpašnieka loma valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldībā ir maznozīmīga, un pastāv vairāki būtiski aspekti, kuros to 
nepieciešams pilnveidot, lai tiektos uz veiksmīgu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. 

Darbā ir veikta ārvalstu pieredzes analīze, izvērtējot Lietuvas, Somijas un Slovēnijas 
praksi valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, lai veiksmīgas prakses piemērus izmantotu 
identificēto problēmu risināšanā, pilnveidojot valsts kā īpašnieka lomu valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā. 
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D. Skoruks, J. Saulītis (zinātniskais vadītājs) 
 
MONOPOLIZĀCIJAS PROCESS MŪSDIENU EKONOMIKĀ 
 

Komercdarbībai un tirdzniecībai strauji attīstoties, mainās vairāki priekšstati par 
virkni ekonomikas jautājumu, kuri tika uzskatīti par nenoliedzamiem tirgus principiem un 
ekonomiskās darbības pamatmehānismiem. Balstoties uz klasisko A. Smita teoriju, alternatīvo 
Dž. Keinsa pieeju un P. Samuelsona darbiem, ekonomikas zinātne attīstās un pilnveidojas, 
konsekventi reaģējot uz sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām.  

Nacionālajā tautsaimniecībā iesaistītie uzņēmumi mēģina pielāgoties globalizācijas 
procesam, saglabāt uzņēmējdarbības veikšanas rentabilitāti un uzlabot tās likviditātes 
rādītājus, kas noved pie nepieciešamības agresīvi konkurēt ar pārējiem tirgus piedāvājuma 
veidošanas dalībniekiem. Šāda sīva konkurence nereti noved pie lielākās tirgus daļas 
koncentrēšanās viena uzņēmuma ietekmes sfērā. 

Taču no XIX gadsimta otrās puses līdz pat šim brīdim sabiedrības priekšstats par 
pilnīgu monopolstāvokli, vienu no savdabīgākajiem tirgus tipiem, joprojām ir nemainīgs, to, 
tāpat kā pirms simts gadiem, uzskata par koncentrētu kapitālistisku ļaunumu, kurš pircējiem 
nes tikai cenu pieaugumu. 

Ņemot vērā mūsdienu ekonomikas izaicinājumus un augstāk aprakstītās tendences, 
izmantojot analītisko, statistisko, salīdzinoši ekonometrisko, nosacīti loģisko un ekonomisko 
pamatrādītāju praktiskās izmantošanas metodes, tika veikts pētījums par monopolizācijas 
procesa būtību, cēloņiem un izraisīto efektu mūsdienu uzņēmējdarbībā, kā arī noteikti 
ietekmes faktori un likumsakarības, kas pastāv, monopolizācijas procesam attīstoties 
konkrētas valsts tautsaimniecības ietvaros. 

Mazās atvērtās ekonomikās, pie kurām attiecināma arī Latvijas Republikas nacionālā 
tautsaimniecība, pastāv dabiskās, konsekventu ekonomisku likumsakarību izraisītas un tirgus 
dalībnieku savstarpējās konkurences atbalstītas, monopolizācijas tendences, kas ir visspilgtāk 
novērojamas nozarēs, kuras nav pakļautas konkurencei ar ārvalstu importa produkciju, 
tādējādi veicinot monopolvaras koncentrāciju. Respektīvi, tirgus transformējās ekonomiski 
dabiskā veidā, līdz nonākšanai atvasināta oligopola stāvoklī. 

Latvijas Republikas nacionālās tautsaimniecības vairākas nozares kalpo par spilgtu 
monopolizācijas procesa attīstīšanas piemēru, to tirgus konjuktūra un konkurences norises 
īpatnības tika pakļautas kompleksai analīzei, pievēršot īpašu uzmanību telekomunikāciju 
nozarei un mobilo sakaru tirgum, veicot ekonometrisku modelēšanu, kas noveda pie 
kvantitatīvo – empīrisku saikņu atklāšanas dotā pētījuma hipotēzes pārbaudes kontekstā. 

Latvijas Republikas nacionālās tautsaimniecības nozaru struktūras veidojošie 
saimnieciskie subjekti, it īpaši mobilie operatori – Bite, LMT, Tele2 un „BiFri”, „O!Karte”, 
„Zelta Zivtiņa” priekšapmaksas kartiņas, tika izmantoti augstākminēto faktoru kopas analīzei, 
konsekventi novedot pie impērisko korelāciju un likumsakarību atklāšanas, kas, savukārt, 
kalpo par pamatojumu pētījuma gaitā izstrādātajam vienotajam monopolizācijas pakāpes 
noteikšanas modelim. 

Pētījuma gaitā tika pierādīta dotajā darbā izvirzītā hipotēze, izveidots kompleksais 
tirgus monopolizācijas pakāpes noteikšanas kvantitatīvais modelis, kurā, aprobējot uz Latvijas 
nacionālās tautsaimniecības piecām nozarēm, tika pierādīts augstākminētā modeļa 
izmantošanas lietderīgums jebkurā ekonomikas sektorā. 

Veiktais pētījums pamato monopolizācijas procesa veidošanas un norises objektīvu 
ekonomisko izcelsmi. Pētījumu priekšmetu analīze pierādīja – monopolizācijas process ir 
reakcijas mērs uz sīvas konkurences, veicināmas ar cenu iedarbības mehānismu palīdzību, 
izveidoto tirgus konjuktūru. 
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M. Tauriņa, L. Ādamsone (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA INVESTĪCIJU VEIKŠANA IGAUNIJĀ 
 

Uzņēmums SIA „Šrēdereja” nodarbojas ar mobilo dokumentu iznīcināšanu, t.i., 
dokumenti tiek iznīcināti klienta klātbūtnē. Tas ļauj klientam būt pilnīgi drošam, ka 
informācija nenonāks konkurentu rīcībā, netiks pieļauta klientu konfidenciālās (personiskās) 
informācijas nokļūšana neatbilstošu personu rīcībā. Gan papīrs, gan datu nesēji (plastikāts) 
tiek nodoti otrreizējai pārstrādei – uzņēmums ir videi draudzīgs. Tas nozīmē, ka izejvielas tiek 
izmantotas atkārtoti, tādējādi taupot dabas resursus un samazinot piesārņojumu, kas rodas, 
kad papīrs un plastikāts tiek ražoti pilnīgi no jauna. 

Uzņēmuma klienti ir valsts iestādes (ministrijas, vēstniecības, Valsts policija), bankas 
(Swedbank, Nordea), mazie, vidējie, lielie uzņēmumi, kā arī privātpersonas. Pašlaik  
uzņēmumam ir ap 400 klientu, kuri tiek apkalpoti visā Latvijā ar vai bez sadarbības līguma. 
Uzņēmumam ir perspektīvas palielināt savu klientu skaitu, apgrozījumu un peļņu. Pēdējā 
pusgada laikā uzņēmums aktīvi veic mārketinga pasākumus (pieteikšanās smalcināšanai 
mājas lapā ar atlaidi, telefonmārketings), kas ik mēnesi piesaista jaunus klientus. 

Uzņēmums, kas piedāvā šādu pakalpojumu, ir vienīgais Baltijas valstīs. Šobrīd 
uzņēmums apkalpo klientus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, kas liecina par to, ka arī aiz 
Latvijas robežām pakalpojums ir pieprasīts un uzņēmumam ir iespējas paplašināt savu 
saimniecisko darbību. Tomēr uzņēmuma vadība uzskata, ka, lai strauji palielinātu neto 
apgrozījumu kā saimnieciskās darbības pirmajos gados, nepieciešams atvērt filiāli ārvalstīs. 

Tā kā dokumentu iznīcināšana kā pakalpojums kļūst aizvien populārāks uzņēmumu 
vidū, bet MOBILO dokumentu iznīcināšanu SIA „Šrēdereja” piedāvā vienīgais Baltijā, tad 
darba mērķis – noskaidrot, vai uzņēmumam SIA „Šrēdereja” ir ekonomiski izdevīgi atvērt 
filiāli Igaunijā. Lai noteiktu jaunas filiāles Igaunijā atvēršanas ekonomisko izdevīgumu, tika 
sastādīti projekta finanšu rādītāji, peļņas un zaudējumu aprēķins, bilance, aprēķināta brīvā 
naudas plūsma, tīrā pašreizējā vērtība (NPV), kā arī izpētīta Igaunijas uzņēmējdarbības vide. 

Tāpat kā citām nelielām t.s. atvērtās ekonomikas valstīm, arī Igaunijai ir vajadzīga 
nepārtraukta ārvalstu investīciju plūsma, lai uzturētu ekonomikas izaugsmi. 2011. gadā 
biznesa klimata ziņā Igaunija ierindojas 19. vietā pasaulē, un tas ir augstākais rādītājs 
Austrumeiropā, liecina Pasaules Bankas vērtējums. Pētījumā tika analizēti desmit formālie 
uzņēmējdarbības vidi regulējošie indikatori, piemēram, laiks un izmaksas, kas nepieciešamas, 
lai reģistrētu uzņēmumu, kā arī lai veiktu tirdzniecības operācijas, nodokļu politika un 
uzņēmumu slēgšana. Atsevišķi tika vērtēts reformu, kas vērstas uz labvēlīgas investīciju vides 
radīšanu, temps un efektivitāte. Šajā jomā tika vērtētas reformas, kas saistītas ar jaunu 
uzņēmumu noformēšanas procedūru vienkāršošanu, īpašumtiesību nostiprināšanu, investoru 
aizsardzības pastiprināšanu un nodokļu sloga samazināšanu 

Veicot uzņēmuma finanšu analīzi un investīciju projekta novērtēšanu, autore secina, ka 
uzņēmuma finanšu rādītāju dinamika uzlabojas (likviditāte, rentabilitāte, pamatlīdzekļu 
atdeves rādītājs), tomēr nepieciešams pārskatīt savu pasīvu struktūru līdzšinējā darbībā. 

Pēc autores aprēķiniem un prognozēm, uzņēmumam SIA „Šrēdereja” ir lietderīgi 
ieguldīt finanšu līdzekļus projektā, ņemot vērā projekta dzīves ciklu deviņiem gadiem. Tomēr, 
lai investora lēmums būtu nekļūdīgs un apstiprinātu šos aprēķinus, ieteicams vadībai 
izvēlēties vēl papildus novērtēšanas rādītājus, tādus kā investīciju rentabilitāte, iekšējā 
ienākuma norma, diskontētais atpelnīšanas laiks. 
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A..Vītola, L. Ādamsone (zinātniskā vadītāja) 
 
FINANŠU INVESTĪCIJU NOVĒRTĒŠANA FARMĀCIJAS NOZARĒ 
 

Farmācijas nozares uzņēmumu attīstītībai nepieciešama investīciju pieejamība, kas ir 
visas tautsaimniecības un arī katras atsevišķas nozares attīstības priekšnoteikums. Līdz ar to 
izveidojas situācija, ka vieni finanšu tirgus dalībnieki mēģina investīcijas piesaistīt, citi 
uzmanīgi izvērtē iespējas izdevīgi ieguldīt. 

Parasti investori pirms sava kapitāla ieguldīšanas izmanto fundamentālo vai tehnisko 
analīzi akciju novērtēšanai. Izvērtējot farmācijas nozari pēc fundamentālās analīzes, 
atspoguļojas tas, ka Latvijā ir divi tirgus līderi: AS „Grindeks” un AS „Olainfarm”. Abi šie 
uzņēmumi kotē savas akcijas „NASDAQ OMX Riga” biržā oficiālajā sarakstā un investīcijas 
piesaista, emitējot un pārdodot akcijas.  

Farmācijas nozares būtisks rādītājs ir tās eksportspēja, un šī ir viena no nedaudzajām 
nozarēm, kura veido tā saukto augsto tehnoloģiju sektoru Latvijā. Likviditātes rādītāji nozarē 
ir normas robežās, bet AS „Grindeks” un AS „Olainfarm” krietni pārsniedz tos. Tas, 
iespējams, liecina par to, ka šie uzņēmumi ir pārāk daudz kapitāla iesaldējuši apgrozāmajos 
līdzekļos vai nepietiekami izmantojuši īstermiņa kredītus. 

No 2008. gada līdz 2012. gadam aktīvu apritē AS „Olainfarm” ir labāki sasniegumi, jo 
šis rādītājs pakāpeniski uzlabojas un tuvojas normatīvam, bet AS „Grindeks” ir pretēja 
tendence. Savukārt izteikti labāka bija AS „Grindeks” attiecība starp pašu un aizņemto 
kapitālu šajā laika posmā. Tomēr AS „Olainfarm” izdevās 2012. gadā samazināt savu atkarību 
no aizņemtā kapitāla līdz 24%. Neskatoties uz to, ka AS „Olainfarm” kapitāla pietiekamības 
koeficients mērķtiecīgi uzlabojas, tomēr AS „Grindeks” līmeni šis rādītājs šajos gados 
nesasniedza, lai gan būtiski pietuvojās. Apkopojot iegūtos datus par abu uzņēmumu 
rentabilitātes rādītājiem, redzams, ka visienesīgākais gads gan no aktīvu, gan no pašu kapitāla 
izmantošanas viedokļa AS „Grindeks” bija 2008. gads, savukārt AS „Olainfarm” tāds bija 
2012. gads. Var teikt, ka abi šie uzņēmumi ir konkurētspējīgi, kā arī saistoši investoriem, jo 
aktīvu un pašu kapitāla atdeves koeficienti ir stabili, pieaugoši un pārsniedz farmācijas 
nozares vidējo. 

Pašlaik AS „Grindeks” akcijas tirgū ir nenovērtētas, kas liek domāt, ka cena pieaugs un 
šī akciju sabiedrība uzskatāma par labu investīciju iespēju. Turpretim AS „Olainfarm” akcijas 
no 2010. līdz 2012. gadam ir pārvērtētas, kas var atbaidīt investorus, ja tie nebūs gatavi tik 
daudz pārmaksāt akcijas bilances vērtību. 

Tomēr laika gaitā investoriem izveidojas savas akciju vērtēšanas stratēģijas, metodes un 
modeļi, lai samazinātu nepieciešamo laiku akciju novērtēšanai. Fundamentālo un tehnisko 
analīzi var aizstāt ar mazāk laika ietilpīgu datorprogrammu matemātisko modeļu 
izmantošanu akciju vērtību prognozēšanai, kā arī ASV pieredzējušā investora V. Bafeta 
(Warren Buffett) investīciju stratēģiju. Tās ietvaros analizē ne tikai finanšu rādītājus, bet arī 
pēta uzņēmuma stratēģiskos pamatprincipus un uzņēmuma vadību, ko savukārt nevar izdarīt 
ar datorprogrammu matemātisko modeļu palīdzību. 

Lai V. Bafeta investīciju stratēģiju varētu izmantot Latvijas farmācijas nozares 
uzņēmumu akciju novērtēšanai, tad būtu vēlams šo stratēģiju pielāgot konkrētās valsts 
apstākļiem. Līdz ar to pētījumā izstrādāts grafisks V. Bafeta investīciju stratēģijas pilnveidots 
modelis, kas balstīts uz uzņēmuma mikrovides un makrovides apstākļu ietekmi uz akciju 
tirgus vērtību. Mikrolīmenī tā ir uzņēmuma peļņa, ražošanas apmēri, finansiālais stāvoklis un 
uzņēmuma vadības darbība. Makrolīmenī tas ir valsts makroekonomiskais stāvoklis un 
izaugsmes perspektīvas, nodokļu politika, inflācija, valsts valūtas sistēma. 
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KVALITĀTES VADĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
O. Antonova, J. Vanags (zinātniskais vadītājs)   
 
PROJEKTĒŠANAS OGRANIZĀCIJAS PROCESU VADĪBAS PILNVEIDE   
 

Projektēšanas organizācijas ir viena no būtiskākajām celtniecības biznesa sastāvdaļām, 
jo tieši izbūves projekta izstrādāšana ir pirmais ļoti nozīmīgais posms. No izstrādātā projekta 
kvalitātes ir atkarīgi būvniecības tehniski ekonomiskie un projektējamo objektu ekspluatācijas 
rādītāji. Līdz ar to pasūtītāju prasības projektu kvalitātei ir augstas un nepārtraukti pieaug.  

Augsta projektu kvalitāte, īsi termiņi to izstrādāšanai par optimālu cenu ir projektēšanas 
organizācijas konkurētspējas pamats. Šie nosacījumi, savukārt, ir atkarīgi no darbinieku 
kvalifikācijas, projektēšanas tehnoloģijām un darba organizācijas projektēšanas procesā. 
Tāpēc, lai uzņēmums spētu būt konkurētspējīgs un efektīvi funkcionētu projektēšanas tirgū, ir 
nepārtraukti jāpilnveido procesu vadība.  

Pētījuma mērķis ir veikt AS „Projektēšanas nams” notiekošo procesu analīzi un, 
pamatojoties uz procesu vadības pilnveidošanu, piedāvāt risinājumus pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošanai un izmaksu samazināšanai. Tā kā projektēšanas organizācijas pamatresursi, kas ir 
nepieciešami pamatprocesu īstenošanai, ir informācija un personāls, darbam ir noteikts 
ierobežojums un tajā ir aplūkotas šo divu procesu pilnveidošanas iespējas.  

AS „Projektēšanas nams” ir viena no lielākajām projektēšanas organizācijām Baltijas 
valstīs, kas sniedz rūpnieciskās projektēšanas pakalpojumus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Krievijas teritorijā.  

Pēc iepazīšanās ar procesu vadības būtību un to pilnveidošanai piemērojamām 
metodoloģijām, tādām kā Taupīgā ražošana un Sešas sigmas, pielietojot to kvalitātes 
pārvaldības rīkus, tika konstatētas uzņēmumā esošās problēmas, kas saistītas ar projektu 
dokumentācijas izstrādi.  

Pasūtītāju neapmierinātības cēloņu izzināšanai tika izmantota Cēloņu-seku diagramma, 
kas integrēta ar „5 kāpēc” metodi, t.i., pētāmās problēmas dziļāku cēloņu noskaidrošanai tika 
piecas reizes uzdots jautājums „Kāpēc tā notiek?”. Procesu analīzei tika veikta personāla 
aptauja, izpētīti procesu vadības kvalitātes protokoli par 2011.-2012. gadu un izstrādāta 
projektēšanas procesa karte, jo pēc tās ir iespējams atklāt procesa „vājas vietas” un nepilnības.  

Pēc veiktās analīzes autore ir konstatējusi galvenos iemeslus, kas ietekmējuši projektu 
nodošanas termiņu neievērošanu un biežu labojumu, piestrāžu un izmaiņu veikšanu 
izstrādātajā projektu dokumentācijā. Galvenie problēmu izraisošie faktori ir neefektīva 
projektu dokumentācijas uzglabāšanas un pārvaldības sistēma (t.sk. arhīva un elektroniski 
uzglabātās dokumentācijas), darbību secīguma neievērošana, neefektīva viena projekta 
izstrādē iesaistīto inženieru vadība, t.sk. koordinācijas un komunikācijas nodrošināšana, kā arī 
zems personāla motivēšanas līmenis.  

Autore uzskata, ka esošās problēmas var atrisināt, pilnveidojot informācijas un 
personāla procesu vadību. Tam nepieciešams pārskatīt esošo organizatorisko struktūru, 
pārejot no kādreiz efektīvas, lineāri funkcionālās struktūras uz matricas, kas paredz projektu 
grupu veidošanu līdz ar funkcionālajām nodaļām. Uzņēmuma vadībai jāpārskata 
projektēšanas process un jāizvērtē informatīvās telpas izveidošanas nepieciešamība ar PLM-
sistēmas palīdzību. Uzņēmumā ir jāievieš progresīva motivēšanas sistēma inženieriem, kura 
paredzētu prēmijas atbilstoši padarītajam. Organizatoriskās struktūras izmainīšana projekta 
vadības ietvaros, palielinās projekta komandas nozīmi. Saistība starp samaksu un visas 
komandas paveikto liks tās dalībniekiem savā starpā sadarboties, lai sasniegtu komandai 
izvirzītos mērķus.  
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A..Cīrule, M. Sapata (zinātniskā vadītāja)   
 
METĀLLIEŠANAS UZŅĒMUMA KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS  
PILNVEIDOŠANA 
 

Ekonomiskās krīzes dēļ nācās slēgt lielu skaitu ražotņu, jo samazinājās čuguna lējumu 
pieprasījums. Tas ir saasinājis ražotņu konkurenci, tāpēc ir jādomā par darba efektivitāti. 
Viens no tās rādītājiem, ko metālliešanas industrijā visbiežāk analizē, ir liešanas apjomi 
tonnās uz vienu ražotni, kur lielāki ražošanas apjomi ļauj sasniegt augstāku ražošanas 
efektivitāti. Šajā industrijā svarīga loma  ir arī kvalitātes vadības sistēmai, jo mašīnbūves 
nozarēs, t.sk. kuģu, lidaparātu un automobiļu būvē, gāzes piegāžu sistēmas izveidošanā prasa 
ne tikai izcilu kvalitāti, bet arī dokumentus, kuri apliecina kvalitāti. Ja uzņēmums ražo 
kvalitatīvu produkciju, tad jau  pirmajā reizē  spēj nodrošināt klientam kvalitatīvu produktu, 
īstajā laikā un vajadzīgajā daudzumā. Pētījuma mērķis bija izvērtēt uzņēmumā esošo 
kvalitātes vadības sistēmas situāciju un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei. To autore veica, 
pamatojoties uz kvalitātes analīzes un kvalitātes pilnveidošanas metodēm. 

Darba autore pētījuma ietvaros izanalizēja čuguna ražošanas uzņēmuma Sperre Baltic 
darbības rādītājus 2012. gadam; novērtēja esošo kvalitātes vadības sistēmu un pievērsa 
uzmanību problēmām, ar kurām uzņēmums saskaras.  

Pētījuma gaitā darba autore konstatēja, ka uzņēmuma lielākā problēma ir lielais saražotā 
brāķa apjoms. 2012. gadā uzņēmuma iekšējais brāķis bija 18,1 % no visas saražotās 
produkcijas, kas uzņēmumam nesa 610 655,0 LVL lielus zaudējumus, kas ir 12,7 % no visām 
ražošanas izmaksām. Ārējais brāķis 2012. gadā bija 3,5 %. Ārējās neatbilstības rada tirgus 
zudumu, klientu zaudējumu, reputācijas pasliktināšanos, kā arī palielinās sūdzību 
izmeklēšanas laiks. Tas, ka tik liels saražoto detaļu apjoms ir jāizbrāķē, neļauj laikā 
sakomplektēt pasūtījumus, jo ražošana ir jāatkārto vairākas reizes. Klienti kļūst neapmierināti, 
jo piegādes kavējas vai arī tiek piegādāts mazāks skaits detaļu.  

Autores izstrādātie priekšlikumi, kā, pilnveidojot KVS, iespējams samazināt brāķa 
apjomu:  

1. Jāpadara efektīvāks brāķu uzskaites process. Jānosaka laika zudumi un jānovērš 
tie. Tā rezultātā iegūtie statistikas dati būs precīzāki un ticamāki.  

2. Jāvizualizē katrs process, jāpadara caurspīdīgs. Jānosaka procesa šaurās vietas, 
iespējamie riska faktori, kā arī jānosaka kvalitātes mērījumi katrā procesa etapā, 
kas ir pamats tālāku uzlabojumu veikšanai. Standartizējot procesus var izvairīties 
no nejaušībām. Taču jāsāk ar nozīmīgākajiem. Veicot analīzi, tika konstatēts, ka 
lielākais brāķēšanas iemesls ir smilšu poras. Tātad jāsāk ar formēšanas zemes 
sagatavošanas pilnveidošanu.  

3. Jāpadara efektīvāks detaļu kvalitātes pārbaudes process. Ir jāizveido izlašu 
veidošanas standarts, kuru izmantojot, kvalitātes kontrolieri spētu pārbaudīt katru 
saražoto partiju.  

4. Veikt klientu apmierinātības pētījumu.  
5. Ieviest “Mērīšanas menedžmenta sistēmu” atbilstoši standarta ISO 10012:2003 

prasībām un ieteikumiem. Jo viens no būtiskākajiem ietekmējošajiem faktoriem 
ir saglabāt precizitāti mērīšanas iekārtās, lai nodrošinātu kvalitatīvu gala 
produktu.  
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I..Daugule, I..Mežinska (zinātniskā vadītāja)   
 
DARBA DROŠĪBAS UN ARODVESELĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDE  
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTĀ   
 

Uzņēmuma darba drošības un arodveselības (DDAV) vadības sistēma ir viens no 
rādītājiem, kas raksturo uzņēmuma vadības rūpes par darbiniekiem un viņu labklājību. Lai 
gan nereti šīs sistēmas darbība ikdienā nav manāma, tomēr tās efektivitāte iespaido kopējo 
uzņēmuma sniegumu. Sistēmas sakārtotība un organizētība ir īpaši nozīmīga uzņēmumos, 
kuros ir liels darbinieku skaits un augsts nelaimes gadījumu risks darbā, tādēļ arī iespējamas 
augstas izmaksas, kas saistītas notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā. Tādēļ organizēta 
DDAV pārvaldības sistēma spēj palielināt darba efektivitāti, piemēram, vienlaikus mazinot 
ergonomiskos riskus un darbam nepieciešamo laiku un pielietojamo spēku.  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestā pastāvošie DDAV riski ir ļoti 
daudzveidīgi un to vadībai ir nepieciešama vairāku struktūrvienību sadarbība. Patlaban esošā 
darba vides uzraudzības sistēma, lai gan darbojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nespēj 
pilnībā nodrošināt nepieciešamo DDAV risku vadību.  

Ir jāpilnveido darba vides risku vadību un novērtēšanas metodika, lai gūtu nepieciešamo 
informāciju par darba vides kaitīgo faktoru faktisko ietekmi, kā arī apmācību procedūras 
pielāgotu dažādiem atbildības, spēju, izpratnes un riska līmeņiem saskaņā OHSAS 
18001:2007 prasībām.  

Analizējot darba vides riska cēloņus, var skaidri izdalīt situācijas, kas veidojas ārēju 
apstākļu ietekmē, un situācijas, kas veidojas iekšēju apstākļu ietekmē, kā arī situācijas, kur 
darba vides riska cēloņi ir iekšēju un ārēju apstākļu kopums. Ir būtiski izprast darba vides 
riska situāciju cēloņus, lai lemtu par turpmākiem DDAV risku vadības pasākumiem. Autore 
piedāvā NMP dienesta DDAV vadības sistēmas procesos integrēt ISO 31000:2009, tādā veidā 
nodrošinot efektīvu, lietderīgu un uzticamu pastāvošo DDAV risku vadību.  

Ņemot vērā NMP dienesta darbības specifiku, ir skaidrs, ka pilnībā izslēgt darba vides 
riska faktoru ietekmi nav iespējams, tomēr ir iespējams mazināt to faktoru ietekmi, kas 
atrodas NMP dienesta kontrolē. Izprotot savas iespējas vadīt DDAV riskus un to radītās 
sekas, NMP dienests var panākt būtisku situācijas uzlabojumu, kas saistīts ar darbinieku 
arodveselību. Vēlamais rezultāts ir samazināts nelaimes gadījumu skaits darbā, un šo 
nelaimes gadījumu cēloņi ir ārēji apstākļi, nevis darbinieku kļūdas vai organizatoriska 
rakstura nepilnības.  

Analizējot notikušo nelaimes gadījumu darbā cēloņus, redzams, ka būtisku nelaimes 
gadījumu radītās sekas un to smaguma pakāpi ietekmējusi darbinieka neatbilstoša rīcība vai 
nepietiekama uzmanība. Nereti darbiniekiem ir teorētiskas zināšanas par droša darba 
paņēmieniem, bet trūkst izpratnes par to lietderību un nozīmīgumu. Šo situāciju vēl vairāk 
pasliktina pieredzējušo kolēģu nepareizs piemērs un skaidrojumi, tādēļ ir jādomā par to, lai 
darbinieku instruktāža darba aizsardzības jomā dotu vēlamo rezultātu.  

Lai nodrošinātu darbinieku apmācības efektivitāti, autore uzskata, ka nepieciešama 
apmācību vadības pilnveide, kam par pamatu izmantojamas standarta ISO 10015:2002 
prasības.  
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S. Dvinska, J. Pildavs (zinātniskais vadītājs)   
 
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDE PĀRTIKAS RAŽOŠANĀ  
 

Lielai daļai uzņēmumu kvalitāte, kvalitāti raksturojošas normas un to ievērošana ir pašu 
ziņā. Protams, mūsdienu konkurences un dominējošā kapitālisma laikmetā tādas lietas tiek 
uztvertas kā pašsaprotamas, bet ne vienmēr. Ir uzņēmumi un sfēras, kuriem vismaz mazākā 
mērā kvalitātes vadības sistēma ir nevis brīva izvēle, bet norma - drīzāk nosacījumi, kuru 
ievērošana un pildīšana ir nepieciešama, lai vispār drīkstētu uzsākt savu darbību.  

Konditoreja dibināta 2010. gadā un ir attīstības stadijā. Ņemot vērā, ka darbība saistīta 
ar pārtikas ražošanu un klientu apkalpošanu, liela nozīme ir kvalitātes vadības sistēmai, kur 
šajā brīdī tiek veikts vien tik daudz, kā pildītas likumdošanā noteiktās prasības.  

Palielinoties darba apjomam, arvien vairāk  kļūst vajadzīga kvalitātes sistēmas pilnveide 
un procesu – identificēšanas, sistematizēšanas un optimizēšanas - sakārtošana. Protams, 
vislielākā nozīme ir personālam, jo konditori ir tie, no kuriem galvenokārt ir atkarīgs rezultāts 
jeb gala produkts. Šajā gadījumā arī apkalpojošajam personālam ir ne mazāka  nozīme, īpaši 
uzņēmumā, kurā kā viena no vērtībām ir attieksme pret klientu.  

Pētījuma objekts ir konditorejas kvalitātes vadības sistēma, priekšmets – uzņēmuma 
kvalitātes vadības sistēmas pilnveide. Pētījuma mērķis ir šāds: samazināt uzņēmuma 
izmaksas, pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu.  

Pētījumā tiks iekļauta gan attiecīgā likumdošanas un valsts noteikto normu, gan ISO 
9001: 2008 standartu izpēte, kā arī cita speciālā literatūra, kas attiecas uz kvalitātes vadības 
pilnveidi.  

Pētījumā sīkāk tika iztirzātas dažādas likumu normas, kas saistītas ar pārtikas apriti. 
Visas darbības, kas saistās ar pārtikas apriti, stingri tiek noteiktas Latvijas Valsts likumdošanā 
jeb konkrēti „Pārtikas aprites uzraudzības likumā”, kam pēdējā redakcija veikta 2012.gada 12. 
oktobrī. Starp noteikumiem galvenokārt figurē termini – kvalitāte, nekaitīga pārtika, pārtikas 
aprite utt. Tāpat likums skaidri norāda uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām un 
normatīvajiem aktiem, kuri definē jautājumus par pārtikas apriti un tās uzraudzību, kuri nav 
regulēti minētajā likumā.  

Izanalizējot un apkopojot uzņēmuma saimnieciskās darbības datus, tika secināts, ka 
lielie izdevumi attiecībā pret ievērojami mazākiem ieņēmumiem, kā arī straujš apgrozījuma 
pieaugums liecina, ka uzņēmums ir augšanas stadijā. Tādēļ, saglabājot esošo tendenci, var 
prognozēt pozitīvu uzņēmuma attīstību, izaugsmi, kā arī peļņas pieaugumu.  

Kvalitātes sistēmas pilnveidei uzņēmumā noteikti ir jāveic procesu optimizācija vai 
sistematizācija. Nopietni jāpiestrādā pie dokumentācijas pilnveides. Skaidri jādefinē procesi 
un jāizstrādā to apraksti, lai visiem darbiniekiem būtu skaidrs, kā pareizi veicams konkrētais 
darbs. Visefektīvāk tas būtu veicams, ja tiktu ņemtas vērā vadības vēlmes un prasības,  
apvienojot tās ar procesos atbildīgo un iesaistīto darbinieku pieredzi un ieteikumus. Tas arī 
ievērojami atvieglotu un paātrinātu jauno darbinieku integrāciju kopējā darba plūsmā un 
palielinātu uzņēmuma kopējo efektivitāti un produktivitāti.  

Ļoti pozitīvi, ka uzņēmumā par šīm lietām tiek nopietni domāts un tās uztrauc kā 
vadību, tā arī darbiniekus. Šādā gadījumā ir daudz lielākas izredzes sasniegt vēlamos 
rezultātus. Iespējams, ka pat vairāk, ja neapstājas pie sasniegtā.  
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I..Gaile, L. Reinalde, J. Miķelsons (zinātniskais vadītājs)   
 
LATAK AKREDITĒTO ŪDENS TESTĒŠANAS LABORATORIJU  
DARBĪBAS SFĒRU OPTIMIZĀCIJA INTERNETA VIDĒ   
 

Ikvienam ir svarīgi saņemt produktu, kas ir kvalitatīvs, drošs un nenodara kaitējumu ne 
cilvēka veselībai, ne videi. Šādu prasību izpildei tiek veikta atbilstības novērtēšana, tādējādi 
radot pārliecību patērētājos un citās ieinteresētajās pusēs. Savukārt atbilstības novērtēšanas 
institūciju akreditācija jeb kompetences apliecināšana nodrošina uzticamību to veiktajām 
darbībām. Latvijā šo institūciju un laboratoriju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību veic 
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), kuram ir izveidota datu bāze interneta 
vidē, lai informācija par akreditētajām institūcijām būtu pieejama to klientiem, uzņēmumiem 
un citām ieinteresētajām pusēm.  

Pētījuma mērķis bija izstrādāt priekšlikumus LATAK akreditēto ūdens testēšanas 
laboratoriju datu bāzes optimizācijai interneta vidē, jo esošajā datu bāzes meklēšanas 
mehānismā bija saskatāmas vairākas nepilnības, piemēram, esošie divi meklēšanas varianti 
bija nepārskatāmi un klientam sagādāja grūtības atrast nepieciešamo ūdens testēšanas 
laboratoriju.  

Sākotnēji tika veikta LATAK darbības izpēte, kuras laikā tika izanalizētas LATAK 
akreditēto testēšanas laboratoriju darbības sfēras, kā arī tika atlasītas un sagrupētas akreditētās 
laboratorijas, kas veic šādu ūdens veidu testēšanu – dzeramais ūdens, notekūdens, 
minerālūdens, gruntsūdens, virszemes ūdens, jūras ūdens, saldūdens, upes un strautu ūdens, 
peldbaseinu ūdens, peldvietu ūdens, ūdenskrātuvju ūdens, lietus notekūdens, attīrītais ūdens 
un pazemes ūdens un vispārīgi ūdens, kas iespējams varētu tikt attiecināts uz citiem ūdens 
veidiem. Tika izveidota karte ar ūdens testēšanas laboratoriju ģeogrāfisko izvietojumu 
Latvijas teritorijā, kā arī  novērtēta LATAK akreditēto institūciju datu bāze kopumā un 
salīdzināta ar Dānijas Nacionālā akreditācijas un metroloģijas biroja (DANAK) līdzīga 
rakstura interneta datu bāzi.  

Pētījuma gaitā tika atklātas vairākas būtiskas problēmas, kas liedz klientiem ātri un ērti 
atrast vēlamo ūdens testēšanas laboratoriju. Viena no būtiskākajām problēmām bija tā, ka 
esošajā meklēšanas mehānismā nebija iespējams veikt atlasi pēc noteiktiem kritērijiem. 
Izpētot laboratoriju akreditācijas sfēras aprakstus, konstatēts, ka norādītais testējamais objekts 
nesakrita ar akreditācijas sfērā norādīto ūdens veidu. No tā secināts, ka laboratorijas testējamo 
objektu norāda pēc saviem ieskatiem.  

Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi LATAK 
testēšanas laboratoriju interneta datu bāzes pilnveidei. Viens no priekšlikumiem bija jauna, 
pārskatāmāka meklēšanas mehānisma izveide, iekļaujot tajā konkrētus atlasīšanas kritērijus – 
produkts, objekts, testēšanas veids, rādītāji, akreditācijas joma, kā arī ieteikts ievadīt 
meklējamo frāzi, kas ļautu klientam ātri un ērti iegūt sev nepieciešamo informāciju. Šī 
pilnveides risinājuma īstenošanai sākotnēji būtu nepieciešamas veikt izmaiņas LATAK 
dokumentā LATAK – D.004-06/01.2006 „Noteikumi testēšanas laboratorijām par 
akreditācijas darbības sfēras noformēšanu un iesniegšanu LATAK”, papildinot akreditācijas 
sfēras pieteikuma formu ar jaunu kolonnu „Testēšanas veids”, kas būtu jānorāda atbilstoši 
katram objektam un rādītājam. Tāpat dokumentu būtu nepieciešams papildināt ar informāciju 
par testējamo objektu. Veicot šīs izmaiņas, tiktu iegūta nepieciešamā informācija par ūdens 
testēšanas laboratorijām, lai izveidotu jaunu datu bāzes meklēšanas mehānismu.  
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D. Gorbačs, J. Vanags (zinātniskais vadītājs)   
 
SIA „AUTAVA” TRANSPORTLĪDZEKĻU PĀRBŪVES PAKALPOJUMA  
KVALITĀTES PILNVEIDE 
 

Pētījuma tēma ir aktuāla, jo ātri bojājošos produktu pārvadāšanai atkarībā no 
pārvadājamā produkta kategorijas nepieciešama noteikta temperatūra. Lai to nodrošinātu, 
jāveic transportlīdzekļa pārbūve. 

SIA „Autava” pēc klienta pasūtījuma veic transportlīdzekļa pārbūvi, tās laikā visbiežāk 
sastopamas ir divas problēmas: 1) temperatūra kravas furgonā pēc SIA „Autava”pārbūves ne 
vienmēr atbilst klienta prasītajam; 2) pārbūves darbi ne vienmēr tiek pabeigti laikā. Tas izsauc 
kvalitātes izmaksu palielināšanos, pirmajā gadījumā to rada garantijas un pēcgarantijas 
apkalpošana, otrajā - pārbūves un piegādes ķēdes kvalitātes izmaksas. 

Darba mērķis: izpētīt transportlīdzekļa pārbūves par refrižeratoru procesu un izvirzīt 
priekšlikumus tā kvalitātes izmaksu samazināšanai. Kvalitātes izmaksas galvenokārt izraisa ar 
pakalpojumu neapmierinātie klienti. Izmaksu novērtēšanai tika veikta klientu aptauja pa 
tālruni, kā arī sazarotā kļūdu analīze (FTA).  

Aptaujā atsaucās tikai 68% respondentu. No saņemtajām atbildēm 90% respondentu 
izmanto transportlīdzekļus ar SIA „Autava” ražoto termoizolāciju, 10% - ar Turcijā ražotiem 
termoizolācijas paneļiem. No klientu aptaujās iegūtajiem datiem izriet, ka 38% klientu ir 
neapmierināti ar pārbūves laiku, bet visvairāk neapmierināti ir klienti, kuri izmanto 
transportlīdzekļus ar SIA „Autava” ražoto termoizolāciju ar nepieciešamās temperatūras 
sasniegšanas laiku. No sazarotās kļūdu analīzes tika noteikti klientu neapmierinātības 
pamatcēloņi – transportlīdzekļu pārbūve nav pabeigta laikā, un temperatūra kravas furgonā 
neatbilst klientu prasītajām normām.  

Kvalitātes izmaksu samazināšanai neapmierināto klientu dēļ uzņēmumam jāpieņem 
darbā kvalitātes vadītājs, lai vadītu un kontrolētu transportlīdzekļu pārbūvi un līdz 
2015. gadam jāievieš kvalitātes vadības sistēmu. Tas ļaus transportlīdzekļu pārbūves procesus 
pareizi vadīt un kontrolēt un būtiski samazināt kvalitātes izmaksas. 

Piegādes ķēdes kvalitātes izmaksas tiks samazinātas, vadot piegādes procesu pēc 
izstrādātās piegādes ķēdes, piegādei jāizvēlas drošākais piegādātājs ar labu reputāciju, kurš 
garantē un veic piegādi noteiktā laikā. Kvalitātes vadītājam jānovērtē saldēšanas iekārtu 
piegādes ķēdes kvalitātes raksturotāji, lai izejmateriāli un iekārtas vienmēr tiktu piegādātas 
laikā, lai izvairītos no tā, ka klients pakalpojumu neapmaksā un lai tirgū laistu gan cilvēkiem, 
gan apkārtējai videi drošu produkciju, lai izvairītos no kvalitātes izmaksām piegādes 
aizkavēšanās dēļ. 

Temperatūras nodrošināšanai kravas furgonā atbilstoši klienta prasībām jāizvēlas 
kvalitatīvākie izejmateriāli termoizolācijai, jāmotivē darbiniekus strādāt atbildīgāk un 
kvalitatīvāk, tādējādi tiks samazinātas garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas kvalitātes 
izmaksas. SIA „Autava” transportlīdzekļu pārbūves par refrižeratoru projektu vadītājam, 
noslēdzot līgumu ar klientiem, tajā jāiekļauj informācija, pēc kāda laika tiks sasniegta klienta 
prasītā temperatūra tukšā kravas furgonā, lai izvairītos no garantijas un pēcgarantijas 
apkalpošanas kvalitātes izmaksām, kas saistītas ar klientu neapmierinātību, ka vajadzīgā 
temperatūra tiek sasniegta pēc ilga laika. Jādokumentē autora izstrādātās piegādes ķēde, riska 
rokasgrāmata, pārbūves procesa tehnoloģiskais apraksts, lai, pieņemot darbā jaunus 
darbiniekus, iepazīstinātu viņus ar šiem dokumentiem, lai pārbūves procesā izvairītos no jau 
zināmiem riskiem un problemātiskām operācijām, kā arī samazinātu izmaksas jauno 
darbinieku apmācībai.  
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K. Indeikina, J. Mazais (zinātniskais vadītājs)   
 
LEAN PRINCIPU PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMA „PREČU NOLIKTAVA” 
PIEGĀDES ĶĒDES EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANĀ  
 

Bezzudumu ražošana jeb Lean production (turpmāk – Lean) visā pasaulē atzīta kā viena 
no vislabākajām un efektīvākajām zināmajām metodēm uzņēmējdarbības un organizāciju 
izveidei, uzlabošanai un uzturēšanai. Izmantojot Lean pieeju, iespējams gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā nepārtraukti pilnveidot jebkāda lieluma un tipa uzņēmumu, lai kādu nozari tas 
pārstāvētu. Pirmos sasniegumus nodrošinājuši ražošanas kompānijā Toyota Motor 
Corporation, kur tika ieviesti vairāk nekā pirms 50 gadiem, mūsdienās pārvērsti un uzlaboti, 
pateicoties vairāku ekspertu un praktiķu darbam, Lean principi, metodes un prakse veido 
veiksmīgu pieeju jebkura uzņēmuma darbības organizēšanai.  

Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „Preču noliktava” piegādes ķēdes 
efektivitātes paaugstināšanai, piemērojot Lean principus piegādes ķēžu vadībā.  

Veiktā pētījuma ietvaros autore apkopoja un izanalizēja teorētisko un cita veida 
informāciju par piegādes ķēžu vadības jeb Supply chain management (turpmāk – SCM) un 
Lean principiem, salīdzināja tos un izvērtēja SCM un Lean principu apvienošanas iespējas. 
Lai identificētu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi uzņēmuma „Preču noliktava” piegādes 
ķēdes vadībā, autore izanalizēja izvēlētā uzņēmuma darbību, tā iekšējo un ārējo vidi, kā arī 
paškontroles sistēmu. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, autore izstrādāja priekšlikumus 
Lean principu īstenošanai uzņēmumā „Preču noliktava”, lai paaugstinātu tā piegādes ķēdes 
efektivitāti.  

Veicot uzņēmuma „Preču noliktava” SCM analīzi un apkopojot visu pieejamo 
informāciju, autore secināja, ka uzņēmumam nepieciešami uzlabojumi preču krājumu vadībā 
un ka neefektīvas preču krājumu vadības cēloņi ir šādi:  

 neaktuāla preču nomenklatūra;  
 atbilstošu prognožu veidošanas un plānošanas rīku trūkums;  
 prognozes tiek balstītas uz vēsturiskajiem datiem;  
 nekoordinēts prognožu veidošanas process;  
 neefektīva pieprasījumu apstrāde un izpilde;  
 neizdevīgi piegādes nosacījumi (piegādes laiks, minimālais pasūtījuma apjoms);  
 neefektīva iepirkumu organizēšanas politika;  
 neskaidra krājumu veidošanas stratēģija;  
 nepietiekama krājumu apjoma dinamikas kontrole;  
 pārāk lielas „akciju” preču rezerves;  
 nelikvīdu krājumu kontroles trūkums.  

Lai uzņēmums varētu paaugstināt savas piegādes ķēdes efektivitāti, autore, pamatojoties 
uz Lean un SCM principiem, izstrādāja priekšlikumus šādās uzlabojumu jomās: preču apjoma 
plānošanā, preču pieprasījuma sagatavošanā un apstiprināšanā, preču pieprasījuma pārbaudē, 
preču izsniegšanā un transportēšanā, kā arī preču uzskaitē un inventarizācijā. Autores 
izstrādāto priekšlikumu ietekme uz krājumu vadību ir gan liela, gan neliela. Priekšlikumi ar 
lielu ietekmi uz krājumu vadību tika izstrādāti, lai samazinātu krājumu uzglabāšanas laiku un 
neaktīvo krājumu apjomu noliktavās, kļūdaino pieprasījumu skaitu un pieprasījumu 
apstiprināšanas un izpildes laiku, kā arī lai palielinātu krājumu apgrozījumu un piegāžu skaitu 
noteiktajā termiņā. Priekšlikumi ar nelielu ietekmi uz krājumu vadību paredzēti SCM procesu 
paātrināšanai, lai darbiniekiem nav jātērē laiks liekām darbībām.  
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A..Mazā, A. Balodis (zinātniskais vadītājs)   
 
STUDIJU PROGRAMMU PILNVEIDE RĪGAS TEHNISKAJĀ  
UNIVERSITĀTĒ 
 

Izglītība un kvalitāte ir jēdzieni, kas katrs atsevišķi ir labi saprotami, bet vērtējot tos 
kopā, rodas dažādas interpretācijas un nav skaidrs, kā tos novērtēt. Būtiski ir ne tikai novērtēt 
augstākās izglītības iestādi, bet arī katru tās īstenoto studiju programmu. Jo tas vairo 
universitātes prestižu un spēju piedāvāt tādu pakalpojumu, kas atbilst darba tirgus prasībām. 
Viens no studiju programmas mērķiem ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas,  

kā arī tādas prasmes, kas atbilst darba devēju vajadzībām.  
Pētījuma mērķis bija aplūkot visaptverošās kvalitātes vadības jēdzienu saistībā ar 

augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām, kā arī aplūkot ieinteresēto pušu vadību 
un procesu pilnveides rīkus, kurus var pielietot studiju programmu analīzē. Pētījuma laikā 
autore secināja, ka pasaulē gandrīz visās valstīs nacionālā līmenī ir izveidotas organizācijas, 
kas nodarbojas ar augstākās izglītības iestāžu kvalitātes jautājumiem. Bet kritēriji kvalitātes 
novērtēšanai ir dažādi un kvalitātes vadības pieeja universitātē palīdzētu pilnveidot visus 
universitātē notiekošos procesus un uzlabotu tās darbības efektivitāti.  

Pakalpojumus, ko sniedz Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) studiju 
programmas, vērtē dažādas ieinteresētās puses. Tās vērtē sniegto pakalpojumu klienta acīm, 
kā arī programmas pastāvēšanā un īstenošanā iesaistītie. Ieinteresētās puses var būtiski 
ietekmēt studiju procesu un sniegtā pakalpojuma galarezultātu. Darba autores veiktajā 
pētījumā tika noskaidrots ieinteresēto pušu viedoklis par maģistra līmeņa studiju programmu 
„Visaptverošā kvalitātes vadība”, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un attieksmi pret 
ieinteresētajām pusēm.  

Pētījums tika veikts ar anketēšanas un intervijas metodi, un tajā piedalījās studiju 
programmas ieinteresētās puses – studējošie, absolventi, pasniedzēji un darba devēji. Pētījuma 
gaitā tika atklāts, ka studējošie augstu novērtē studiju programmā sniegtās teorētiskās 
zināšanas un ietvertos praktiskos uzdevumus un individuālos  mājas darbus. Lai studentiem 
sniegtu aktuālāko informāciju nozarē, RTU pasniedzēji sazinās ar darba devēju pārstāvjiem 
dažādu asociāciju ietvaros, lai nodrošinātu pasniegtās studiju vielas aktualitāti un atbilstību 
darba tirgus situācijai. Savukārt darba devēju organizācijas sadarbojas ar dažādām RTU 
struktūrvienībām, lai uzlabotu nepieciešamo speciālistu prasmes, bet šī sadarbība nav vērsta 
konkrēti uz kvalitātes vadītāju nepieciešamajām prasmēm. Pētījuma laikā konstatētās 
pilnveides iespējas saistītas ar to, ka studiju programmai būtu jāuzlabo sadarbība ar 
ieinteresētajām pusēm, lai precīzāk zinātu ieinteresēto pušu apmierinātības līmeni sadarbībā ar 
studiju programmu.  

Balstoties uz iegūtajiem pētījuma rezultātiem, autore ar procesu pilnveides rīku 
palīdzību noteica sadarbības procesa nepilnību cēloņus. Būtiskākie cēloņi saistīti ar 
nepilnībām komunikācijā ar darba devējiem un studējošajiem. Balstoties uz kvalitātes vadības 
pamatprincipiem, nepilnības var novērst ar procesu pieejas izmantošanu. Autore piedāvā 
procesu pieeju programmas vadības un pasniedzēju regulārai sadarbības  nodrošināšanai ar 
darba devējiem. Izveidots priekšlikums arī studiju programmas komunikācijas pilnveidei ar 
studējošajiem, jo viņi ir galvenie pakalpojuma saņēmēji, kā arī topošie darba tirgus pārstāvji.  

Ja tiek nodrošināta studiju programmas sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm, tad 
studiju programma būs novērtēta, atpazīstama un pieprasīta, kā arī zinās, kā nepārtraukti 
pilnveidoties, lai sniegtu tirgus vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.  
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A..Mortukāne, I. Mežinska (zinātniskā vadītāja)   
 
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDE SIA „FN SERVISS”  
 

Katra uzņēmuma mērķis ir efektīva, peļņu nesoša un ilgstoša darbība. Kvalitātes 
vadības sistēma ir viens no līdzekļiem, kas varētu sekmēt uzņēmuma konkurētspējas 
saglabāšanu. SIA „FN Serviss” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem savā nozarē. Uzņēmuma 
kvalitātes vadības sistēma ir izveidota 2005.gadā, pašlaik jāidentificē jaunas iespējas, kā 
saglabāt uzņēmuma konkurētspēju, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas iespējas. Tādēļ 
nepieciešama kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana un risinājumu noteikšana, lai pilnveidotu 
uzņēmumu tālāko attīstību.  

Pētījuma mērķis - novērtēt SIA „FN Serviss” esošo kvalitātes vadības sistēmu, 
izmantojot Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European Foundation for Quality Management - 
EFQM) izcilības modeļa kritērijus un izstrādājot priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas 
uzlabošanai, lai sekmētu uzņēmuma konkurētspēju. Pašvērtējuma mērķis ir noteikt esošās 
sistēmas trūkumus un pilnveidošanās iespējas, tādā veidā nodrošināt efektīvāku vadības 
modeli. Iespējamie ieguvumi, veicot uzņēmuma pašnovērtējumu - stipro pušu un 
pilnveidojamo jomu noteikšana, visu uzņēmumam svarīgo jomu noteikšana, balstoties uz 
faktiem, jaunu ideju iegūšana, secinājumu izmantošana tālākai darbībai un resursu plānošanai, 
iespēja salīdzināt sava uzņēmuma pašnovērtējumu ar Eiropas veiksmīgāko uzņēmumu 
sniegumu. 

Analizējot uzņēmuma darbību atbilstoši EFQM kritērijiem, SIA „FN Serviss” tika 
izveidota darba grupa, kura tika iepazīstināta ar kritērijiem un novērtēšanas metodi kopumā. 
Katram darba grupas dalībniekam tika izvirzīts uzdevums apkopot datus atbilstoši izcilības 
modeļa kritērijiem. Pēc uzdevuma veikšanas tika prezentēti iegūtie rezultāti un diskusiju 
rezultātā darbinieki vienojās par kopīgu viedokli. Lai dati būtu salīdzināmi, izmantota 
RADAR vērtēšanas matrica. Uzņēmumā pirmo reizi tiek izmantota šāda veida novērtēšana, 
kad iegūtos datus var salīdzināt ar citu uzņēmumu veikumu. Nākotnē šī metode ir 
izmantojama regulāru uzņēmuma sasniegumu kontrolei, kā arī jaunu uzlabojamo jomu 
noteikšanai. Pēc pašnovērtējuma veikšanas kā prioritāras tika izvirzītas attiecības ar 
darbiniekiem, uzņēmuma sniegums attiecībā uz sabiedrību un uzņēmuma vadību saistībā ar 
izstrādātās vīzijas, misijas un mērķu īstenošanu praksē. Rezultātā tika piedāvāti risinājumi 
kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai: jānodrošina augstākās vadības akcepts un 
sadarbības atbalsts; nepieciešami argumenti un pamatojums, kas augstākajai vadībai palīdzētu 
izprast kvalitātes vadības sistēmas noderīgumu un praktisko pielietojumu. Piemēram, izmaksu 
samazināšana par brāķi, pilnveidojot KV sistēmu. Darbā apskatīti arī divi iespējamie scenāriji, 
kā rast pareizos risinājumus procesu uzlabošanai. Uzņēmums var piesaistīt pakalpojumu 
sniedzēju, biznesa procesu konsultantu vai veikt uzlabojumus ar esošajiem resursiem. Pēc 
provizoriskiem aprēķiniem konsultantu pakalpojumu izmaksas ir par 30% lielākas, kā arī 
pastāv atšķirīgu uzskatu risks starp uzņēmuma vadību un konsultantu. Ieteikts izmantot esošos 
resursus un piedāvātas veicamās darbības, lai izstrādātu un īstenotu uzlabojumus. Uzņēmuma 
vadības procesi izstrādāti atbilstoši esošajai situācijai un uzņēmuma pašnovērtējuma 
rezultātiem: darbinieku attīstības un pārvaldes procesa mērķi pilnveidoti, nosakot kritērijus; 
stratēģiskās vadības procesa mērķi noteikti izmērāmi un secīgi; noteikti arī ārējo attiecību 
vadības procesa mērķi. Par kvalitātes vadības sistēmas pilnveides mērķi noteikts - nākamā 
pašnovērtējuma veikšanas reizē saņemt augstākus rezultātus un tuvoties Eiropas labākās 
prakses uzņēmumu rādītājiem.  
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S. Samsonoviča, N. Bolbate (zinātniskā vadītāja)   
 
VIGILANCES SISTĒMAS PILNVEIDE VALSTS ASINDONORU CENTRA  
KVALITĀTES VADĪBĀ   
 

Vigilance ir uzraudzības procedūru kopums, kas ir saistīts ar nopietniem nevēlamiem 
vai neparedzētiem notikumiem vai blakusparādībām donoriem vai pacientiem. Vigilances 
galvenais mērķis ir novērst nevēlamu notikumu un blakņu atkārtošanos, paaugstināt to 
atklāšanas iespējamību un samazināt notikumu nozīmīgumu.  

Vigilances sistēmas darbība strauji attīstās Eiropas Savienībā, par ko liecina regulāras 
diskusijas starp Eiropas Komisiju un kompetentajām institūcijām. Vigilances sistēmas 
pašreizējai darbībai Latvijā ir nepieciešama padziļinātāka izpēte un analīze, jo, salīdzinot ar 
praksi ārvalstīs, Latvijā, šajā gadījumā Valsts asinsdonoru centrā, šo sistēmu būtu iespējams 
būtiski uzlabot, kā rezultātā tiktu pilnveidota kvalitātes vadības sistēmas darbība un pacientu 
drošība. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība rada arvien jaunas metodes un produktus, atklāj 
jaunus vīrusus un slimības. Attīstoties tehnoloģijām, ir jāattīsta arī mūsu modrība, piesardzība 
un uzraudzība.  

Lai nodrošinātu un nepārtraukti uzlabotu pacientu drošību, Valsts asinsdonoru centrā 
saskaņā ar Eiropas Padomes prasībām ir izveidota Vigilances sistēma. Sistēmā ir ietverta 
hemovigilance, medicīnisko ierīču vigilance, farmakovigilance, asins šūnu vigilance un asins 
sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu vigilance jeb brīvprātīga ziņošana par nevēlamiem 
notikumiem un blaknēm. Šāda veida uzraudzības sistēma pasaulē un arī Latvijā ienāca ar 
hemovigilanci, kas vēlāk tika izmantota par pamatu Valsts asinsdonoru centrā izveidotajā 
Vigilances sistēmā.  

Identificējot un analizējot galvenos Valsts asinsdonoru centra Vigilances sistēmas 
efektivitāti ietekmējošos faktorus, autore izvirzīja galvenajā sistēmā esošās problēmas:  

 iesaistītā personāla motivācijas trūkums;  
 personāla nespēja identificēt nevēlamu notikumu;  
 personāla nepietiekama kompetence un apmācība saistībā ar ziņošanu par 

nevēlamiem notikumiem un blaknēm;  
 moderno tehnoloģiju un web- bāzētās sistēmas nepieciešamība esošajā ziņošanas 

sistēmā;  
 ziņošanai nepiemērots veidlapu formāts;  
 finansējuma trūkums.  

o Galveno izvirzīto problēmu risināšanai autore izstrādāja šādus 
priekšlikumus:  

 web-bāzētas sistēmas ieviešana vigilancē, izveidojot e-ziņošanas un e-
informācijas uzskaites sistēmu ar elektroniskām veidlapām;  

 dažādu vietēja mēroga un starptautisku semināru vai izglītojošu pasākumu 
organizēšana un dalība tajos, uzsvaru liekot uz vigilances jautājumiem un 
motivējot personālu ziņot par nevēlamiem notikumiem un blaknēm;  

 projekta izstrāde, kas paredzēts kā izglītojošs un informatīvs materiāls visām 
asins sagatavošanas nodaļām un asins kabinetiem Latvijā. Projekta mērķis ir 
personāla izglītošana jautājumos, kas saistīti ar ziņošanu, precīzi skaidrojot, par 
kādiem nevēlamiem notikumiem nepieciešams ziņot un kā tos identificēt.  

Priekšlikumu un problēmu risinājumu īstenošana būtiski uzlabotu Vigilances sistēmas 
darbību, ļautu izvairīties no kļūdām ziņošanas procesā un atvieglot nevēlamu notikumu 
identificēšanu un ziņošanu asins sagatavošanas institūciju un asins kabinetu personālam.  
 



90 
 

J. Semjonova, I. Lapiņa (zinātniskā vadītāja)   
 
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA NODOKĻU KONTROLES PĀRVALDES  
DARBĪBAS PROCESU PILNVEIDE   
 

Par darba procesu kvalitāti un efektivitāti mūsdienu biznesa vidē rūpējas gan privāta 
sektora uzņēmumos, gan valsts sektora organizācijās. Ierobežoto resursu apstākļos 
(darbinieki, finanses, materiālie resursi un citi) ir svarīgi izmantot pieejamos resursus pilnā 
apjomā un maksimāli samazināt zudumus. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) strādā 
pie kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas kopš 2008.gada. Pašlaik spēkā ir VID darbības un 
attīstības stratēģija 2011.-2013.gadam, kur iestādes vadība izvirzīja trīs pamatmērķus, lai 
maksimāli efektīvi nodrošinātu likumā noteikto pilnvarojumu pieejamo resursu ietvaros, 
pilnveidotu VID sniegtos pakalpojumus, uzlabotu iekšējo un ārējo komunikāciju, veicinātu 
nodokļu maksāšanas disciplīnu, stiprinātu kontroles kapacitāti un noziedzīgu nodarījumu un 
kontrabandas apkarošanu. Viena no VID struktūrvienībām, kuras darba funkcijas ir tieši 
saistītas ar kontroles kapacitātes jautājumu un nodokļu maksāšanas disciplīnu, ir Nodokļu 
kontroles pārvalde (turpmāk – NKP). NKP pastāvīgi notiek darbības uzlabošanas pasākumi. 
Atbilstoši Visaptverošās kvalitātes vadības principam par nepārtrauktu pilnveidošanu tika 
nolemts novērtēt šīs struktūrvienības darbību un resursu izmantošanu, lai rastu priekšlikumus 
par tālāku attīstību.  

Lielākais kvalitātes teoriju un metožu veidošanas uzplaukums ražošanas jomā bija 
20. gadsimta otrajā pusē, un līdz ar šādu attīstību par kvalitātes jautājumiem sāka rūpēties 
pakalpojumu jomā, tai skaitā arī valsts sektora iestādēs. Analizējot teorētiskos materiālus par 
kvalitātes vadību un procesu pilnveidošanu, secināts, ka procesu kvalitāti vērtē pēc trim 
nefinansiāliem kritērijiem: efektivitāte, produktivitāte un spēja pielāgoties. Ja kāds no 
kritērijiem neatbilst, tad var secināt, ka procesā ir problēmas. Procesu viedokļa svarīgums un 
pastāvīga procesu pilnveidošana radīja metodoloģiju par procesu vadību. Procesu pieeju var 
izmantot jebkurā organizācijā, arī valsts sektorā. Pēc teorijas analīzes tika secināts, ka 
kvalitātes vadības procesu pilnveidošana valsts organizācijās ir svarīga, jo palīdz vadītājiem 
racionāli izmantot resursus un taupīt nodokļu maksātāju līdzekļus, palielina iedzīvotāju 
apmierinātības līmeni.  

Lai novērtētu kopumā NKP darbības procesu organizēšanu un izdarītu secinājumus par 
aktuālajām problēmām, tika izmantota Vispārējā vērtēšanas metodoloģija (The Common 
Assessment Framework). Vērtējot NKP esošo sistēmu pēc metodoloģijas kritērijiem, katram 
kritērijam tika apkopoti fakti - pierādījumi par NKP darbību un iegūts kritēriju vērtējums. 
Veicot pašnovērtējumu, bija secināts, ka VID NKP ir kvalitātes un risku vadības sistēma. 
NKP darbība organizēta atbilstoši VID darbības un attīstības stratēģijai 2011.–2013.gadam, 
VID Personāla vadības un attīstības stratēģijai 2012.-2014.gadam un VID nodokļu saistību 
izpildes stratēģijai 2010. - 2013.gadam.  

Analīzes rezultātā tika secināts, ka NKP  ir jāveic uzlabojumi un jāpilnveido nodokļu 
maksātāju analīzes process, lai nodrošinātu vienmērīgu darbinieku noslogotību un palielinātu 
analizējamo nodokļu maksātāju skaitu. Pilnveidot darbinieku apmācības un integrācijas 
procesu, lai sagatavotu prasmīgus un kompetentus darbiniekus. Izstrādāt priekšlikumus par 
nodokļu kontroles pasākuma izmaksu un laika samazināšanu. Ieviest stimulēšanas sistēmu, lai 
veicinātu darbiniekos vēlmi pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas. Izstrādāt analīzes 
procesa efektivitātes novērtēšanas sistēmu, lai izveidotu pamatu turpmākai attīstībai. 
Pilnveidot informācijas sistēmu funkcijas, lai paātrinātu datu apstrādi un analīzi.  
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J. Terehova, I. Lapiņa (zinātniskā vadītāja)  
 
AS „SEB BANKA” KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDE  
 

AS „SEB banka” ir viena no lielākajām bankām Latvijā. Tā nav sertificējusi savu KVS, 
tomēr tās stratēģiskās prioritātes vērstas uz darījumu apstrādes kvalitāti (operāciju izcilību), 
savlaicīgumu, profesionālu konsultāciju risinājumiem. Tā tiecas kļūt par universālu 
pakalpojumu līderi Baltijā un vadošo banku klientu apmierinātības ziņā. Atbildīga pienākumu 
sadales struktūra, efektīva tās pārvaldība ir nozīmīga tās biznesā. Tā ievēro iesaistīto pušu 
vajadzības, cieši sadarbojas ar partneriem, ir ilgstošu attiecību banka un tiecas uz 
ilgtspējīgiem panākumiem. Pētījuma mērķis ir novērtēt un pilnveidot AS „SEB banka” 
kvalitātes vadības sistēmu, tādējādi nodrošinot augstāku klientu apmierinātību. Piemēram, 
izcilas uzņēmējdarbības paraugmodelis (EFQM) vērš uzmanību uz kvalitātes vadības 
nozīmīgumu, ilgtspējīgiem biznesa rezultātiem. Modelis ierosina izvērtēt dažādus 
organizācijas darbības principus, filozofisko pieeju, tomēr KVS pamatā, pēc biznesa prakses 
bankās, veido ISO 9001 Standarts. Tomēr KVS pārvaldāma arī no organizatoriskās struktūras 
skatupunkta, kurš atspoguļo galvenās uzņēmuma funkcijas un darbības kopsakarību. Jebkura 
darbība turpmāk pilnveidojama no procesu pieejas sistēmas vadībā. Klienta „balss” sākotnēji 
nosaka kvalitātes kritērijus biznesā, tomēr nav iespējams tā prasības piepildīt, ja neapmāca 
darbiniekus, kur vadības kvalitātei arī ir izšķiroša nozīme.  

Darba autores veiktā „fokusa” grupas pētījuma ietvaros (2012. gads) tika pievērsta 
uzmanība banku apkalpošanas kvalitātes raksturotājiem (Rīgas banku klientu/privātpersonu 
izlase - RTU „Visaptverošās kvalitātes vadības,” 30 bakalauru programmas studenti). Ar 
potenciālo neatbilstību prognozēšanas metodi „Išikava” diagrammu tika grupēti pakalpojuma 
kvalitātes kritēriji, attiecībā uz ikdienas darījumiem filiālēs, un attālinātiem pakalpojumiem, 
kur konstatēti izmaināmie procesi. Savukārt ar EFQM tika izvērtētas kvalitātes vadības, 
pilnveides darbības AS „SEB banka,” kur organizatoriskā struktūra tās koordinē. Kā arī ar 
SVID metodi tika izvērtēti konkurences faktori, kuri būtiski ietekmē bankas darbību sektorā 
un nākotnes stratēģisko pieeju.  

Pēc „Išikava” metodes pielietošanas  secināts, ka galvenie neapmierinātības cēloņi 
attiecībā uz apkalpošanas kvalitāti banku filiālēs ir: apkalpošana ir pārāk ilga, darbinieki bieži 
neapzinās kvalitatīvas apkalpošanas kritērijus, pietrūkst aktīvas pieejas, par maz individuālu 
risinājumu un konsultāciju, jo ne vienmēr elektroniskie pakalpojumi atrisina situācijas. Pēc 
EFQM Modeļa darbību novērtēšanas kritērijiem un AS „SEB banka” vadības atsaucības, 
pētījumā konstatēts, ka organizācijā attīstāmas noteiktas kvalitātes darbības: pārmaiņu 
identificēšana un īstenota ieviešanas vadība, darbinieku spēju vēl lielāka attīstīšana, procesu 
pilnveidošana un efektīvu rezultātu sasniegšana, jaunu pakalpojumu attīstīšana. Savukārt pēc 
SVID metodes konstatēts, ka Latvijā ir ievērojams banku skaits, tādēļ sīvās konkurence 
ietekmē tiek pievērsta uzmanība klienta apmierinātībai, kur risinājums ir kvalitātes pilnveides 
aktivitātes. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka AS „SEB banka” organizatoriskā struktūra ir 
pilnveidojama kvalitātes griezumā, kur nepieciešams ieviest vairāk atbildīgos par kvalitātes 
pārvaldību. Lai apmierinātu klientu vēlmes, kur autores ierosinājumi varētu būt nozīmīgs 
bankas nākotnes klientu konsultācijas centru darbības attīstīšanai, autore piedāvā sekojošu 
procesu shēmu: pilnveidot apkalpošanas procedūru, kura samazina apkalpošanas ilgumu; 
attēlot uzskatāmu komunikācijas procesu, kurš veicina saziņu un novērš neatbilstošu 
pakalpojumu; izzināt savlaicīgi dažādu segmentu klientu kvalitātes prasības un nozīmēt 
atbildīgos speciālistus viņu apkalpošanai, lai panāktu to apmierinātību. Risinājums, 
mijiedarbojoties vadītājiem un darbiniekiem, ir: apmācīt jaunos darbiniekus un celt to darba 
kvalitāti, lai apmierinātu klientu vēlmes savlaicīgi, kur to lojalitāte nodrošina ilgstošu peļņu 
biznesā.  
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Z. Zandberga, J. Mazais (zinātniskais vadītājs) 
 
PROCESU VADĪBAS PILNVEIDE DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS  
SABIEDRĪBĀ 
 

Mūsdienu konkurences apstākļos, kad patērētājiem ir samērā lielas izvēles iespējas starp 
dažādiem savstarpēji konkurējošiem, produktiem un pakalpojumiem, uzņēmuma galvenais 
mērķis ir būt labākajam konkrētajā nozarē. Tas ir iespējams, nodrošinot maksimālu patērētāju 
vai klientu vajadzību apmierināšanu attiecībā uz produkta cenu, funkcionalitāti, pieejamību, 
garantiju un kvalitāti. Viens no veidiem, kā nodrošināt kvalitatīva produkta vai pakalpojuma 
sniegšanu klientiem, ir uzņēmumā esošo procesu sakārtošana un optimizēšana, kā arī 
nepārtraukta pilnveidošana jeb procesu vadības pieejas īstenošana.  

Pētījuma mērķis ir sniegt ieteikumus dzīvības apdrošināšanas sabiedrības procesu 
vadības pilnveidei atbilstoši piemērotākajai procesu vadības metodoloģijai, tādējādi palielinot 
darbības efektivitāti un samazinot izdevumus.  

Pētījuma ietvaros autore analizējusi dažādu autoru izvirzītos procesu vadības principus, 
tādus kā arī Six Sigma, Lean un ISO standartu pieeju procesu vadībai. Dažādas procesu 
vadības teorijas balstās uz dažiem galvenajiem soļiem, kas būtu jāveic, uzsākot procesu 
vadības pilnveidi. Vispirms ir jāidentificē esošie procesi uzņēmumā un jānosaka to 
savstarpējā saistība, ko iespējams attēlot arī vizuāli. Pēc tam nepieciešams šos procesus 
novērtēt, tāpēc jādefinē mērījumi procesu novērtēšanai, kā arī regulāri jāveic šie mērījumi. 
Jābūt noteiktiem arī vēlamajiem procesu rezultātiem, ar kuriem jāsalīdzina procesu 
raksturotāju mērīšanas rezultātā iegūtie dati. Tas ļauj konstatēt nepilnības, uzlabot esošos 
procesus, atteikties no nevajadzīgiem, vai arī ieviest jaunus procesus. Īstenojot šos soļus, 
jāturpina arī procesu nepārtraukta pilnveidošana. 

Pētījuma analītiskajā daļā pielietoti dažādi kvalitātes rīki, tai skaitā ISO 9004:2009 
uzņēmuma pašvērtējuma kritēriji, procesu karte, cēloņu un seku diagramma, Pareto 
diagramma, ar kuru palīdzību novērtēta procesu vadība apdrošināšanas sabiedrībā. Autore 
secinājusi, ka procesu vadība apdrošināšanas sabiedrībā pašlaik eksistē samērā zemā līmenī, 
jo lielāka uzmanība tiek pievērta funkcionālajai organizācijas vadībai jeb struktūrvienību 
darba rezultātiem. Autore secinājusi, ka sākotnēji nepieciešams apkopot uzņēmuma procesus 
un izstrādāt procesu karti, lai izprastu vispārējo procesu norisi un to savstarpējo saistību, kā 
arī nepieciešams izstrādāt procesu mērījumu sistēmu, lai konstatētu, vai esošo procesu 
rezultāti atbilst uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem.  

Tāpat konstatēta problēma uzņēmuma zvanu centra darbā – balstoties uz uzņēmumā 
veikto klientu aptauju, ir atklājusies klientu neapmierinātība ar ilgo gaidīšanas laiku, zvanot 
uz apdrošināšanas sabiedrības informatīvo tālruni. Lai pilnveidotu telefonapkalpošanas 
procesu un novērstu klientu neapmierinātību, ir nepieciešams pilnveidot telefonapkalpošanas 
procesa vadību, darbā ieviešot kontroli un uzlabojumus. Lai gūtu idejas zvanu centra darbības 
un vadības pilnveidei, autore iesaka īstenot labākās prakses aizgūšanu jeb benčmārkingu no 
šajā jomā vairāk pieredzējušiem uzņēmumiem.  

Uzņēmumā konstatēta arī noformēto apdrošināšanas polišu kvalitātes problēma. 
Būtiskāko problēmu apdrošināšanas polišu noformēšanā rada savlaicīga dokumentu 
nenosūtīšana uz apdrošināšanas sabiedrības centrālo biroju, kas aizkavē tālāko 
dokumentācijas apstrādi. Lai to atrisinātu, jāuzlabo apdrošināšanas polišu noformēšana, 
pielietojot Poka – Yoke principu, kas ļauj nodrošināties pret kļūdu vai defektu rašanos 
procesa laikā un novērš zudumus, kas rodas kļūdu dēļ.  
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R. Zatermanis, J. Mazais (zinātniskais vadītājs)  
 
KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻAS PROCESU PILNVEIDE  
UZŅĒMUMĀ „TABLETĪTE”  
 

Dažādu nozaru uzņēmumu darbība  izstrādāta, pamatojoties uz tā brīža specifiku, kurā 
uzņēmums atradies. Gan nozares un darba specifika, gan personāla skaits, ražotās produkcijas 
apjoms, pakalpojuma izmaiņas u.c. faktori ietekmē procesu kopumā. Dažādu uzņēmuma 
iekšējo un ārējo faktoru ietekmē nepieciešams pārskatīt un uzlabot esošos procesus tā, lai 
maksimāli lietderīgi izmantotu esošos resursus. Uzņēmumam ir svarīgi veikt tādu klientu 
servisu, kas atstātu pozitīvu iespaidu kā par nozarē nozīmīgu, profesionālu uzņēmumu, lai 
klients gūtu ātru un precīzu informāciju ar produktu saistītajos jautājumos. 

Pētījuma mērķis bija izstrādāt ieteikumus klientu apkalpošanas procesu pilnveidei 
uzņēmumā, un tas veikts laika posmā no 2013. gada 28. janvāra līdz 8. martam. 

Pētījums veikts par uzņēmuma „Tabletīte” klientu apkalpošanas nodaļu, un tajā apzināti 
procesu pilnveides pasākumi, ļaujot uzņēmuma vadībai pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību 
dažādu klientu apkalpošanas nodaļas darba pilnveidē, lai samazinātu ieguldītos resursus un 
cilvēkstundu skaitu.  

Pētījuma laikā tika secināts, ka uzņēmumā nav izstrādāta kvalitātes politika un ieviesta 
kvalitātes vadības sistēma, taču ir aprakstīti dažādi nodaļu darba procesi, kas ļauj precīzi veikt 
pienākumus  un ar minimālām kļūdām. Trūkst tādu procesu apraksti, kas ir dažādu nodaļu 
ikdienas darbs. Tā, piemēram, klientu apkalpošanas nodaļai nav izstrādātas procesu kartes, 
kas ļautu jebkuram darbiniekam soli pa solim veikt nodaļas darbinieku pienākumus 
gadījumos, kad to nevar veikt pats nodaļas darbinieks. Tāpat tika konstatēts, ka klientu 
apkalpošanas nodaļa neveic klientu apmierinātības mērījumus un nav veikusi klientu aptauju, 
kas ļautu izprast klientu viedokli par nodaļas darbu un saskatīt iespējamos uzlabojumus. Tiešo 
klientu nav skaitliski daudz un tas ļautu veikt efektīvu klientu aptauju. Procesu pilnveide 
uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļā nepieciešama, lai veicinātu klientu uzticību 
uzņēmumam kā profesionālam nozares dalībniekam, ļautu klientam izprast procesus, kuros tie 
ir iesaistīti un savlaicīgi pamanītu iespējamās kļūdas un piedāvātu iespējamos problēmu 
risinājumus ieteikumu formā.  

No procesu pilnveides metodēm par piemērotākajām uzņēmuma klientu apkalpošanas 
nodaļā tika izvirzītas procesu kartēšana un klientu aptauja. Klientu aptauja tika veikta 
anonīmi, izmantojot interneta anketēšanu. Šie instrumenti izvēlēti to pielietošanas 
vienkāršības dēļ – procesu kartēšanā jāiesaista tikai viens darbinieks, savukārt klientu aptauju 
var veikt neliels darbinieku skaits, jo svarīga ne vien jautājumu sagatavošana, bet arī to 
pārbaude, lai izslēgtu uzdotā jautājuma neskaidru formulējumu, kas neveicina aptaujas 
rezultātu korektu interpretāciju.  

Procesu kartēšanas rezultātā tika panākts laika ietaupījums būtiskiem nodaļas 
procesiem – produktu pasūtījumu veikšanai tika ietaupīta viena darba diena un paraugu 
plānošanas faila apstrādei - septiņas stundas. Šāds būtisks laika ietaupījums parāda procesa 
kartēšanas nozīmi uzņēmuma darbības pilnveidē.  

Klientu aptaujā  tika noskaidroti klientiem būtiski jautājumi. Pēc aptaujas rezultātu 
apstrādes tika iegūts vispārējais klientu apmierinātības mērījums par klientu apkalpošanas 
nodaļas darbu. Pētījumā gūtie rezultāti palīdzēs uzņēmumam labāk izprast klientu vēlmes un 
vajadzības, kā arī ietaupīt cilvēkstundas un uzlabot nodaļas darbu, kā arī veicinās uzņēmuma 
darbinieku interesi par dažādiem darba pilnveides instrumentiem un to izmantošanu.  
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BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKAS SEKCIJA 

I..Blažēvičs, S. Fjodorova (zinātniskā vadītāja) 
 
PERSONĀLA VADĪBAS PROBLĒMAS BŪVUZŅĒMUMOS  
 

Latvijas uzņēmējus aizvien vairāk satrauc darbaspēka deficīts. Visvairāk darbinieku 
trūkumu izjūt būvniecībā, tirdzniecībā un veselības aprūpē. Pieprasījums pēc kvalificētiem 
darbiniekiem minētajās nozarēs pārsniedz piedāvājumu.  

Darbaspēka deficīts būvniecības nozarē ir viens no faktoriem, kas var būtiski ierobežot 
valsts reģionālo attīstību, jo pat Latvijas lielāko pilsētu pašvaldības nespēj mobilizēt 
darbaspēka resursus saviem ekonomiskajiem projektiem. 

Uzņēmējdarbība būvniecības nozarē atkarīga no ražošanas faktoriem, kurus var iedalīt 
pamata faktoros un vadības faktoros. Ar pamata faktoriem saprotam dabas faktorus, 
izpilddarbu un kapitālu, savukārt ar vadības faktoriem - plānošanu, organizēšanu un 
uzraudzību.  

Dažādās tautsaimniecības nozarēs šiem faktoriem ir atšķirīga nozīme, bet jebkurā 
gadījumā izšķiroša nozīme ir cilvēkam, kurš pastāvīgi uzlabo darba līdzekļus un vairāk vai 
mazāk efektīvi izmanto dabas bagātības. Tāpēc, plānojot personāla struktūru, uzņēmuma 
vadībai jāsāk ar uzņēmuma stipro un vājo pušu objektīvu novērtējumu un ar uzņēmuma 
cilvēkresursu vajadzību noteikšanu.  

Pamatojoties uz šo vērtējumu, var noteikt pārējo uzņēmuma struktūru, kurai ir jābūt 
tādai, kas ļauj sadalīt uzdevumus un atbildību visefektīvākajā veidā. Organizācijas panākumus 
nosaka tās darbinieku sagatavotība, motivācija un spēja veikt savus pienākumus atbilstoši 
noteiktām prasībām un standartiem, ko var panākt, savlaicīgi atklājot problēmas organizācijas 
personāla vadības politikā, izvēloties pareizo risinājumu un mērķtiecīgi to īstenojot.  

Viens no personāla daļas speciālistu kompetencē esošajiem problēmu risināšanas 
veidiem ir personāla apmācības un karjeras izaugsmes plānošana. Būvniecības uzņēmumos 
mācību vajadzības rodas gan organizācijas ārējās vides izmaiņu dēļ, gan arī tāpēc, ka mainās 
darba apstākļi un attīstās darbinieku karjera pašā organizācijā. Latvijā pastāvošās problēmas 
skar būvuzņēmuma nodrošināšanu ar kompetentu personālu.  

Darbā pētītas un analītiski izvērtētas vispārēja rakstura personāla vadības problēmas 
uzņēmumos, kuru specializācija ir būvdarbu veikšana, kā arī ieteikti risinājumi personāla 
vadības efektivitātes paaugstināšanai uzņēmumā „Skonto Būve” - izstrādāts darbinieku 
kvalifikācijas celšanas projekts, identificētas uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveides 
iespējas, kā arī nepieciešamie pasākumi darbinieku motivācijas un lojalitātes paaugstināšanai. 
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S. Gintere, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS 
BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
 

Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikas attīstībā un izaugsmē viena no 
nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm ir būvniecības nozare, kurā ir gan liels finanšu 
apgrozījums, gan liels nodarbināto skaits. Būvniecības produkcijas apjoms un tirgus attīstība 
ir atkarīga no tautsaimniecības attīstības. Ja ekonomiskā situācija valstī pasliktinās, tad 
samazinās vai arī apstājas mājokļu būvniecība, tai seko komerciālo un industriālo un 
infrastruktūras objektu samazināšanās. Bet ekonomiskajai situācijai stabilizējoties un 
uzlabojoties, vispirms pamazām atsākas komerciālo objektu būvniecība, tad ražošanas un 
valsts vai pašvaldības finansēto objektu būvniecība. Pēc tam, kad saimniecībās sāk 
palielināties ienākumi, atsākas mājokļu būvniecība. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības produkcijas apjoma indekss 
2012.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pēc kalendāri 
izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieaudzis par 
9,3%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieaudzis par 9,7%, bet inženierbūvju - par 8,9%.  

Vislielākais būvniecības un remontdarbu apjoma pieaugums, salīdzinājumā ar pagājušā 
gada atbilstošo periodu, bija ostu, kā arī dzīvojamo māju būvniecībā - attiecīgi par 103,7 un 
31,6%. Savukārt būvniecības apjoms samazinājās tiltu un tuneļu, kā arī administratīvo ēku 
būvniecībā par 27,6 un 24,7%. 

Līdz ar būvniecības straujo pieaugumu, palielinās arī pārkāpumu skaits būvniecības 
sagatavošanas stadijā, valsts un pašvaldību pasūtījumu iepirkšanas procesā, kā arī būvdarbu 
veikšanas laikā un ēku pieņemšanā ekspluatācijā. Būvniecības apjomu kāpums izraisa 
nepieciešamību palielināt administratīvo kapacitāti un pilnveidot būvniecības pārzināšanas un 
kontroles sistēmu. Būvniecības kvalitāte ir celtniecības nozares intensīvas attīstības svarīgs 
nosacījums.  

Ir piemēri, kad labas arhitekta idejas tikušas pazudinātas, neprecīzi un neieinteresēti tās 
realizējot. Bieži projekti neatbilst normām, kā arī nav pārdomāta turpmākā mājas 
ekspluatācija. Un tādā gadījumā pat vislabākā realizācija neglābs situāciju, taču māja, tas nav 
vienkārši rasējumu salikums un nav arī vienkārši ķieģeļu krāvums,  mūsdienu prasīgajam 
pasūtītājam māja  ir sarežģīta inženiertehniska būve. Nav vienkārši izdarīt tā, lai māja būtu 
vienots organisms, kas atrodas pilnīgā harmonijā ar pasūtītāja  vēlmēm, nevis nesaderīgu 
sistēmu salikums. Tādēļ uzraudzībai un būvniecības kontrolei jābūt klāt no paša sākuma, 
neatkarīgi no būves tipa, būvniecības pasūtītāja u.c. 

Pētījuma mērķis ir aprakstīt būvuzņēmējdarbības kvalitātes pilnveidošanas iespējas. Lai 
sasniegtu noteiktu mērķi, autores izvirza darba uzdevumus: aprakstīt kvalitātes sistēmas 
teorētiskos aspektus, noteikt kvalitātes sistēmas sastāvu un tās veidošanas gaitu, sniegt 
būvniecības nozares raksturojumu, apskatīt kvalitātes sistēmas pilnveidošanas iespējas 
noteiktā būvuzņēmumā, kā arī izdarīt secinājumus. 
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E. Ignaškova, O. Caune (zinātniskais vadītājs) 
 
ENERGOEFEKTĪVU RENOVĀCIJAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAS 
PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI VIDZEMES PAŠVALDĪBĀS 
 

Enerģētika un klimata izmaiņas ir viena no prioritātēm, kuru Eiropas Savienība risina ar 
finanšu instrumentu un normatīvo aktu palīdzību. Globālo sasilšanu jeb klimata izmaiņas rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas gaisā, kas aiztur saules siltumu, tāpēc saules siltums nenonāk 
zemes atmosfērā un zeme to neatstaro, un tas izraisa atmosfēras sasilšanu. Lielākie CO2 
emisiju avoti ir transporta nozare, elektroenerģijas, gāzes un karstā ūdens apgādes sistēmas un 
industriālā nozare. 

Pašlaik vairāki Eiropas līmeņa stratēģiskie dokumenti regulē enerģētikas un klimata 
pārmaiņu nozari, izvirzot to kā vienu no risināmajiem jautājumiem. Viens no tiem ir Pilsētu 
mēru pakts, kurā dalību brīvprātīgi var ņemt jebkura vietējā vai reģionālā mēroga pašvaldība, 
kura apņemas līdz 2020.gadam samazināt CO2 emisijas par 20%. Par vēl vienu iniciatīvu, lai 
novērstu klimata izmaiņu izraisītas sekas, var uzskatīt Kioto protokolu, kura ietvaros valstis 
pārdod sev piederošās noteikta daudzuma vienības. Tādējādi Latvijā tiek finansēts Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments, ar kura palīdzību Latvijas pašvaldības veicina siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu, īstenojot energoefektīvus renovācijas projektus.  

Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanai pašvaldības atbalstu var saņemt ne tikai 
no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, bet arī no Eiropas Savienības struktūrfondiem - 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda - un Eiropas Komisijas programmām. 
Eiropas Reģionālās attīstītības fonds finansē mājokļu energoefektivitāti un enerģētikas 
pasākumus vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšanā. Kohēzijas fonds 
atbalsta liela mēroga siltumapgādes projektus, bet Eiropas Komisijas programmas paredzētas 
energoefektivitātes projektu sagatavošanai, dažādu pētījumu veikšanai, lai atvieglotu liela 
mēroga projektu ieviešanu.  

Pētījuma objekts ir Vidzemes reģiona pašvaldības - 25 novadu pašvaldības un viena 
republikas pilsētas pašvaldība. Pētījuma priekšmets ir energoefektīvi renovācijas projekti. 
Darba izstrādes laikā ir analizēta energoefektīvu renovācijas projektu ieviešana Vidzemes 
reģiona pašvaldībās un biežāk sastopamās problēmas energoefektīvu projektu ieviešanā.  

Pētījuma mērķis ir izvērtējot energoefektīvu renovācijas projektu ieviešanu Vidzemes 
pašvaldībās un noskaidrot ieviešanas problēmas, izstrādāt optimālus priekšlikumus.  
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L. Kauškale, I. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
EKONOMIKAS CIKLISKĀS ATTĪSTĪBAS IETEKME UZ NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA TIRGU LATVIJĀ 

 
Ekonomikas cikliskā attīstība prasa, lai tirgus dalībnieki ātri pielāgotos situācijas 

pārmaiņām valstī, kā arī rada nepieciešamību prognozēt turpmāko attīstību un noteikt 
nepieciešamos preventīvos pasākumus. Ekonomisko ciklu galvenokārt raksturo reālie IKP 
rādītāji. Pastāv īstermiņa (Kitčina), vidējie (Žugļara), ilgtermiņa (Kondratjeva), kā arī 
Forestera, Toflera un citi cikli. Cikli atšķiras pēc ilguma, intensitātes un citiem faktoriem. 

Valsts monetārās un fiskālās politikas mērķis ir stabila, ilgtspējīga tautsaimniecības un 
ekonomikas attīstība, lai novērstu tās ciklisku attīstību. Latvijā nekustamā īpašuma tirgus 
attīstības cikls ir daudz nesabalansētāks, nekā ekonomikas attīstības cikls. 

Nekustamā īpašuma attīstības cikli ir saistīti ar ekonomiskajiem attīstības cikliem, tajā 
pašā laikā nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikli apsteidz ekonomiskos attīstības ciklus. 
2007.gadā nekustamā īpašuma tirgus ir uzkrājis vislielāko naudas summu; vidējā cena par 
kvadrātmetru 2007.gadā bija visaugstākā pēdējo 8 gadu laikā (kaut gan pārdošanas līgumu 
skaits 2006. gadā bija augstāks nekā 2007. gadā). Tajā pašā laikā iekšzemes kopprodukts 
sasniedza visaugstākos rādītājus 2008. gadā. Tas liecina par ekonomikas attīstības neatbilstību 
nekustamā īpašuma tirgus attīstībai. Arī nekustamo īpašumu attīstības cikla lejupslīdes fāze ir 
sākusies ātrāk, nekā ekonomikas attīstības cikla. 

Būvniecības nozares apgrozījums sasniedza augstākos rādītājus 2007. gadā, bet 
vislielākais uzņēmumu skaits šajā nozarē bija reģistrēts 2008. gadā. Būvniecības uzņēmuma 
dibināšanai un būvniecības sākumam 2008.gadā bija augsta riska pakāpe, jo situācija 
nekustamo īpašumu tirgū ir bijusi nestabila un perspektīvas nebija skaidri zināmas. Tas 
noveda pie tā, ka 2009. gadā būvniecības nozarē komersantiem bija lielākie zaudējumi - 
225,5 milj. latu. 

Sakarā ar pakāpenisku ekonomikas atlabšanu un augšupejas fāzes iestāšanos, 2011. un 
2012. gadā bija vērojama darba algas un nodarbinātības līmeņa pieauguma tendence. 
2011. gadā vērojama komersantu pakāpeniska zaudējumu samazināšanās tendence 
būvniecības nozarē un būvniecības nozares apgrozījuma pieaugums kopumā. 

Pēc lejupslīdes fāzes Latvijas ekonomikā un nekustamā īpašuma tirgū ir iestājusies 
augšupejas fāze, kuru raksturo vairāku makroekonomisko rādītāju uzlabojums, kas savukārt 
palielināja būvniecības nozares apgrozījumu, kā arī pircēju skaitu nekustamā īpašuma tirgū, 
un pašlaik notiek pakāpenisks cenu pieaugums vairākos nekustamā īpašuma tirgus segmentos.  

Viena no galvenajām uzņēmējdarbības attīstības problēmām ir investoru un 
uzņēmējdarbības sektora dalībnieku kompetences trūkums būvniecības darbības plānošanā. 
Nesavlaicīgam būvniecības projekta sākumam ir paaugstināta riska pakāpe, kas var novest pie 
lieliem zaudējumiem. Tas liecina par to, ka tirgus dalībniekiem nav pietiekami daudz 
informācijas par reālo situāciju un tendencēm nekustamā īpašuma tirgū, vai arī šī informācija 
ir kļūdaina. 

Pēc veiktās analīzes var konstatēt, ka investīciju projekta sākuma posmā ir ieteicama 
atsevišķa projektu ietekmējošo ārējo faktoru analīze un īpaša uzmanība jāpievērš esošās 
makroekonomiskās situācijas un nekustamā īpašuma cikliskās attīstības analīzei. Valstij, vai 
kompetentai tās iestādei, būtu jāpievērš uzmanība sabiedrības informēšanai un nekustamā 
īpašuma tirgus regulēšanai, galvenokārt izmantojot efektīvu fiskālo un monetāro politiku. 
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M. Līce, S. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OBJEKTA ATTĪSTĪŠANAS IESPĒJAS 
SIGULDAS NOVADĀ 
 

Pašvaldībai kā jebkuram privātīpašniekam ir tiesības pārdot jeb atsavināt savu 
nekustamo īpašumu. Latvijas komersanti joprojām baidās investēt naudu projektos, jo ir 
guvuši negatīvu pieredzi 2008.gadā, kad sākās Latvijas ekonomikas lejupslīde. Latvijas 
ekonomikas cikla uzplaukuma fāzē uzņēmumiem bija pieejami papildu naudas līdzekļi,  tāpēc 
tika pieņemti lēmumi tos investēt. Daļa komersantu lēmumus par investīciju projektiem 
pieņēma, pamatojoties uz savu intuīciju. Attīstot uzņēmuma ražošanas iespējas, komersants 
iegādājas jaunas iekārtas un nekustamos īpašumus, lai palielinātu ieņēmumu peļņas apjomu. 
Ja uzņēmums pats sev ir investors, pieņemot intuitīvus lēmumus, nevis balstītus uz investīciju 
projekta vērtēšanas metodēs iegūtajiem rezultātiem, uzņēmumam rodas zaudējumi, ja 
investīciju projekts ir nerentabls. Šī iemesla dēļ uzņēmums var tikt likvidēts, iekārtas un 
īpašumi pārdoti, lai segtu uzņēmuma zaudējumus, kuri rodas nepareizu lēmumu pieņemšanas 
rezultātā. Šī problēma ir aktuāla uzņēmumos, kuros trūkst pieredzējušu darbinieku un 
uzņēmuma vadītāja zināšanu trūkums, pārsvarā tie ir mazi un nelieli uzņēmumi. Pirms 
lēmuma pieņemšanas ir svarīgi  izvērtēt investīciju projektus un apzināties sociālo un 
ekonomisko situāciju valstī un attiecīgajā reģionā. Pieņemot nepareizus lēmumus, sekas, 
atkarībā no uzņēmuma lieluma, ir darbavietu skaita samazināšanās konkrētā reģionā, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanās, radot tālejošas sekas, kas skar iedzīvotājus. 
Negatīvās sekas, kas radās Latvijas ekonomikas recesijas fāzē, ietekmēja ārvalstu un vietējo 
investīciju ieplūdumu Latvijas tirgū, negatīvi ietekmējot arī nekustamā īpašuma tirgu, kā 
rezultātā daudzu objektu būvniecība tika pārtraukta, radot uzņēmējiem zaudējumus. 
Komersanti ir kļuvuši nedroši, tādēļ naudas līdzekļus uzkrāj, nevis investē. 

Pētījumā izvirzītā hipotēze – administratīvā korpusa attīstīšanas iespējas Siguldas 
novadā ir daudzfunkcionāla ēka, iegūstot labāko un efektīvāko izmantošanas veidu.  

Novitāte – trīs investīciju projektu novērtēšana administratīvā korpusa attīstīšanai, no kā 
izriet ceturtais projekts, kas atbilst ēkas labākajam un efektīvākajam lietošanas veidam 
Siguldas novadā.  

Pētījuma darba mērķis sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma objekta attīstīšanā 
Siguldas novadā, izvērtējot investīciju projektu ieguldīšanas iespējas.  

Pētījumā ir apskatīta Siguldas novada vēsture, teritorijas izmantošanas un attīstības 
plānošanas novērtējums. Tāpat arī aprakstītas nekustamā īpašuma attīstīšanas iespējas 
Siguldas novada teritorijas daļā atkarībā no vēsturiskā, esošā un plānotā teritorijas lietošanas 
veida. Analizēti Siguldas novada sociālie un ekonomiskie faktori, to ietekme uz nekustamā 
īpašuma attīstīšanas iespējām Siguldas novadā. Pētījumā ir aprakstīti nekustamā īpašuma un 
investīciju projekta jēdzieni, izvērtēti investīciju veidi pēc to klasifikācijas. Daļā tiek apskatīti 
visbiežāk izmantotās investīciju projekta vērtēšanas metodes, to aprēķini attēlo vienādojumu 
formā. Pētījuma gaitā autores izstrādā investīciju projektus administratīvā korpusa attīstīšanai, 
tos vērtē, pielietojot aprakstītās projektu vērtēšanas metodes. Iegūtos rezultātus salīdzina, 
izvēlas administratīvā korpusa lietderīgāko variantu. Tāpat arī ir izstrādāti un novērtēti 
investīciju projekti administratīvajam korpusam, līdz šim ēka tika noslogota daļēji. Balstoties 
uz izstrādātajiem projektiem un iegūtajiem secinājumiem, uzņēmums var palielināt ieņēmumu 
apjomu iznomājot un izīrējot administratīvajā korpusā esošās telpas, īstenojot investīciju 
projektu, ņemot vēra sociālos un ekonomiskos faktorus Siguldas novadā. 
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I..Meldere, O. Caune (zinātniskais vadītājs) 
 
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAS SOCIĀLI EKONOMISKĀS PROBLĒMAS UN TO 
RISINĀJUMI 

 
Daudzdzīvokļu māju siltuma noturības paaugstināšanas process Latvijā turpinās desmit 

gadus, kuru laikā vairāk kā simts ēku ieguvušas jaunu veidolu. Ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbi notiek, neizvērtējot daudzus svarīgus aspektus, kuri nopietni var 
ietekmēt ēku mūžu. No 1995. gada līdz 2013. gadam dzīvojamo māju privatizācijas procesa 
rezultātā no valstij piederošiem dzīvokļiem 87,92% nonākuši privātā īpašumā. Dzīvokļu 
īpašnieku zināšanas par dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanu ir  
nepietiekamas. 

Eiropas Savienība Direktīvā 2012/27/ES aicina dalībvalstis, būvējot ēku vai atjaunojot 
to, ieviest inteliģentās mērīšanas sistēmas, kā arī lai vienlaicīgi tiktu izstrādātas un uzstādītas 
aktīvās kontroles sistēmas, piemēram, automātiskas kontroles un uzraudzības sistēmas, kuru 
mērķis ir ietaupīt enerģiju. Turpat arī norādīts, ka jāpaaugstina renovācijas temps, jo 
pastāvošais ēku fonds ir lielākā enerģijas ietaupījumu joma. Jānodrošina finansēšanas 
mehānismu, lai mājsaimniecība ar maziem un vidējiem ienākumiem spētu organizēt 
energoefektīvu mājokļa renovāciju. 

Maģistra darba tēmas aktualitāte tiek pamatota ar to, ka no Latvijā esošām 1,34 milj. 
ēkām būtisks enerģijas patēriņš ir 400 tūkst. ēkām. Daudzdzīvokļu māju galveno apjomu līdz 
75% veido tipveida 103., 104., 119., 318., 464., 467., 602. sērijas ēkas, kuru standartizētais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 166 KWh/m2 gadā. Tomēr tas var būt lielāks būvniecības 
kvalitātes, dažādu būvizstrādājumu vai atšķirīgu konstrukcijas detaļu dēļ. Veicot ēkas 
energoefektīvu renovāciju, iespējams samazināt siltumenerģijas patēriņu par 20-60% no 
sākotnējā. 

Vairāk kā 60% no valstī patērētajiem energoresursiem tiek izmantoti siltumenerģijas 
ražošanai. Energoresursu cenu celšanās mudina dzīvokļu īpašniekus veikt dzīvojamo māju 
siltuma noturības paaugstināšanu un reizē meklēt risinājumu, kā par samērīgu maksu panākt 
lielāku siltumenerģijas patēriņa samazinājumu.  

Darbā analizētas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas sociāli 
ekonomiskās problēmas. Lai to izdarītu,  jāanalizē energoefektivitātes paaugstināšanas 
tiesiskais regulējums, nodarbinātība, dzīvojamais fonds, jāmeklē risinājumi, kā paātrināt 
energoefektīvas vienkāršotās renovācijas izpildes gaitu. Tiek analizēta iegūtā ekonomija no 
jau veiktajām renovācijām. 
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I. Ničipurova, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 
DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJAS SOCIĀLI EKONOMISKĀS 
PROBLĒMAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 
 

Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas 20.gs. 70. - 80. gados ar projektēto kalpošanas 
ilgumu 40 - 60 gadi. Pašlaik daudzām mājām ir pēdējā dzīves cikla stadija, pēc kuras ir 
nepieciešama vai nu māju nojaukšana vai atjaunošana. Nojaukt mājas  nedrīkst, jo 
iedzīvotājiem jābūt dzīvesvietai. Iedzīvotāju pārcelšana uz jauniem mājokļiem nav iespējama 
galvenokārt ekonomiskās situācijas dēļ: gan pašiem iedzīvotājiem, gan valstij nav 
nepieciešamo finanšu līdzekļu. Šajā situācijā loģiski rodas jautājums par to, kā atjaunot 
novecojošās mājas. 

Patlaban visizplatītākais dzīvojamo māju atjaunošanas veids ir māju renovācija. Šis 
process nav viegli īstenojams. Tehniski pēc renovācijas tiek uzlabotas vai atjaunotas 
inženiertehniskās sistēmas un nosiltinātas nesošās konstrukcijas. Rezultātā paaugstinās māju 
energoefektivitāte un māju uzturēšana kļūst lētāka un ekonomiskāka. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt un izanalizēt daudzdzīvokļu mājas renovācijas procesa sociāli 
ekonomiskās problēmas Latvijā un sniegt iespējamos risinājumus, ņemot vērā māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas pieredzi un iedzīvotāju pozitīvas attieksmes pret to 
veidošanos Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs. 

Vadoties no izvirzītā mērķa, darbu veido divi pētniecības virzieni. Pirmais ir renovācijas 
procesa analīze, arī tās veidošana no būvfizikas viedokļa, bet otrais – renovācijas procesa 
praktiska pielietošana. Mijiedarbojoties abiem pētniecības virzieniem – teorētiskajam un 
praktiskajam, tiek izteikti secinājumi, vērtējumi un priekšlikumi. 

Noteiktā mērķa realizēšanai autores ir izvirzījušas vairākus uzdevumus. 
1. Ar dzīvojamo māju renovāciju saistītās sociālās (dzīvojamo māju struktūra un 

īpatsvars Latvijā, Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā; iedzīvotāju sastāvs un 
ienākumu līmenis; iedzīvotāju attieksme pret savām mājām), ekonomiskās 
(dzīvojamo māju tehniskais un morālais stāvoklis, apsaimniekošanas 
organizācijas veidi un izmaksas), politiskās (valsts īstenojamā politika dzīvojamā 
fonda saglabāšanā, valsts regulējums komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā) 
un ekoloģiskās (CO2 izmešu samazināšana, cilvēka mītnes ekoloģija) problēmas. 

2. Renovācijas procesa būtība un veidi, kā arī tehnoloģiskie risinājumi; kādi 
ieguvumi tiek sasniegti un ar kādām grūtībām varētu saskarties renovācijas gaitā. 
Cik labi ir izpētīts šis process, kādi zemūdens akmeņi varētu rasties. Kā var 
noteikt renovācijas procesa efektivitāti un cik ātri atmaksājas ieguldītie līdzekļi.  

3. renovācijas procesa praktiska pielietošana, aprēķini un analīzes. 
4. Nodefinēto problēmu iespējamie risināšanas veidi, priekšrocības un trūkumi. 

Problēmas identificēšanai un risināšanai tiek pielietotas analītiskas, salīdzināšanas 
(kvantitatīvās) un aprakstošās metodes. 
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U. Pāvulāne, I. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS TENDENCES LATVIJĀ 
UN PASAULĒ 
 

2007. gada otrajā pusē Latvijas valdība veica vairākus iedarbīgus monetārās un fiskālās 
politikas pasākumus, kas galvenokārt ierobežoja mājsaimniecībām un citiem tirgus 
dalībniekiem izsniegtos kredītus. Valdības veiktie pasākumi, neiedziļinoties to detaļās, tiek 
vērtēti kā pietiekami efektīvi, bet novēloti. Straujais cenu pieaugums nekustamā īpašuma tirgū 
sekmēja nekustamā īpašuma tirgus vērtības palielināšanos, ievērojami pārsniedzot attiecīgā 
nekustamā īpašuma ilglaicīgo vērtību. Krīzi izraisīja situācija Amerikas Savienoto Valstu 
(ASV) nekustamā īpašuma tirgū, kas ievērojami iedragāja ne tikai ASV, bet arī visas pasaules 
finanšu sistēmas stabilitāti. Latvijas nekustamā īpašuma tirgū izveidojušos situāciju nevar 
vērtēt tik kritiski kā ASV, tomēr jāņem vērā, ka daudzām mājsaimniecībām var rasties 
problēmas ar izsniegto hipotekāro kredītu atdošanu. Šos draudus lielā mērā pastiprināja 
straujais cenu pieaugums plaša patēriņa preču un pakalpojumu grupā, kas ar katru mēnesi un 
gadu samazināja mājsaimniecību kredītspēju, palielinot spiedienu uz banku sistēmas 
stabilitāti. 

Pēdējo gadu finanšu un sociālo krīzi pasaulē izraisīja nekustamā īpašuma “burbuļa 
plīšana” un hipotekāro kredītu krīze ASV un citās valstīs, un to norises paātrinājumu veicināja 
attiecīga regulējuma trūkums pasaules finanšu tirgos. Lai gan šādi spekulatīvie “burbuļi” 
novērojami ik pa laikam, nekad iepriekš cilvēku mājokļu cenas nebija kāpušas tik strauji un 
tik lielos apmēros. Minētā krīze visas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis neskāra 
vienādi, jo mājokļu tirgi tajās ir ļoti atšķirīgi. Tomēr, izņemot situāciju dažās ES valstīs, 
mājokļu cenas strauji cēlušās, un Eiropas trūcīgās mājsaimniecībās tās patlaban veido 
nozīmīgu izdevumu daļu. 

Ekonomiski attīstītajās valstīs nekustamais īpašums ir viena no svarīgākajām 
nacionālajām bagātībām, jo bez nekustamā īpašuma tirgus nav iedomājams tirgus kopumā. 
Darba tirgum, kapitāla tirgum, preču un pakalpojumu tirgum vai jebkuram citam tirgum 
eksistēšanas nodrošināšanai ir nepieciešams, lai tam pieder vai tiek īrēts (nomāts) atbilstošs 
nekustamā īpašuma objekts. Nekustamā īpašuma piederība - jebkura cilvēka brīvības, 
neatkarības un atbilstošas eksistences pamats. Pieejama un kvalitatīva mājokļa esamība ir 
viens no jebkuras, tai skaitā arī Latvijas, valsts iedzīvotāju labklājības un stabilitātes 
kritērijiem. Pieejama un kvalitatīva mājokļa jautājums Latvijas iedzīvotājiem ir demogrāfijas, 
ekonomikas, kā arī politisko problēmu risinājumu variants. Kvalitatīvs mājoklis ir viens no 
valsts sociāli ekonomiskās politikas prioritātes mērķiem.  

Salīdzinot ekonomiskajā literatūrā norādītos tirgus funkciju raksturojumus un attiecinot 
tos uz nekustamā īpašuma tirgu, jāsecina, ka nekustamā īpašuma tirgus ir kādu noteiktu 
apstākļu, faktoru un mehānismu kopums, ar kuru palīdzību tiek nododas īpašuma tiesības un 
ar tām saistītās intereses, kā arī tiek noteiktas cenas un sadalītas zemes platības starp 
dažādiem lietošanas veidiem. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pastāvīgi atrodas dažādu 
starpvalstu un globāla rakstura faktoru ietekmē, kuri ietekmē abas tirgus dalībnieku puses. 
Starpvalstu faktorus veido un vismaz teorētiski var ietekmēt attiecīgās valstu apvienības 
dalībvalstis, tāpēc atgriezeniskajai saitei ir divpusējs virziens. Nevienmērīgs tirgus attīstības 
temps neveicina resursu efektīvu izmantošanu ne tikai attiecīgajā tirgū pārdoto preču 
ražošanā, bet visā tautsaimniecībā, tāpēc nepieciešama valsts iejaukšanās, izmantojot dažādus 
iekšzemē veidotus faktorus tirgus ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai, kas atbilst sabiedrības 
interesēm.
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I..Stāmure, I. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
SOCIĀLI EKONOMISKO PROBLĒMU ĪPATNĪBAS, TO RISINĀŠANAS 
IESPĒJAS LATVIJAS MĀJOKĻU TIRGŪ 
 

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības raksturs un tendences pierādīja, ka 
vairumam tirgus dalībnieku trūkst zināšanu un izpratnes par nekustamā īpašuma tirgus 
funkcionālo raksturu, darījuma priekšmeta īpatnībām un tirgus pieprasījumu un piedāvājumu 
ietekmējošajiem faktoriem. Tieši ar šīm tirgus dalībnieku subjektīvajām īpašībām un to 
diktēto uzvedību, iesaistoties dažādos darījumos nekustamā īpašuma tirgū, izskaidrojamas 
vairākas tirgus attīstības rakstura iezīmes un tendences, kurās atklājas tirgu ietekmējošo 
sociāli ekonomisko problēmu nozīme. 

Nekustamā īpašuma cenu pieaugums apstājās 2007.gada otrajā pusē, kad valdība veica 
vairākus iedarbīgus monetārās un fiskālās politikas pasākumus, kas bija vērsti galvenokārt uz 
mājsaimniecībām un citiem tirgus dalībniekiem izsniegto kredītu ierobežošanu. Valdības 
veiktie pasākumi tiek vērtēti kā efektīvi, bet novēloti. Straujais cenu pieaugums nekustamā 
īpašuma tirgū sekmēja nekustamā īpašuma tirgus vērtības palielināšanos, ievērojami 
pārsniedzot attiecīgā nekustamā īpašuma ilglaicīgo vērtību. Rezultātā daudzas 
mājsaimniecības maksā kredītu par īpašumiem, kuriem ilglaicīgā vērtība ir ievērojami zemāka 
nekā darījuma cena.  

Mājoklis katram sabiedrības indivīdam ir pirmās nepieciešamības prece un augstās 
cenas samazina iespēju iegādāties mājokli daudzām mājsaimniecībām pat ar vidējiem 
ienākumiem. Tādējādi straujais cenu pieaugums rada nopietnas problēmas, ne tikai 
tautsaimniecības ilgtspējīgai un stabilai attīstībai, bet arī sociāla rakstura problēmas saistībā ar 
mājsaimniecību nodrošinājumu ar mājokli. Šīs problēmas var palielināt valsts izdevumus 
sociālu  problēmu risināšanā. 

Ievērojot iepriekš minētos pētījuma tēmas aktualitātes finansiāli ekonomiskos aspektus, 
tiek noteikts šāds pētījuma mērķis: identificēt galvenās sociāli ekonomiskās problēmas 
mājokļu tirgū Latvijā un izstrādāt priekšlikumus sociāli ekonomisko problēmu risinājumiem 
mājokļu tirgus attīstības stabilizācijai. 

Pētījuma zinātnisko novitāti veido primāro un sekundāro informācijas avotu sniegtās 
informācijas izvērtējums mājokļu tirgus attīstībā; mājokļu tirgu ietekmējošo faktoru sistēmas 
izstrāde un to analīze; iedzīvotāju kvantitatīvo un kvalitatīvo izmaiņu rādītāju korelatīvā 
saistība kā sociāli ekonomiskas problēmas noteikšana un izvērtēšana; iedzīvotāju 
mājsaimniecību ienākumu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju korelatīvā saistības noteikšana 
un izvērtēšana; iedzīvotāju mājokļu raksturojošo kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju 
korelatīvā saistības noteikšana un izvērtēšana; sociāli ekonomiskās problēmas pētītas, 
izmantojot kvantitatīvo pētniecības metodi – aptauju iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par 
sociāli ekonomisko problēmu risināšanas iespējām nekustamā īpašuma tirgū. 

No zinātniski praktiskā viedokļa pētījuma rezultāti izmantojami tālākiem pētījumiem un 
nekustamā īpašuma tirgū strādājošo subjektu zināšanu papildināšanai par attīstības iespējām 
nekustamā īpašuma tirgū, ievērojot identificētās sociāli ekonomiskās problēmas nekustamā 
īpašuma tirgū. Pētījumā iegūtie aprēķinu rezultāti, izdarītie secinājumi un izstrādātie 
priekšlikumi var būt noderīgi ekonomiski orientētu pasākumu izstrādei un lēmumu 
pieņemšanai, lai stabilizētu nekustamā īpašuma, tostarp mājokļu, tirgus attīstību, sekmējot to 
ilgtspējīgu attīstību.  
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A..Svilāne, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU KOMPLEKSA 
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGŪ 

 
Mūsdienu tirgū ļoti liela nozīme ir mārketinga komunikācijām, kas ietekmē preču vai 

pakalpojumu sekmīgu virzīšanu tirgū, lai panāktu nākamo ciklu attīstību. Panākumi 
nekustamo īpašumu pārdošanas jomā, tāpat kā citās nozarēs, atkarīgi arī no mārketinga 
kvalitātes. Viens no galvenajiem nosacījumiem, lai nekustamo īpašumu tirgū veiksmīgi 
virzītu preci - nekustamo īpašumu -, ir efektīva mārketinga komunikācija. Lai veicinātu 
nekustamo īpašumu tirgus attīstību un darījuma apjomu pieaugumu, jāanalizē un jāpēta 
integrētā mārketinga komunikācijas attīstības iespējas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū. 

Nekustamā īpašuma tirgus saistīts ar valsts vispārējo ekonomisko attīstību, tāpēc 
nekustamā īpašuma tirgus problēmas tiek pētītas, ņemot vērā valstī notiekošos ekonomiskos 
procesus. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ir piedzīvojis gan pārspīlētu cenu kāpumu, gan 
arī lavīnveida cenu kritumu. Stabila tirgus attīstība notika no 2000. līdz 2005. gadam, kad 
nekustamā īpašuma cenas auga atbilstoši algām un kredītu izsniegšanas nosacījumiem. Taču 
2007. gads iezīmēja citu tendenci - krasas pārmaiņas notika pretējā virzienā. Sākumā īpašumu 
cenas sasniedza savu augstāko virsotni, taču finanšu krīze izraisīja lavīnveida cenu kritumu. 
2008.gadā cenas sērijveida dzīvokļiem Rīgā nokritās par vidēji 33,5%, bet 2009.gada - vēl par 
44,2%. Savukārt 2010.gadā cenas pieauga vidēji par 16,9%, bet 2011.gadā cenas noslīdēja par 
3,5%. 2012.gada laikā dzīvokļu cenas pieauga par 2%. Kopš 2013.gada sākuma dzīvokļu 
cenas nav mainījušās. 2013.gada martā Rīgas lielākajos mikrorajonos vidējā sērijveida 
dzīvokļu cena bija 595 EUR/m². Lai gan kopējais nekustamā īpašuma darījumu skaits Latvijā 
palielinājies, krīzes ietekme joprojām ir jūtama, uzņēmumi joprojām meklē iespējas 
ekonomēt, izvērtējot savas izmaksas un vēloties ieguldīt līdzekļus maksimāli lietderīgi. 
Uzņēmumiem arvien svarīgāk ir uzzināt, kāda ir prognozējamā katra mārketinga 
komunikāciju līdzekļa atdeve un vai ir kāds līdzeklis, kuru varētu īpaši efektīvi pielietot 
uzņēmuma mērķu sasniegšanai. 

Nekustamā īpašuma tirgus vairs nav iedomājams bez pārdomātām mārketinga 
komunikācijām - reklāma, sponsorēšana, tiešais mārketings, sabiedriskās attiecības, izstādes, 
publicitāte utt. Šī brīža ekonomikas apstākļos uzņēmumiem, lai pastāvētu un turpinātu 
attīstīties, jāpievērš pastiprināta uzmanība mārketinga aktivitātēm. Šobrīd arī pasaules 
ekonomikā noteicošais faktors uzņēmuma izdzīvošanai ir spēja izmantot inovatīvus un 
netradicionālus risinājumus mārketingā, klientu attiecību vadīšanā un klientu lojalitātes 
stiprināšanā. 

Virzīšanas elements mārketinga kompleksā jau sen netiek uztverts tikai kā reklāmas 
komunikācijas, bet kā vesels aktivitāšu kopums. Tajā iekļautas integrētās mārketinga 
komunikācijas, kas sevī ietver reklāmu televīzijā un presē, sabiedriskās attiecības, tiešo 
mārketingu, sponsorēšanu, tirdzniecības veicināšanas akcijas un produktu publicitāti. Būtiska 
problēma nekustamo īpašumu tirgū - vienu un to pašu projektu piedāvā vairāki nekustamo 
īpašumu starpnieku uzņēmumi, tāpēc tiem jādomā, kā panākt, lai potenciālais pircējs vērstos 
tieši konkrētajā uzņēmumā. Risinājums - padarīt savu vārdu pazīstamu un pievilcīgu 
potenciālajiem klientiem. Tas, kas tiešām sniedz rezultātu, ir klientu emocionālās saiknes, 
vajadzību un vēlmju izpratne un attīstīšana. Klientam ir jāatšķir zīmols un ilgtermiņā jābūvē 
zīmola vērtība, lojalitāte un izpratne.  
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G. Tikiņš, S. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
IZSOĻU NOZĪME, PROBLĒMAS UN IESPĒJAS DARĪJUMOS AR 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
 

Nekustamo īpašumu izsoles interesējušas vairākus Latvijas iedzīvotājus, kuri vēlas 
iegādāties nekustamo īpašumu. Lielākajai daļai īpašuma pircēju ir izveidojies stereotips 
priekšstats, ka nekustamo īpašuma iegāde izsolē ir izdevīgāka, nekā parastā procesā 
iegādājoties īpašumu, slēdzot pirkuma līgumu, jo īpašuma sākumcena izsolē tiek noteikta kā 
nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir daudz zemāka nekā šī īpašuma tirgus 
vērtība. Tomēr ir arī pretējs priekšstats, ka nekustamo īpašumu iegāde izsolē ir ļoti garš un 
sarežģīts process, un, lai iegādātos īpašumu izsolē, labi jāpārzina likumdošana un „jābūt 
draugos” ar labu juristu, kurš spētu palīdzēt nokārtot nepieciešamās formalitātes, lai 
nekustamo īpašumu iegādātos. Tostarp arī uzskata, ka nekustamo īpašumu izsolēs piedalās 
bankas un nekustamo īpašumu spekulanti. 

Daļa nekustamo īpašumu, kas tika iegādāti ekonomikas izaugsmes laikā, izmantojot 
banku vai citu kredītiestāžu izsniegtos kredītus, šobrīd tiek pārdoti izsolēs, jo to īpašnieki, kas 
iegādājās īpašumu, vairs nespēj samaksāt kredītu. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, 
vairums kredīta ņēmēju zaudēja darbu, vai arī viņiem tika samazināta darba samaksa, tomēr 
kredīts bija jāatmaksā iepriekšējā apmērā. Tādēļ pret nekustamo īpašumu īpašniekiem tika 
vērsta piedziņa par labu kreditoriem. Nekustamo īpašumu izsolēs iespējams arī iegādāties 
industriālus un rūpnieciska rakstura īpašumus, jo ekonomikas lejupslīde valstī izraisīja arī 
vairāku uzņēmumu maksātnespējas procesu, kā rezultātā izsolēs tika pārdoti uzņēmumiem 
piederošie nekustamie īpašumi. 

Pētījuma aktualitāte noteikta saistībā ar darījumu skaitu, kas tiek slēgti, iegādājoties 
nekustamo īpašumu izsolē. Pēdējo trīs gadu laikā darījumu skaits, iegādājoties nekustamo 
īpašumu izsolē, ir strauji pieaudzis. Tādēļ arī nekustamo īpašumu izsolēm tiek pievērsta 
lielāka uzmanība - par to runā televīzijā u.c. informācijas līdzekļos. Nekustamo īpašumu 
pārdošanas apjoma pieaugumu izsolēs var izskaidrot ar kopējo ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanos valstī. Izsolēs nonāk nekustamie īpašumi maksātnespējas procesa un parādu 
piedziņas lietās. Daudzi izsoles dalībnieki vēlas „iedzīvoties” uz parādnieku un kreditora 
rēķina, iegādājoties nekustamos īpašumus par cenu, kas zemāka par tirgus vērtību, bet pēc 
neilga laika tos pārdodot par cenu, kas ir līdzīga tirgus vērtībai. Tādēļ autori šo īpašumu 
pārpirkšanu uzskata par nozīmīgu faktoru, kas ietekmē kopējo nekustamo īpašuma tirgu. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma tirgu ietekmējošos faktorus, izvērtēt 
nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē kā vienu no faktoriem, kas ietekmē nekustamā īpašuma 
tirgu, kā arī veikt nekustamo īpašumu izsoles procesa novērtējumu, piedāvājot izsoles procesa 
pilnveidošanas iespējas.  

Pētījuma novitāte ir piedāvātie risinājumi nekustamo īpašuma izsoles pilnveidošanai. 
Atbrīvojot nekustamo īpašumu jau pirms izsoles, būtu iespējams veikt nekustamā īpašuma 
iekšējo telpu apskati un novērstu dažkārt problemātisko  iekļūšanu īpašumā pēc izsoles. 
Nerīkot nekustamā īpašuma izsoles ar lejupejošu soli, jo īpašumu šādās izsolēs ir iespējams 
pārdot par neadekvāti zemu cenu, kas nesedz ne kreditoru prasību, ne izsoles rīkošanas 
izmaksas. Rīkot nekustamā īpašuma izsoles attālināti jeb virtuāli, šādi samazinot iespēju 
ietekmēt citu izsoles dalībnieku lēmumu. Noteikt stingrākas prasības nekustamā īpašuma 
vērtējuma izstrādei, gūstot iespēju iegūt vairāk un pilnvērtīgāku informāciju par nekustamo 
īpašumu, ko pārdod izsolē.  
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R. Vidžis, I. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 
RENOVĀCIJAS PROCESA ĪPATNĪBAS, PROBLĒMAS UN IESPĒJAMIE 
RISINĀJUMI 
 

Pašlaik daudzu Latvijas iedzīvotāju prātus nodarbina  nosacīti stabilā ekonomiskā 
situācija. Lai saglābtu valsts ekonomisko stabilitāti, tika ņemti lieli aizņēmumi no 
Starptautiskā Valūtas fonda, kas drīz būs jāsāk atmaksāt. Kaut arī analītiķi sabiedrībai dod 
plašu  informāciju, ka Latvija ir izķepurojusies no krīzes, daudzas mājsaimniecības joprojām 
nespēj pavilkt pieaugošo apkures rēķinu nastu. Lielākā daļa mājsaimniecību sāk pievērst 
uzmanību tādām elementārām lietām kā durvju aizvēršana, karstā ūdens lietderīgāka 
izmantošana, vairāk piedomā, kā taupīt elektroenerģiju, iegādājas ekonomiskās spuldzes, 
ierīko gaismas sensorus, jo sabiedrība arvien vairāk apzinās, ka energoresursi ir viņu nauda, 
ko iespējams ietaupīt.  

Mājokļu jomā būtiska problēma ir dzīvojamo māju lielais enerģijas patēriņš. Salīdzinot 
ar Eiropas Savienības valstīm, Latvijā no 1946. - 1990. gadam celtie (sērijveida) mājokļi ir 
zemākas kvalitātes un ar zemu siltumnoturību. 71% Latvijas iedzīvotāju dzīvo tieši šādos 
mājokļos. Tādēļ nepieciešams veikt māju renovāciju, lai samazinātu energoresursu patēriņu 
un līdz ar to kaitīgo CO2 izmešus atmosfērā, kas rodas, ražojot siltumenerģiju.  

Arī Jelgavā lielākā daļa dzīvojamo ēku tika uzceltas pirms 20 - 30 gadiem, kad enerģijas 
taupīšanai un efektivitātei netika veltīta pienācīga uzmanība, tāpēc Jelgavas pašvaldības 
ilgtermiņa mērķis ir dzīvojamo māju renovācija. 

Viena no problēmām, ka ēku šuves ir sliktā stāvoklī un pa tām ēkā iekļūst gan mitrums, 
gan gaiss. Speciālisti norāda, ka efektīvāk ir veikt ēkas siltināšanu nekā tikai aiztaisīt šuves, jo 
termogrāfija arī pēc to aiztaisīšanas uzrāda, ka joprojām ir siltuma zudumi. Otra problēma ir 
tāda, ka sabiedrībā iesakņojies mīts par ķieģeļu mājām - cilvēki domā, ka šo ēku sienas ir 
biezas, skaistas un ēka līdz ar to silta. Tomēr tā nav, jo ķieģeļu ēkām veiktā termogrāfija 
uzrāda ļoti lielus siltuma zudumus. Piemēram, 103. sērijas mājām ir ķieģeļu gala sienas, kuras 
arī noteikti jānosiltina, jo, lai cik skaisti tās arī izskatītos, tām ir slikta siltumnoturība. 
Savukārt 316. sērijas mājām termogrāfija precīzi uzrāda vietas, kur atrodas radiatori, t.i., zem 
logiem. 

Lai veiksmīgi attīstītu energoresursu taupības pasākumus daudzdzīvokļu namos, visā 
valstī, ne tikai lielākajās Latvijas pilsētās, nepieciešams veicināt vēl aktīvāku pašvaldību 
līdzdalību māju renovācijā un daudz aktīvāk jāinformē iedzīvotājus par iespējamiem 
energoefektivitātes taupības pasākumiem, kā arī jāuzlabo apsaimniekotāja un namu 
iedzīvotāju savstarpējās attiecības. 

Dzīvojot daudzdzīvokļu dzīvojamajā namā viens no efektīvākajiem veidiem, kā ietaupīt 
un ieguldīt savā nākotnē, ir pieteikt māju (ja dzīvojat daudzdzīvokļu ēkā) Eiropas Savienības 
aktivitātē - „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Iesaistot savu māju 
šajā projektā, ir iespēja renovēt daudzdzīvokļu māju ar Eiropas Reģionālās attīstības aģentūras 
līdzfinansējumu, kas ir 50% no siltumtaupības pasākumu izmaksām un līdz Ls 35 uz vienu 
dzīvojamās mājas platības m2, bet, ja mājā dzīvo 10% iedzīvotāju ar maznodrošināto statusu, 
tad Eiropas Reģionālās attīstības aģentūra sedz pat 60% no renovācijas izmaksām. 
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A..Zabašta, S. Geipele (zinātniskā vadītāja) 
 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRDOŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS 

 
Pašvaldībai kā jebkuram privātīpašniekam ir tiesības pārdot jeb atsavināt savu 

nekustamo īpašumu, un nekustamā īpašuma atsavināšana šādā gadījumā ir privāttiesisks 
darījums. Pašvaldībai atšķirībā no privātpersonām, pārdodot savu īpašumu, jāievēro īpaši 
nosacījumi.  

Pirmkārt, pašvaldība nevar pārdot īpašumu, kas ir nepieciešams tās autonomo funkciju 
nodrošināšanai un tā nav tiesīga šo nekustamo īpašumu pārdot pat tad, ja ir pircējs, kurš būtu 
gatavs ieguldīt darījumā un objekta attīstīšanā ievērojamas investīcijas.  

Otrkārt, ja pašvaldība ir akceptējusi nekustamā īpašuma atsavināšanu, tai piekritīga 
nekustamā īpašuma pārdošanu galvenokārt regulē Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.  

Pētījuma tēma izvēlēta, lai izpētītu pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas procesa 
rezultātu ietekmējošos faktorus, kā arī, veicot pārdošanas procesa efektivitātes izvērtēšanu, 
piedāvātu risinājumus Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamās mantas pārdošanas efektivitātes 
paaugstināšanai. Tēmas aktualitāti pamato zemais darījumu skaits ar Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamo īpašumu.  

Pētījuma mērķis ir izanalizēt Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmos nekustamā 
īpašuma pārdošanas rezultātus laika periodā no 2008. līdz 2012.gadam, izpētīt pārdošanas 
procesa tiesisko regulējumu un tā praktisko pielietošanu, identificēt Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārdošanas problēmas un piedāvāt risinājumus to novēršanai. Rīgas 
pilsētas pašvaldībai pieder tādi nekustamie īpašumi, kas sastāv no zemes un ēkas, gan arī tādi, 
kas ir retāk sastopami nekustamā īpašuma tirgū, jo pēc sava statusa un izmantošanas iespējām 
ir specifiski, piemēram, zemesgabali, kuriem piešķirts „zemes starpgabala” statuss un 
zemesgabali, uz kuriem atrodas citai personai piederošās ēkas. 

Minēto īpašumu pārdošanas realizācija ir būtiska ne tikai, lai iegūtu finanšu līdzekļus 
pašvaldības budžetā, bet arī, lai veicinātu vienota īpašuma pastāvēšanu, izbeidzot dalītas 
zemes un apbūves īpašuma tiesības. Tas ir aktuāli arī no pilsētplānošanas viedokļa, jo zemes 
starpgabalu pārdošanas gadījumā tiek sekmēta zemes resursu racionāla, efektīva un ilgtspējīga 
izmantošana, kā arī veicināta zemes konsolidācija. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pārdošanas procesa efektivitātes paaugstināšanai tiek 
izstrādāts pasākumu komplekss, kas ietver: 

 integrētās mārketinga komunikācijas koncepcijas ieviešanu - izstrādāta Rīgas 
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas integrētās mārketinga 
komunikācijas koncepcija, tās pamatā piedāvāti priekšlikumi dažādu 
komunikācijas līdzekļu apvienošanai.  

 vienotas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes izstrādi - izstrādāta 
apbūvētu zemesgabalu un zemes starpgabalu tirgus vērtības noteikšanas shēma, 
kas balstīta uz skaidri definētu metodiku. Metodika izstrādāta, pamatojoties uz 
tirgus vērtības definīcijas pamatprincipu, ka „katra no pusēm darbojas 
kompetenti, ar aprēķinu” un ievērojot specifiskos apstākļus, kas saistīti ar zemes 
starpgabalu un apbūvētu zemesgabalu pārdošanu.  

 pārdošanas metodes maiņu - izstrādāti priekšlikumi trešās izsoles metodes 
maiņai un attiecīgu stratēģiju šādas izsoles norisei.  

Izstrādāto pasākumu rezultātā iegūtie aprēķini, izdarītie secinājumi un izstrādātie 
priekšlikumi var tikt izmantoti turpmākos vietējo pašvaldību nekustamā īpašuma pārdošanas 
efektivitātes uzlabošanas pētījumos. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS SEKCIJA 
 

I..Barone, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
RĪGAS PILSĒTAS GRAUSTU IETEKME UZ PILSĒTVIDI 
 

Pamestas ēkas, degradētas teritorijas, neatbilstoši apsaimniekoti īpašumi, būvju senās 
godības nogruvušās paliekas ir kā Rīgas pilsētas sejā izsisti zobi. Grausti var radīt cilvēka 
dzīvībai bīstamus apstākļus. Tomēr vairākums sabiedrības nemaz nezina, kādu iemeslu dēļ šie 
grausti ir radušies un kādēļ to uzlabošana vai novākšana notiek tik gausi. 

Pētījuma mērķis - apzināt graustu problēmsituācijas un risinājumus, izvērtējot ietekmi 
uz pilsētvidi no īpašuma vērtēšanas aspekta.  

Visvairāk graustu radās pēc Padomju Savienības sabrukuma, un noteicošie apstākļi bija 
saistīti ar pāreju uz tirgus ekonomiku. Latvijas graustu galvenie pastāvēšanas iemesli:  

 iedzīvotāju skaita samazināšanās;  
 ekonomiskā lejupslīde; 
 neapbūvēto teritoriju pieejamība, tādējādi aizmirstot par jau apbūvēto teritoriju 

revitalizāciju - sena apbūves kompleksa funkcionāla aktivizēšana, ko veic, to 
pielāgojot jaunai sabiedriskai funkcijai.  

Degradētās teritorijas un grausti rada: ilgtspējīgas attīstības principiem neatbilstošu 
apbūvi dabas teritorijās; antropogēno slodzi - augsnes, ūdens un gaisa piesārņošana pilsētā, 
“zaļo” teritoriju apbūvi; neatbilstoša pilsētas funkcionālā organizācija palielina satiksmes 
intensitāti; urbānās vides pasliktināšanos - nepietiekama apbūves fiziskā un estētiskā 
kvalitāte; ražošanas un tehniskās infrastruktūras neatbilstību vides prasībām; zaudējumus 
pilsētas ekonomikā, neefektīvas teritorijas izmantošanas dēļ.  

Kopš 2012.gada Rīgā  pamazām tiek novākti atsevišķi objekti un identificētas 
problēmas, veikti grozījumi likumdošanā, lai uzlabotu situāciju: 

1. Pašvaldības lēmums, kas ir īpaši administratīvo aktu veidi, par būvju sakārtošanu 
vai nojaukšanu, patvaļīgas būvniecības seku likvidēšanu tiek ierakstīts 
zemesgrāmatā kā atzīme, paredzot saistību pāreju īpašnieku maiņas vai 
maksātnespējas gadījumā. 

2. Pašvaldībām tiesības veidot mērķprogrammas degradēto, bet ainaviski vērtīgo 
teritoriju revitalizācijā, piešķirot šim nolūkam mērķfinansējumu, pagarinot 
termiņu uz 5 gadiem. 

3. Noteikt būvēm, kuras ir iekļautas apzināto graustu sarakstā, nodokļa likmi 3% 
apmērā no zemesgabala vērtības. 

4. Noteikt maksimālo administratīvo atbildību par pašvaldību saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.  

Raksturīgākās problēmas graustam: būve ir vecāka par 50 gadiem, aizsargājama objekta 
statuss, objekts ir kopīpašums, ēkai un zemei ir dažādi īpašnieki, objekts pieder 
ārvalstniekiem, īpašnieku nesadarbošanās, notiek tiesvedības par objekta valdījuma tiesībām, 
objekts ir apgrūtināts ar hipotēku, objekta īpašnieks atrodas maksātnespējas procesā, grausta 
likvidēšana dārgi izmaksā. 

Vērtējot graustu, galvenais mērķis ir noteikt alternatīvu, kas būtu izdevīgāk - nojaukt 
graustu vai to revitalizēt. Izanalizējot ietekmi uz pilsētvidi no vērtēšanas aspekta, kontekstā 
raksturotās ietekmes īpatnības veido vērtēšanas uzdevumam kritērijus, svarīgākie no tiem - 
teritorijas piesārņojums, vizuālais piesārņojums, izmantošanas efektivitāte. 

Graustu atjaunošana ir ilgtspējīgas attīstības veicināšana pilsētvidē, kas ietekmē 
ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu, sociālās vides un drošības uzlabošanu, pilsētas 
reģenerāciju un funkcionālo attīstību. 
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L. Brauska, L.Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
VESELĪBAS MINISTRIJAI PIEŠĶIRTO VALSTS LĪDZEKĻU ANALĪZE 
 

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Veselības 
nozare ietver vairākas  apakšnozares: 

 sabiedrības veselības,  
 veselības aprūpes,  
 farmācijas un narkotiku legālās aprites. 

Veselības ministrijas misija ir uzlabot cilvēku veselību, izglītojot sabiedrību par 
veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā, īstenojot mērķtiecīgus slimību profilakses 
pasākumus, nodrošinot augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 
atbilstoši katra indivīda vajadzībām, kā arī sekmējot medicīnas izglītības un zinātnes attīstību. 

2013. gadā Veselības ministrijai  valsts ir piešķīrusi finansējumu 44 942 986 latu 
apmērā. Vislielākie izdevumi no Veselības ministrijas budžeta ir paredzēti  sociālās drošības 
tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā (16 151 224 lati), veselības 
aprūpes pakalpojumu un medikamentu nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012. gada 
līmenī (10 000 000 lati), speciālistu konsultāciju un dienas stacionāros sniegto pakalpojumu 
apmaksai (4 984 399 lati).  Bet vismazākie izdevumi ir paredzēti piemaksu nodrošināšanai 
nodarbinātajiem (no 2013. gada 1. jūlija), kuri papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic ar 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas nodrošināšanu saistītus 
pienākumus (1 932 lati), kā arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam izstādes „Pirmā 
Baltijas atklāšana. Tūkstošgadu mīti un zinātne” organizēšanai pasākuma „Rīga – 2014. gada 
Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietvaros (32 100 lati) un neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšanai XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā (72 439 lati).  

Tabulā dots Latvijas veselības aprūpes izmaksu salīdzinājums ar Lietuvas un Igaunijas 
veselības aprūpes izmaksām. 

Tabula 
Veselības aprūpes izmaksas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 

 

Pakalpojumi 
Pakalpojumu izmaksas, Ls 

Latvija Lietuva Igaunija 
Ģimenes ārsts 1,00 Par brīvu Par brīvu 
Ārsts speciālists 3,00 Par brīvu Par brīvu 
Viena diena 
slimnīcā 

9,50 Par brīvu 1,10 

Operācija slimnīcā 30,00 Par brīvu Par brīvu 
 

Apkopojot tabulas datus, var secināt, ka Latvija ir valsts, kurā lielākā daļa veselības 
aprūpes ir par maksu. Latvijas veselības aprūpes sistēma ieņem pēdējo vietu Eiropā, liecina 
Eiropas Veselības aprūpes patērētāju indekss. Daļēji par to mēs varam arī pārliecināties, 
aplūkojot šo tabulu. Latvija ievērojami atpaliek ne tikai no ES 15 dalībvalstīm, bet arī 
„jaunajām” ES dalībvalstīm. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas klasifikāciju Latvija 
tiek raksturota kā valsts, kurā ir izteikti zema bērnu dzimstība un augsta pieaugušo mirstība 
produktīvā vecumā, kas savukārt izraisa lielus ekonomiskos zaudējumu 

Latvijas veselības aprūpei ir nepieciešama sistēma, kas darbojas ilgtermiņā. 
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S. Bukša, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
VID STRUKTURĀLĀS IZMAIŅAS – PĀREJA UZ VIENA LĪMEŅA 
ORGANIZATORISKO STRUKTŪRU 
 

Sakarā ar struktūrvienību reorganizāciju un būtiskām izmaiņām nodokļu normatīvajos 
aktos 2013. gadā Valsts ieņēmumu dienests izmaina nodokļu maksātāju apkalpošanu, pārejot 
uz viena līmeņa organizatorisko struktūru. Tiek īstenota visu procesu vadības un uzraudzības 
centralizēšana, efektīvāka un kvalitatīvāka funkciju veikšana, vienveidīgas prakses 
piemērošana.  

Turpmāk nodokļu aprēķinus neveiks klientu apkalpošanas centri, bet pa nodokļu 
veidiem specializētas daļas, kuru darbība tiks centralizēti metodiski vadīta un uzraudzīta. 
Klientu apkalpošanas centru skaits paliks līdzšinējais. Tie nodarbosies ar maksājumu 
reģistrēšanu, deklarāciju un pārskatu saņemšanu un ievadi, datu kvalitātes pārbaudēm, IIN 
atmaksu, nodokļu maksājumu uzskaiti un maksājumu izpildi, nodokļa samaksas termiņa 
pagarinājumu piešķiršanu (Rīgas klientu apkalpošanas centri), kā arī sniegs konsultācijas 
klātienē. 

Lielo nodokļu pārvaldes vietā tiks izveidoti Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas 
centri, kas apkalpos visus esošos klientus un veiks līdzšinējās funkcijas, kā arī piešķirs 
nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu ārpus Rīgas klientu apkalpošanas centru klientiem, 
un īstenos jaunu funkciju – nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu. 

Tiks uzlabota arī Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Ir plānots izstrādāt plašākas 
ievadīto datu savstarpējās kontroles, kas nodrošinās, lai jau datu ievades procesā tiktu 
novērstas iespējamās kļūdas un datu ievadīšana būtu vienkāršāka. EDS tiks paredzēts 
izmantot vairs ne kā vienpusēju kanālu nodokļu maksātāju sagatavoto dokumentu 
iesniegšanai, bet divpusēju kanālu – arī VID sagatavoto dokumentu paziņošanai nodokļu 
maksātājiem.  

Arī datu bāzēs tiks veiktas būtiskas izmaiņas. 2013. gadā tiek gaidītas 3 jaunas 
publiskās  datu bāzes.  

Parādnieku datu bāze tiek veidota, lai nodrošinātu nodokļu iekasēšanas publiskumu, 
veicinātu parādu nomaksu un informācijas pieejamību tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību 
funkciju izpildei. 

Saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē tiks ietverta informācija par fiziskām 
personām, kas realizē saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā 
kā saimnieciskās darbības veicēji vai patentmaksas maksātāji. 

Personu, kurām apturēta saimnieciskā darbība, datu bāzē varēs iegūt informāciju, kas 
lielā mērā ir saistīta ar saimniecību, tās apturēšanu. 

Nodokļu pārvaldē nodokļu maksātāju datu novērtēšanas process ietver vairākus 
pārbaužu veidus – datu kvalitātes pārbaudes veiks klientu apkalpošanas centri, datu ticamības 
pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes un nodokļu aprēķinu – jaunās datu ticamības 
novērtēšanas procesa struktūrvienības. Savukārt nodokļu auditu veic Nodokļu kontroles 
pārvalde.   

Datu ticamības novērtējuma procesa reorganizācijas rezultātā VID gaidāmi šādi 
ieguvumi – darba efektivitātes un kvalitātes nodrošināšana, vienveidīgas prakses 
nodrošināšana, klientu apmierinātība, labprātīgas nodokļu nomaksas līmeņa celšana, laikus 
novērsti nodokļu zudumi, ja pārmaksa deklarēta nepamatoti. 

Savukārt nodokļu maksātāju ieguvums būs ātrāka nodokļu pārmaksu atgūšana, 
samazināts administratīvais slogs, augstāks servisa līmenis, apmierinātība ar VID darbu. 
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S. Doniņa, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
NEATKARĪGO VALSTU SAVIENĪBAS PILSOŅU INVESTĪCIJAS  
UN TO ĪPATNĪBAS LATVIJAS ĪPAŠUMOS 

 
Investīcijas Latvijas īpašumos skar visus sabiedrības līmeņus, sākot ar valsti un beidzot 

ar indivīdu. Tām ir ne tikai ekonomisks, bet arī politisks un sociāls raksturs. Kopš 2010.gada 
1.jūlija Latvijas Republikas Imigrācijas likums paredz iespēju iegūt uzturēšanās atļauju 
Latvijā  līdz 5 gadiem ārvalstu investoriem, kuri ieguldījuši nekustamajā īpašumā Rīgā vai 
Rīgas rajonā ne mazāk kā 100 tūkstošus latu. Ārpus šīm teritorijām - ne mazāk kā 
50 tūkstošus. 

Šobrīd lielākā daļa nekustamo īpašumu firmu Latvijā piedāvā palīdzību tiem trešo 
valstu pilsoņiem, kuri vēlas iegūt uzturēšanās atļauju, nopērkot īpašumu. Visbiežāk tie ir no 
Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas un Ķīnas. Visi nekustamo īpašumu pārdevēji ir ieinteresēti 
pārdot pēc iespējas dārgāk, tāpēc par savu mērķa tirgu labprāt izvēlas NVS pilsoņus. Tas 
nelabvēlīgi ietekmē Latvijas pilsoņu - patstāvīgo  iedzīvotāju - pirktspēju. Īpašumu cena tiek 
mākslīgi uzpūsta - palielināta. Mūsu pašu vietējos sludinājumu portālos dominē īpašumi, kuru 
cena nedaudz pārsniedz 100 tūkstošus latu Rīgā vai 50 tūkstošus latu ārpus Rīgas rajona. Šī 
cena bieži vien neatbilst īpašuma patiesajai vērtībai, tāpēc vietējie iedzīvotāji tādu nevar 
atļauties. 

Krīzes periodā šī situācija bija vērtējama pozitīvi, jo atdzīvināja Latvijas tirgu, taču 
pašlaik tā rada draudus Latvijas tirgus attīstības un cenu stabilitātei. NVS pilsoņu iegādātos 
īpašumus Latvijā vajadzētu aplikt ar lielāku nodokli, nekā tas ir Latvijas pilsoņiem. Tā valsts 
gūtu papildu ienākumus no ārvalstu investoriem un arī investori tik vieglprātīgi nepirktu 
īpašumus tikai uzturēšanās atļaujas dēļ. Arī turpmāk nāktos par to maksāt lielas regulāras 
summas. Tas samazinātu daļu potenciālo NVS pircēju skaitu, līdz ar to cenas tiktu pielāgotas 
vietējo iedzīvotāju pirktspējai un ekonomiskā situācija Latvijas īpašumu pirkšanas un 
pārdošanas jomā stabilizētos. 

Pērkot īpašumu tikai uzturēšanās atļaujas dēļ, nereti īpašums tiek atstāts novārtā un 
īpašnieks pats tajā gandrīz vispār neuzturas. Protams, visbiežāk tie ir turīgi cilvēki, kuriem šī 
summa ir mazsvarīga. Līdz ar to mūsu valsts vidusmēra iedzīvotāju uztverē vērtīgas ēkas tiek 
pamestas novārtā. 

Likums par uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību, investējot 
nekustamajā īpašumā, tika ieviests pirms 3 gadiem, tad vēl nebija zināms, kas notiks pēc 
pieciem gadiem, kad uzturēšanās atļauju termiņš beigsies. To var arī nepagarināt. Šo īpašumu 
atsavināšana ar likumu nav atļauta. Tad, iespējams, īpašumi piederēs cilvēkiem, kuriem 
Latvijā nemaz nebūs iespējams uzturēties, tāpēc steidzami jāizstrādā rīcības plāns šādai 
situācijai.  

Minētajā likumā būtu jāparedz īpašuma atsavināšanas noteikumi atkārtotas uzturēšanās 
atļaujas neizsniegšanas gadījumā. Jau pagājušajā gadā starptautiskā nekustamo īpašumu 
kompānija Colliers International, apspriežoties ar klientiem, minēja - lai pagarinātu atļauju, 
būs jāierodas Latvijā vismaz trīs reizes. Uz to klienti atbildēja, ka nav ieinteresēti sponsorēt 
AirBaltic aviokompāniju un no pagarināšanas labāk atteiksies. 

Saeimā drīzumā plānoti grozījumi Imigrācijas likumā. Paredzams, ka Nacionālā 
apvienība, kurā ietilpst vispatriotiskāk noskaņotākās partijas, ierosinās šī likuma pilnīgu 
atcelšanu, lai vairotu latvisku Latviju - pamatnācijas politisko un saimniecisko tiesību 
nostiprināšanu normatīvajos aktos. 
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E. Gauručs, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
UZKRĀJUMU PENSIJA LATVIJĀ  
 

Pensiju apmērs Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Jaunu cilvēku 
īpatsvars Latvijā sarūk, kā arī valsts nodokļu sistēma šobrīd nav tendēta uz pensijas 
palielināšanu, var teikt, ka nekas labāks šajā jomā arī nākotnē nav gaidāms. 

Tātad ir jāmeklē veids, kā iekrāt līdzekļus vecumdienām. Katram ir skaidrs, ka pensiju 
gados ienākumi krietni saruks, bet tēriņi tieši otrādi, palielināsies. Rodas jautājums - kāpēc 
citu valstu pensionāri ceļo pa pasauli, kamēr mūsu pašu sirmgalvji nereti skaita pēdējo 
santīmu, lai varētu nopirkt maizīti. Atbilde ir ļoti vienkārša - viņiem visiem ir dažādu veidu 
pensijas uzkrājumi, katru gadu noguldot konkrētu naudas summu. To viņi dara daudzu gadu 
garumā, un, kad pienāk pensijas gadi, viņiem ir brīvie līdzekļi, lai ceļotu pa pasauli. 

Pensiju fondu piedāvātie pensiju uzkrājumi zināmā mērā ir viens no grūtāk tirgojamiem 
finanšu produktiem. Pirmkārt, šādai uzkrājumu sistēmai ir ilglaicīgs raksturs. Pensiju fonds ir 
tiesīgs izmaksāt uzkrāto papildpensiju kapitālu tikai tad, kad dalībnieks ir sasniedzis 55 gadu 
vecumu. Ātrāk to drīkst darīt tikai dalībnieka nāves vai mūža invaliditātes iegūšanas 
gadījumā. Otrkārt, Latvijā cilvēki nav raduši veidot uzkrājumus, jo viņi dzīvo šodienai, nevis 
ar skatu nākotnē.  

Diemžēl daudzas personas ar zemu maksātspējas līmeni vai sagrozītu patēriņa prioritāšu 
sistēmu nav gatavas papildināt pensiju fondu klientu bāzi.  Darba ņēmēji labāk saņem no 
darba devēja piemaksu, piemēram, 50 latus skaidrā naudā tagad, nevis piekrīt, ka darba devējs 
par viņiem ieskaita 100 latus pensiju fondā. Darba devējam ir šāda iespēja, jo iemaksas 
pensiju fondā neapliek ne ar iedzīvotāju ienākuma, ne sociālo nodokli. 

Visvairāk šādus uzkrājumus veido jauni cilvēki ar bērniem, jo pie šā brīža dzīves 
dinamikas un straujuma ir lietderīgi nodrošināt liekus brīvos līdzekļus vecumdienām un 
neparedzētiem gadījumiem. 

Privātajiem pensiju fondiem tomēr ir daži trūkumi. Pirmkārt, fondi reklamē, ka privātie 
pensiju fondi ir aizsargāti pret inflāciju, taču tas nenozīmē, ka tā vienmēr ir patiesība. Otrkārt, 
tas ir ļoti ilgs un liels ieguldījums, kas parasti nepiesaista daudz cilvēku Latvijā, jo iedzīvotāji 
nav raduši veidot ilglaicīgus uzkrājumus. 
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A. Ivka, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
VIESNĪCU VĒRTĒŠANAS ĪPATNĪBAS 
 

Tēmas aktualitāte saistīta ar šādiem nozīmīgākajiem aspektiem: viesnīcu biznesa 
attīstība un pieprasījums pēc viesnīcu pakalpojumiem mūsdienu apstākļos un attiecīgi šādi 
radītos apstākļos viesnīcas tirgus vērtības noteikšanas nepieciešamība; viesnīcu vērtēšana ir 
sarežģīts, darbietilpīgs process, kurā iesaistīti speciālisti ar tirgus vērtību noteikšanai 
nepieciešamajām profesionālajām zināšanām. Pētījuma mērķis – izvērtēt viesnīcu vērtības 
noteikšanā pielietotas metodes. 

Strauji mainīgie piedāvājuma un pieprasījuma nosacījumi viesnīcu biznesu pakļauj 
ievērojamām svārstībām, un tā darbība tieši atkarīga no konkurences. Tas nozīmē, ka no 
visiem komercīpašumu veidiem viesnīcu vērtības var svārstīties visstraujāk un šis darbības 
veids ļoti jutīgi reaģē uz mainīgajiem mikro- un makro- faktoriem. Viesnīcas ir unikāls peļņu 
nesošs nekustamā īpašuma objekts. Peļņu nesošā īpašuma vērtība atkarīga no zemes un būves 
spējas radīt ienākumus. Lai arī viesnīcas neapšaubāmi  ir nekustamā īpašuma objekti, to spēja 
radīt ienākumu atkarīga arī no tādiem faktoriem kā piedāvāto pakalpojumu līmenis un 
kvalitāte vai pakalpojumu esamība un ērtība, tātad tieši no ar nekustamo īpašumu nesaistītiem  
faktoriem. Tāpēc arī viesnīcu vērtēšana ir sarežģīts process, jo to kopējo vērtību veido gan 
nekustamā un kustamā īpašuma vērtība, gan biznesa vērtība. 

Viesnīcu vērtības noteikšanā parasti izmanto trīs vispāratzītas metodes - ienākumu, 
izdevumu un darījumu salīdzināšanas metodes, katrai no kurām ir savas pielietošanas 
īpatnības. Tas, kura metode tiks izmantota vērtības noteikšanā, būs tieši atkarīgs no izvirzītā 
vērtēšanas mērķa. Viesnīcu vērtēšana ir sarežģīta analīze, kas ietver daudz atšķirīgu datu, 
subjektīvus procesus un aprēķinus. Ienākumu metodes izmantošana tiek uzskatīta par 
visatbilstošāko, nosakot vērtību peļņu nesošajiem īpašumiem, tajā skaitā viesnīcām. Metodes 
trūkums - prognozēto ekonomisko rādītāju izmantošana vērtības aprēķinam, bet tā kā 
prognozei piemīt nenoteiktība, metodes pielietošana rada zināmas šaubas par rezultāta 
precizitāti un, jo nestabilāka ekonomiskā situācija, jo grūtāk veikt precīzāku prognozi. 
Vērtējot viesnīcas ar šo metodi, būtu jāievēro aizvietošanas izmaksas, kas saistītas ar ātri 
nolietojamiem priekšmetiem un sarežģītām iekārtām. 

Pētījuma ietvaros tika izvirzīti šādi priekšlikumi: 
1. 1..Lai atvieglotu vērtības noteikšanas procesu, vēlams, lai katrai viesnīcai būtu 

noteikta atbilstība konkrētai viesnīcu klasei, kas ir vispāratzīta un atbilst pasaules 
standartu prasībām. Tādējādi vērtētājam uzreiz radīsies priekšstats par vērtēšanai 
paredzētajām viesnīcas īpatnībām.  

2. Jo vērtēšanas darbības rezultāta panākums lielākoties atkarīgs no vajadzīgo un 
aktuālo datu esamības un pieejamības, ir jāizveido un jāuztur datubāze, kurā 
glabātos svarīga informācija par notikušajiem darījumiem ar nekustamo īpašumu 
objektiem. Viesnīcu gadījumā tādas datubāzes izveidošanai būtu it īpaši svarīga 
nozīme, jo darījumi ar šāda veida nekustamā īpašuma objektiem notiek 
salīdzinoši reti.  

3. Viesnīcu vērtēšanai valstīs, kur izmitināšanas pakalpojumu tirgus atrodas 
attīstības stadijā, būtu noderīga ārvalstu speciālistu piesaiste, kuri ir 
kompetentāki, t.i., ar salīdzinoši lielāku profesionālo pieredzi un izpratni 
viesnīcas vērtību noteikšanā. Arī vietējiem speciālistiem ir svarīga nozīme šajā 
procesā, jo atšķirībā no ārvalstu speciālistiem, viņi labi pārzina vietējā reģiona 
īpatnības. Tādējādi šī sadarbība  varētu sniegt precīzāku vērtēšanas rezultātu, kas 
ļautu izvairīties no viesnīcas pārvērtēšanas, vai otrādi - nosakot vērtību, kas ir 
zemāka par viesnīcas potenciālo vērtību. 
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R. Jurevics, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 

ĀRVALSTU TIEŠO INVESTĪCIJU TENDENCES LATVIJĀ  
 

Lai gan pasauli nesen satricināja vairākas finanšu krīzes, uzkrātās ārvalstu tiešās 
investīcijas Latvijā turpina stabili palielināties. To veicina labvēlīgā ekonomiskā un 
investīciju vide valstī, zemā inflācija, stabilā nacionālā valūta, ārvalstu un rezidentu investoru 
vienlīdzīgās tiesības, kā arī citi investīciju veikšanai labvēlīgi faktori.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt ārvalstu investīciju tendences Latvijā. Noskaidrot investoriem 
pievilcīgākās nozares un izdarīt secinājumus. Pētījumā tika izmantotas informācijas 
apkopošanas, datu apkopošanas un analizēšanas metodes.  

Ārvalstu tiešās investīcijas ir fizisko un juridisko personu ieguldījumi Latvijā reģistrēto 
uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā tiešo un portfeļinvestīciju veidā, kam 
raksturīgas ilgtermiņa attiecības starp vienas ekonomikas rezidentu (tiešais ieguldītājs) un 
citas ekonomikas rezidenta uzņēmumu (tiešo investīciju uzņēmums). Investīcijas var uzskatīt 
par tiešām, ja tiešajam ieguldītājam pieder 10% un vairāk no parastajām akcijām vai 
balsstiesībām, vai ekvivalenta līdzdalība tiešo investīciju uzņēmumā. 

Pirmās investīcijas Latvijā pēc valsts neatkarības atgūšanas ienāca jau 90. gadu sākumā. 
Skandināvijas valstu nauda ieplūda gan telekomunikāciju („Lattelecom”), gan finanšu sektorā 
(„Hansabanka” - tagad „Swedbank”). Skandināvijas finanšu resursu straume pastiprinājās arī 
pēc Krievijas krīzes 1998. gadā, un līdz šim pakāpeniski ieguvusi vadošo lomu pārējo valstu 
vidū. 

Līdz šim lielākā ārvalstu investoru nauda tika piesaistīta finanšu un nekustamā īpašuma 
nozarēm, arī telekomunikācijām. Daudzi investīciju projekti, sevišķi ražošanā un 
lauksaimniecībā, Latvijā tā arī nav tikuši realizēti. Tam zināmi dažādi iemesli, tostarp valsts 
un pašvaldības iestāžu neizdarība, iedzīvotāju izrādītā pretestība, esošo akcionāru strīdi. 
Attēlā parādītas ārvalstu tiešās investīcijas (ATI) Latvijā pēc nozarēm 2010. gadā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att. Ārvalstu tiešās investīcijas pa nozarēm (miljardi EUR). 
 

Kā redzams, 2010. gadā vislielākās ārvalstu investīcijas ir nekustamā īpašuma sektorā. 
Tādas parādības iemesls bija ārvalstu (vispirms jau Krievijas) investoru parādīšanās Latvijā, 
kurus šeit piesaistīja grozījumi Imigrācijas likumā. Kā zināms, 2010.gada 1.jūlijā stājās spēkā 
grozījumi Imigrācijas likumā, saskaņā ar kuriem termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā var 
saņemt personas, kuras iegādājušās vienu vai vairākus nekustamos īpašumus vai arī veikušas 
ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.  

Pēc autoru domām, situācija Latvijā ir laba. Tiešās investīcijas Latvijā pieaug. Lai gan 
krievu imigrācija Latvijā un mūsu nekustamā īpašuma izpārdošana, no kuriem liela daļa stāv 
neapsaimniekota, nav labākais investīciju piesaistes veids, tomēr efektīva investīciju piesaiste 
valsts ekonomikai ir pamats stabilai ekonomiskajai izaugsmei. 
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E. Klaucāne, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU ATTĪSTĪBAS RAKSTURS UN DINAMIKA LATVIJĀ 

 
Pētījuma aktualitāte saistīta ar investīciju apjoma izmaiņām valsts tautsaimniecībā 

ekonomikas recesijas laikā un pēckrīzes periodā. 
Pētījumam noteikts šāds mērķis: izpētīt investīciju raksturu un dinamiku Latvijā un 

identificēt nozīmīgākos cēloņus. Pētījumam izmantots laika periods no 2008. līdz 
2012. gadam. 

Investīcijas ir jebkuras valsts attīstības pamatelements. Tās ir nozīmīgs aspekts 
uzņēmumu darbības modernizācijas projektu īstenošanā, kā arī korporatīvās un 
tautsaimniecības infrastruktūras attīstības veicināšanā.  

Investīciju ieguldījumu intensitāti lielā mērā nosaka investoru ieinteresētība un vēlme 
savus uzkrātos finanšu līdzekļus izlietot vislabākajā un visefektīvākajā veidā. Nenoliedzami 
arī investīciju vidē identificētie draudi un iespējas sasniegt investēšanas mērķi - plānotajā 
laika periodā saņemt atpakaļ ieguldīto naudu kopā ar peļņu - arī nozīmē investīciju 
ieguldījuma intensitātes izmaiņas. Lielā mērā investīciju plūsmas intensitātes palielināšanās ir 
saistīta ar darbavietu skaita palielināšanos un strādājošo darba apstākļu uzlabošanos, tādējādi 
investors, sekojot līdzi savām materiālajām interesēm, darbojās arī sabiedrības interesēs, tas 
tieši attiecībā uz nodarbinātības palielināšanos.  

Tabulā iekļauti rādītāji par ārvalstu tiešo investīciju izmaiņām Latvijā pēdējos 5 gados 
būvniecības un finanšu nozarē, un nozarē, kurā tiek iekļauti darījumi ar nekustamo īpašumu.  

 
Tabula 

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas tautsaimniecībā 
Tautsaimniecības 
nozare 

Rādītāju izmaiņas pa gadiem, (mljrd. LVL) Izmaiņas 
periodā 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g.* 

Būvniecība (F) 0,43 0,51 0,45 0,37 0,36 -17,11 
Finanšu 
starpniecība (K) 

6,53 6,42 6,46 6,01 6,30 -3,61 

Darījumi ar  NĪ 
(L)  

5,05 4,88 5,52 6,34 6,18 22,40 

Kopā: 12,01 11,81 12,43 12,72 12,83 6,83 
* Investīciju apjoma izmaiņas 2012. gadam saskaņā ar autoru sastādīto prognozi. 

 
Saskaņā ar Latvijas Bankas statistikas datu bāzē iekļautajiem datiem Latvijā laika 

posmā no 2008. gada līdz 2012. gadam investīciju apjoms nekustamo īpašumu nozarē 
pieaudzis visstraujāk - par 22%, taču būvniecības nozarē samazinājies par 17%. Tas saistīts ar 
globālo ekonomisko lejupslīdi, jo recesijas periodā tautsaimniecībā vairāk ir nepieciešams 
finanšu līdzekļu apgrozījums, nekā jauns galaprodukts. Savukārt finanšu nozarē šajā pašā 
laika posmā vērojamas ne tik krasas izmaiņas - 4%.  

Pēc autoru domām, visperspektīvākās ir investīcijas pētniecībā. Investēt pētījumos, kuru 
rezultāti tiek izmantoti ekonomiski pamatotā ražošanas procesā, ir garantēts ieguvums 
nākotnē. 
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K. Latvere, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
NEFINANŠU INVESTĪCIJU ATTĪSTĪBAS RAKSTURS UN DINAMIKA 
LATVIJĀ 
 

Investīcijas ir naudas un materiālo līdzekļu ieguldījumi kapitāla veidošanai 
tautsaimniecības attīstībai. Lai ekonomiskā sistēma attīstītos, tai nepieciešamas investīcijas. 
Investīcijas paplašina uzņēmumu darbību, dod iespēju paaugstināt uzņēmuma ražošanas 
efektivitāti un kvalitāti, kā arī jaunu preču un pakalpojumu ražošanu apjomus. 

Atkarībā no investēšanas objekta, investīcijas var klasificēt finanšu un nefinanšu 
investīcijās. Finanšu investīcijas ir ieguldījumi finanšu aktīvos, piemēram, akcijās un 
obligācijās. Savukārt nefinanšu investīcijas ir ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un 
ieguldījumi pamatlīdzekļos. 

 

 
Att. Nefinanšu investīciju apjoms (2011.gada salīdzināmajās cenās, milj. Ls). 

 
Tā saucamajos treknajos gados tautsaimniecības strauju attīstību galvenokārt sekmēja 

tieši investīcijas privātajam patēriņam. Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Latvija 
piedzīvoja ļoti strauju nefinanšu investīciju pieaugumu, bet liela daļa nefinanšu investīciju 
tika investēta ne tik produktīvajā segmentā, t.i., dzīvojamā fonda būvniecībā. Šāda veida 
investīcijām, lai arī tās veicina ekonomisko izaugsmi, tomēr ilgtermiņā ir zemāka atdeve, 
nekā, piemēram, apstrādes rūpniecībā. 

2009. un 2010. gadā nefinanšu investīciju sektorā varēja novērot ievērojamu investīciju 
apjoma samazināšanos, kas bija saistīts ar globālo finanšu krīzi un Latvijas tautsaimniecības 
krīzi. Investīciju apjoma samazinājums 2009. gadā attiecībā pret 2008. gadu bija 33% un 
2010. gadā tas samazinājās vēl par 22% (att.). Tādējādi 2010.gadā nefinanšu investīcijas 
veidoja tikai 46% no 2008.gada investīciju apjoma faktiskajās cenās. Sākot no 2010. gada 
otrās puses, nefinanšu investīciju apjoms sāka paaugstināties, kā ir redzams attēlā. Apstrādes 
rūpniecības, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarēs nefinanšu investīciju apjoms 
2011. gadā pieaudzis salīdzinoši straujāk nekā citās nozarēs. Tas galvenokārt saistīts ar strauju 
eksporta izaugsmi. 

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka netiešo investīciju attīstības raksturs un dinamika 
pakāpeniski mainās par labu produktīvām investīcijām ar augstāku pievienotās vērtības 
līmeni.  
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K. Lauska, K. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
MUITAS AUDITS LATVIJĀ  

 
Jebkuras valsts muitas kontroles galvenais mērķis ir panākt brīvprātīgu nodokļu 

nomaksu, kā arī normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz muitu. Ņemot vērā, ka pēc 
iestāšanās Eiropas Savienībā (2004) Latvijā pieaudzis starptautiskās tirdzniecības apjoms, kā 
arī nepieciešamība maksimāli samazināt preču muitošanai un kontrolei patērēto laiku, muitas 
iestādes pamatā veic pēcmuitošanas pārbaudi – muitas auditu.  

Pētījuma mērķis ir atklāt Muitas audita (MA) darbību un tā nozīmīgumu Latvijā. MA 
objekts ir tā pārbaudāmais uzņēmums vai attiecīgā uzņēmuma grāmatvedības uzskaites dati 
par kādu noteiktu laika periodu, bet mērķi ir šādi: aizsargāt ES un Latvijas fiskālās intereses; 
veicināt brīvu preču kustību un godīgu konkurenci; vienkāršot muitas formalitāšu kārtošanu, 
to uzraudzību un kontroli, kā arī pilnveidot uzņēmumu grāmatvedības organizācijas sistēmas. 
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, MA darbībai ir nepieciešami motivēti MA darbinieki, kā arī 
labi informēti un godīgi uzņēmēji.  

 No MA uzsākšanas līdz tā pabeigšanas brīdim sevī ietver garus ķēdes posmus, kas 
viens no otra ļoti atšķiras. Sākotnēji jāizvērtē MA apjoms, tad notiek izvēle – pārbaudīt visus 
darījumus, vai veikt pārbaudi izlases veidā (par MA veikšanu VID informē personu, bet ne 
vēlāk kā desmit dienas pirms tā uzsākšanas), veicot pārbaudi izlases veidā, pārbaudāmos 
darījumus izvēlas, balstoties uz riska analīzes un darījumu apjomiem. Pēc tā seko pārkāpumu 
konstatēšana, apspriešanās, vai ir jāpaplašina pārbaude. MA tiek pabeigts ar Pēcmuitošanas 
pārbaužu izpildes kārtību, un tā rezultāti jāreģistrē CMIS. Lēmumu MA lietā pieņem 
attiecīgās muitas iestādes priekšnieks vai tā vietnieks. 

Kopš 2003. gada Latvijā tiek veikti divu veidu MA: darījumu MA un uzņēmuma MA. 
Veicot MA, visbiežāk konstatētās kļūdas ir saistītas ar samazinātu preču muitas vērtību, prece 
bieži vien netiek deklarēta, nav izvēlēta atbilstoša metode preču muitas vērtības noteikšanai, 
kā arī deklarētās preces saskaņā ar Latvijas KN un Harmonizētās preču aprakstīšanas un 
kodēšanas sistēmas skaidrojumiem neatbilst deklarācijā uzrādītajam KN kodam. Pēc 
iestāšanās ES Latvijas valsts budžetā iekasētā summa no MA ir krietni palielinājusies. 
Vislielākais aprēķinātais muitas parāds ir par naftas produktiem, graudiem un sēklām.  

MA darba rezultāti parādīti attēlā.  
 

 
Att. Muitas auditi. 

 
Attēlā redzami veikto muitas auditu rezultāti laika posmā no 2010.gada līdz 

2012. gadam. Sākot no 2010. gada, tika veikti 100 darījumu, 65 uzņēmumu auditi, 2011.gadā 
tika veikti 66 darījumu un 66 uzņēmumu auditi, 2012. gadā tika veikti 33 darījumu un 
45 uzņēmumu auditi. Veikto MA skaits 2012. gadā būtiski samazinājies, tas izskaidrojams ar 
to, ka 2012.gada 1.aprīlī tika apvienota MA pārvalde ar Nodokļu kontroles pārvaldi. 

Jāsecina, ka MA ir labs „darbarīks”, lai panāktu, ka juridiskās personas brīvprātīgi 
maksā nodokļus, lai veiktu MA, nepieciešami kompetenti auditori, jo process ir sarežģīts un 
darbietilpīgs.  



117 
 

M. Niegliņa, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
KULTŪRAS MINISTRIJAS BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
ANALĪZE 
 

2013. gada valsts budžeta plānu pieņēma 2012. gada 15. novembrī. Latvijas kopbudžeta 
ieņēmumi 2013. gadā plānoti 5,7 miljardi latu, bet kopbudžeta izdevumi – 5,8 miljardi latu. 
Vispārējais valdības budžeta deficīts 2013. gadā plānots 1,4% no iekšzemes kopprodukta 
(IKP), bet IKP pieaugums salīdzināmās cenās nākamgad tiek prognozēts 3,7%. 

Izvirzot prioritātes 2013. gada budžetam kultūras jomā, viens no Kultūras ministrijas 
pamatuzdevumiem ir bijis nodrošināt sekmīgu valstiski nozīmīgo kultūras pasākumu norisi. 
Līdz ar to no valdības lēmuma akceptēt finansējumu prioritārajiem pasākumiem kultūrā 
9,8 miljoni latu apjomā ieguvēja būs visa sabiedrība, ne tikai kultūras nozare. 

 

 
Att. 2012./2013. gada salīdzinājums budžeta iedalījumam. 

 
Prioritārie pasākumi, kuri vienlaikus ietverti arī valdības deklarācijā un rīcības plānā, ir 

kvalitatīva Dziesmu un deju svētku sagatavošana un norise, gatavošanās Rīgas kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas sekmīgai norisei 2014. gadā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
ēkas būvniecības pabeigšana, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējuma palielināšana. 
Dziesmu un deju svētkiem no 2013. gada budžeta prioritārajiem pasākumiem iedalīti 
2,43 miljoni latu, Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai – 1,64 miljoni latu, Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, lai nodrošinātu pārcelšanos un darbību jaunajā ēkā – 1,15 miljoni 
latu, mērķdotācija pašvaldībām Dziesmu un deju svētku organizēšanai – 491 tūkstotis latu. 

No budžeta prioritātēm VKKF papildus iedalīti 1,5 miljoni latu, tas nozīmē, ka kopā ar 
bāzes izdevumiem kopējais fonda finansējums no valsts budžeta nākamgad sasniegtu 
3,6 miljonus latu. Profesionālās mākslas atbalstam (ietver gan LNO, gan teātrus) atvēlēti 
1,13 miljoni latu. 

Tā kā kultūras nozare ir viena no nozarēm ar vislielāko budžeta samazinājumu krīzes 
periodā (sākoties krīzei, VKKF finansējums tika samazināts par 70%, bet kultūrai kopumā – 
vairāk nekā par 50%), veidojot pieprasījumu 2013. gada valsts budžetam, Kultūras ministrija 
kā vienu no prioritātēm rosināja arī atalgojuma palielinājumu nozares darbiniekiem par 15%, 
taču, kā zināms, līdzekļu trūkuma dēļ nevienā nozarē atalgojums netika palielināts, izņemot 
pedagogus. Ministrija cer, ka, atveseļojoties Latvijas ekonomikai, pie jautājuma par 
atalgojuma paaugstināšanu nozarē varēs atgriezties pēc iespējas agrāk. 
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M. Novosada, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 
APDROŠINĀŠANAS EKONOMISKĀ BŪTĪBA 
 

Apdrošināšanas mērķis ir segt noteikta riska radītos finanšu zaudējumus. Šī fakta 
apzināšanās rada miera un drošības sajūtu. Šis aspekts ir svarīgs ne tikai privātpersonām, kad 
tās apdrošina transportlīdzekli, māju, mantu, bet arī ražotājiem un tirgotājiem. 

Apdrošināšanas ekonomiskā būtība ir zaudējumu atlīdzināšana no kopējā fonda, kuru 
veidojušas apdrošinātās personas ar iemaksāto prēmiju palīdzību. Šie kopējie fondi atrodas 
apdrošināšanas sabiedrību rīcībā un tiek izmantoti zaudējumu atlīdzināšanai personai, kurai ir 
radušies zaudējumi, iestājoties apdrošināšanas riskam. 

Pasaulē apdrošināšana ir viens no finanšu līdzekļu piesaistīšanas veidiem, jo 
apdrošināšanas sabiedrību rīcībā ir lielas naudas summas. Šie naudas krājumi veidojas no 
dažādu cilvēku, uzņēmumu un organizāciju iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām un bieži 
gadās, ka apdrošināšanas atlīdzības netiek izmaksātas, jo neiestājas apdrošinātā riska 
gadījums. Līdz ar to var teikt, ka apdrošināšanas tirgus pastāvēšana nosaka sava veida 
piespiedu uzkrājumu veidošanu. Apdrošināšanas tirgus pastāvēšana daļēji saistīta arī ar valsts 
iedzīvotāju dzīves līmeni, jo augstāks ir šis līmenis, jo vairāk cilvēki domā par to, kā pasargāt 
sevi no iespējamajiem riskiem nākotnē, lai nezaudētu sasniegto dzīves līmeni.  

Apdrošināšanas uzdevumi ir šādi: 
1. radīt drošības sajūtu, jo jebkura cilvēka darbība ir pakļauta riskiem, kas var nest 

zaudējumus. Neviens nav nodrošināts pret dabas stihijām, zādzībām, nelaimes 
gadījumiem, līdz ar to nevar paredzēt iespējamos zaudējumus šo risku iestāšanās 
gadījumā; 

2. nodrošināt zaudējumu kontroli. Apdrošinātāji ir ieinteresēti negadījumu biežuma 
un zaudējumu pakāpes mazināšanā ne tikai tāpēc, lai strādātu ar lielāku 
rentabilitāti, bet arī dotu savu ieguldījumu zaudējumu skartās ekonomikas 
atveseļošanā;  

3. garantēt ražošanas procesa nepārtrauktību; 
4. sniegt sociālo nodrošinājumu; 
5. izveidot investīciju fondus. 

Apdrošināšanu kā pakalpojumu varētu identificēt mirklī, kad apdrošinātājs pārdod 
apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas garantiju. Līguma reālo darbību iespējams novērtēt 
tikai nākotnē. Apstākļos, kad apdrošinājuma ņēmējam pienākas zināma apdrošināšanas 
atlīdzība no apdrošinātāja konkrēta nelaimes gadījuma rezultātā, apdrošinājuma ņēmējs var 
atrasties arī šoka stāvoklī. Apdrošinātās personas nāves gadījumā, ja noslēgts dzīvības 
apdrošināšanas līgums, radinieku uztraukums var pārsniegt gandarījumu, ko sniedz polises 
izmaksāšana. Rodoties šaubām par prasības patiesīgumu, apdrošinātājam ir tiesības atlikt 
maksājumu līdz izmeklēšanas pabeigšanai, kas var izraisīt apdrošinātās personas 
neapmierinātību. Jebkurā gadījumā jārēķinās ar to, ka, pienākot apdrošināšanas līguma 
prasību izpildes brīdim, apdrošinājuma ņēmējs var būt satraukts un uzbudināts. Pārējā laikā, 
kad netiek lemts par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, apdrošinājuma ņēmējs jūtas 
aizsargāts, un tas ir tas, par ko, viņaprāt, viņš maksā. Apdrošinātāja pienākums ir pārliecināt 
potenciālos klientus nopirkt apdrošināšanu un pierādīt, ka viņi ir noslēguši izdevīgu darījumu, 
kā arī viņi tiks pienācīgi apkalpoti pēc atlīdzības prasības iesniegšanas. Tieši šīs īpašības 
uzsver apdrošināšanas piederību pakalpojumu jomai. Katrā apdrošināšanas līguma darbības 
pakāpē klientam jābūt pārliecinātam par savu līdzekļu izdevīgu ieguldījumu, par apdrošinātāja 
praktisko un prasmīgo administratīvo darbību, pirmajā vietā izvirzot klienta intereses. 
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L. Podiņa, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU VIDE UN TĀS KONKURĒTSPĒJA 
 

Latvijas ekonomikas attīstības kopainā neapšaubāmi liela nozīme ir nekustamā īpašuma 
tirgum. Nekustamais īpašums, ja tas tiek saprātīgi pārvaldīts, neapšaubāmi var būt ienesīga un 
samērā droša investīcija, no kuras ienākumus iespējams gūt gan vērtības pieauguma, gan 
ieņēmumu veidā.  

Jo mazāka ir investora skaidrās naudas ieguldījuma daļa, jo mazāki zaudējumi tam būs 
gadījumā, ja nekustamā īpašuma vērtība kritīsies. Priekšrocība, investējot nekustamajā 
īpašumā, ir tāda, ka vērtība nekad nebūs nulle, kā tas var gadīties, piemēram, ar akcijām. 

Starptautisko reitinga aģentūru lēmums paaugstināt Latvijas kredītreitingu par vienu 
pakāpi, norāda uz ārvalstu investoru uzticību Latvijai kā stabilai vietai investīcijām un 
darbam. Mūsu valsts novērtējums ilgtermiņa saistībām ārvalstu valūtā paaugstināts no «BBB-
» uz «BBB», savukārt vietējā valūtā kredītreitings paaugstināts no «BBB» uz «BBB+». 

Lai palielinātu Latvijas investīciju vides konkurētspēju, gan mums, gan Latvijai ir 
jāreklamē savs potenciāls - lieliskais ģeogrāfiskais izvietojums un labi izglītotais, gudrais 
darbaspēks, kas prot vairākas valodas un tehnoloģiski ir ļoti labi integrējies 21.gadsimtā. 

Jebkurš investors, kas vēlas ieguldīt savus līdzekļus kādā projektā, grib būt drošs, ka 
konkrētajā valstī ir labi likumi un tiesas, kas ir ātras, godīgas un efektīvas. Latvija pēdējos 
20 gados ir ārkārtīgi progresējusi, stiprinot likuma varu, caurredzamību, godīgumu un vidi, 
kurā investori var darboties. Daudzos indeksos Latvija atrodas patiešām augstu, piemēram, kā 
vieta, kur sākt biznesu. 

Investīciju piesaistē Latvija var ņemt piemēru no Igaunijas. Kopš eiro ieviešanas 
Igaunija spējusi piesaistīt visvairāk ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) starp Baltijas valstīm (att.). 
No 16 eiro zonas valstīm un Baltijas valstīm piesaistītās ĀTI nominālā izteiksmē pieauga par 
1,225 miljardiem eiro, kas ir aptuveni 8% no Igaunijas iekšzemes kopprodukta (IKP). 
Neieviešot eiro, riskējam arvien vairāk atpalikt no Igaunijas ĀTI piesaistes un līdz ar to arī 
nākotnē gaidāmās izaugsmes ziņā. 

Lai gan atbildīgu fiskālo politiku var realizēt arī ārpus eiro zonas, un eiro ieviešana 
stimulē investīcijas pie nosacījuma, ka valsts īsteno atbildīgu ekonomisko politiku, iespējams, 
ka gadījumā, ja Latvija nepievienotos eiro zonai, tā riskētu arvien vairāk atpalikt no igauņiem 
ĀTI piesaistes ziņā. 

Att. ĀTI pieaugums kopš 2010. gada 31. decembra Baltijas valstīs (milj.eiro).  
Avots: Nacionālās centrālās bankas 
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L..Pumpura, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 

EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE VENTSPILS 
PILSĒTĀ 

 
Ventspils pilsēta ir piektā lielākā Latvijas pilsēta pēc teritorijas lieluma un sestā lielākā 

pēc iedzīvotāju skaita. 
Saskaņā ar Ventspils pilsētas attīstības virzieniem līdz 2020.gadam un aktualizēto 

Ventspils pilsētas attīstības programmu 2007.–2013. gadam, Ventspils pilsētas pašvaldības 
vīzija ir nodrošināt ilgtspējīgus un konkurētspējīgus dzīves apstākļus esošajām un 

nākamajām paaudzēm, kuras par savas dzīves un darba vidi izvēlas Ventspili. 
Integrētas un ilgtspējīgas pilsētas attīstības pamatā ir līdzsvarota sociālo (sabiedrība), 

pilsētvides un ekonomisko aspektu mijiedarbība. 
Ventspils pilsētas virsmērķis ir iedzīvotāju skaita palielināšanās pilsētā. To nodrošina 

pieejamās darbavietas, mērķtiecīga iedzīvotāju piesaistīšanas jeb imigrācijas politika un 
dzimstības sekmēšana. 

Ventspils pilsētas pašvaldība realizē izvirzītos mērķus, izveido sakārtotu dzīves vidi, 
attīsta plašu un kvalitatīvu tehnisko un sociālo infrastruktūru, piesaistot Eiropas Savienības un 
valsts līdzekļus, kā arī iesaistot uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas. 

Pilsētas veiksmīgais ekonomiskās darbības rezultāts pašvaldībai ļauj veikt ne tikai tās 
obligātās funkcijas, bet arī virkni brīvprātīgo funkciju (pasākumi informācijas sabiedrības 

veidošanā, atbalsts izglītības un kultūras sistēmai, pastiprināts vides monitorings un 
aizsardzība, atbalsts nodarbinātības veicināšanai u.c.). 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Ventspilī darbojas 1912 ekonomiski 
aktīvu tirgus statistikas vienību. Pilsētā komercdarbības sektoru veido plašs ekonomisko 
vienību spektrs – sākot no pašnodarbinātām personām, individuāliem komersantiem un 
maziem uzņēmumiem līdz starptautiski atpazīstamiem uzņēmumiem, kuros nodarbināti 
vairāki simti strādājošo. 

Ventspils osta 2013. gadā turpina darbu pasažieru plūsmas palielināšanai, laikļūtu par 
Baltijas jūras nozīmes pasažieru ostu. Ventspils ostas pozīcijas pasažieru satiksmē veicina 
2007. gadā ekspluatācijā nodotais Ventspils ostas pasažieru terminālis, kas apkalpo prāmju 
līnijas Ventspils–Traveminde (Vācija); Ventspils–Nīneshamna (Zviedrija); Lībeka (Vācija) – 
Ventspils – Sanktpēterburga (Krievija). 

Viens no Ventspils pilsētas pašvaldības darbības virzieniem ir ražošanas attīstība 
pilsētā. 2013. gadā plānots turpināt vairākus jau iesāktus projektus, kā arī piesaistīt jaunus. 

Viens no lielākajiem projektiem, kura būvniecība noslēgsies 2013. gadā, ir ražošanas 
ēkas būvniecība Ventspilī, Kaiju ielā 9, kur būs SIA „EUROLCDS” šķidro kristālu displeju 
rūpnīca. 

Rūpniecībā Ventspils pilsētā 2013. gadā dominēs mazie un vidējie uzņēmumi, kas 
Ventspils apstākļos vislabāk nodrošina nozares attīstības stabilitāti un ilgtspējību. 

Nozīmīga Ventspils pilsētas uzņēmējdarbības nozare ir būvniecība, kas ietver 
inženierbūvju (ielu, tiltu) būvniecību un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku celtniecību. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 30 432 099 
apmērā, tie sastāv no pamatbudžeta ieņēmumiem Ls 27 973 785 un speciālā budžeta 
ieņēmumiem Ls 2 458 314 apmērā, ko veido īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi Ls 1 608 262 
un ziedojumi un dāvinājumi Ls 850 052. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Ventspils 
iedzīvotāju ir Ls 725. 
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A..Puntule, Ē. Niegliņš, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
ROJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA 
EFEKTIVITĀTES ANALĪZE 
 

Rojas novada pašvaldības ieņēmumu budžeti 2013. gadā ir 2 214 096 lati. Lielākie 
ieņēmumi galvenokārt ir no nodokļiem, piemēram, ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa sastāda 1 047 087 latus, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
84 093 lati. Lieli ir valsts dotācijas ieņēmumi (vidusskolas pedagogu algas, interešu 
mērķdotācijas vidusskolām) – 219 278 lati. Vismazākie ieņēmumi ir no dokumentu 
kopēšanas, apliecinājumiem un citiem kancelejas pakalpojumiem: 50 lati, kā arī ieņēmumi no 
valūtas kursa svārstībām, kas arī ir 50 latu apmērā.  

Rojas novada pašvaldības izdevumu budžets sastāda 2 181 639 latus. Vislielākie 
izdevumi saistās ar vidusskolas uzturēšanu Rojā, tas ir, 410 643 lati, novada Domes darbību – 
187 754 lati un pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” uzturēšanu (145 754 lati). 
Vismazākie izdevumi ir ceļu un ielu remontam, tas ir, 1650 lati, kā arī administratīvajai 
komisijai (1713 lati). 

Lai veicinātu Rojas novada attīstību, ir izstrādāts attiecīgo projektu ieviešanas plāns 
2013. gadā, no kuriem izvēlējāmies būtiskākos projektus (tab.). 

Tabula 
Rojas novada Domes projektu ieviešana 2013. gadā 

 
 

Varam secināt, ka Rojas novads ir ekonomiski attīstīts ar tradicionālām nodarbinātības 
iespējām katram iedzīvotājam. Tā ir vieta, kur nopelnīt naudu. Novada tautsaimniecībā 
attīstītas arī jaunas nozares, kurās darbu var atrast lielākā daļa novada iedzīvotāju, it īpaši 
jaunieši, tomēr ekonomiskā attīstība ir saudzīga attiecībā pret dabas vidi un tradīcijām. Rojas 
novadā tiek attīstītas zivju audzēšanas teritorijas, novadā svarīga ir gan lauksaimniecība, gan 
aktivitātes, kas saistītas ar jūru un tūrismu.  
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M. Rubana, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS, ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 
LATVIJAS SPORTA ATTĪSTĪBAI 
 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē ir pieņemts LOK 2013. gada 
konsolidētais budžets, kas veidojas no Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējuma, 
valsts budžeta dotācijām, ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī pašu ieņēmumiem no 
saimnieciskās darbības, un tas sastāda Ls 9 074 688. Budžeta projekts paredz, ka LOK 
administratīvās un saimnieciskās izmaksas tiks samazinātas par  Ls 61 805. 

Tabula 
LOK 2013. gada budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 
 

Ieņēmumi 
 Kopā, LVL 

1. Organizācijas darbības nodrošināšanai 
1.1. Ziedojumi un dāvinājumi 
1.2. Starptautiskās olimpiskās komitejas finansējums 
1.3. Valsts budžeta dotācijas programmai 
 „Augstas klases sasniegumu sports” 
1.4. Licences ieņēmumi, saimnieciskā darbība u.c. 
1.5. Saistību atmaksa 

2. Valsts galvoto kredītu projektu realizācijai 
2.1. Valsts budžeta dotācijas programmai 

 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā valsts galvoto 
 aizdevumu atmaksai” 
2.2. Valsts galvoto reģionālo olimpisko  
centru projektu realizācija 

Ieņēmumi kopā: 

2 077 265.00 
250 000.00 
302 040.00 
 
900 000.00 
565 275.00 
59 950.00 

6 215 013.00 
 
  
 4 325 013.00 
 

1 890 000.00 
8 292 278.00 

 
Budžetā ietvertas Olimpisko spēļu sagatavošanās programmas – Ls 1 202 255. No šīs 

summas Ls 919 940 ieplānoti Olimpiskās izlases sagatavošanās nodrošinājumam 2014. gada 
ziemā gaidāmajām Olimpiādes spēlēm Sočos un 2016. gadā gaidāmajām vasaras 
olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro. Olimpiskās kustības jaunatnes programmām tiks tērēti Ls 
282 315, lai nodrošinātu Latvijas Jaunatnes Olimpiskās izlases līdzdalību Eiropas Jaunatnes 
ziemas olimpiādē un Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē. Šie līdzekļi galvenokārt ir 
paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un 
izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam.  

LOK 2013. gadā turpinās atbalstīt deviņu reģionālo un sporta veidu olimpisko centru 
attīstību, veicinot jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. Ls 158 670 
plānoti kā līdzfinansējums visu reģionālo olimpisko sporta centru modernizācijai un attīstībai, 
bet Ls 1 890 000 plānoti olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstībai, lai izmantotu 
Latvijā pirmās slēgtās BMX halles būvniecībai. Olimpiskajā centrā 2013. gadā iecerēta arī 
ledus halles paplašināšana, kā arī airēšanas bāzes un tenisa kortu rekonstrukcija.  

Ls 4 325 013 paredzēti, lai pildītu 2001. gadā uzsāktās valsts galvotās kredītsaistības 
reģionālo olimpisko centru būvniecībai Rīgā, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un 
Jelgavā, kā arī izsniegto kredītu apkalpošanas maksājumu veikšanai un zemes nomas 
maksājumiem par LOK īpašumā esošajām olimpisko centru ēkām un zemi Rīgā un Valmierā. 
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M. Rubana, L. Tīse (zinātniskā vadītāja) 
 
EMS IESTĀŠANĀS KRITĒRIJI – LATVIJAS SNIEGUMS 
 

Latvijas Republika 2004. gadā iestājās Eiropas Savienībā (ES), bet vēl līdz šim brīdim 
Latvijas Republikai nav sanācis pievienoties eiro zonai, jo netika izpildīti vienotās valūtas 
ieviešanas nosacījumi jeb tā dēvētie Māstrihtas kritēriji (tab.). To galvenais mērķis ir 
nodrošināt ekonomisko stabilitāti un līdzsvarotu attīstību, kas veicina eiro zonas efektīvu 
funkcionēšanu. Ja valstis nepilda šos ekonomiskos kritērijus, tad tās ir zaudētājas no 
ekonomiskā aspekta. 

Pirmais Māstrihtas kritērijs ir zems parāds (ne vairāk par 60% no IKP) un budžeta 
deficīts (ne vairāk par 3% no IKP), tas nozīmē, ka ir zemi valsts parāda apkalpošanas 
izdevumi un sabalansēti ienākumi un izdevumi. Latvijas valsts parāds turpmākajos gados 
saglabāsies mērenā līmenī, tas ir,  no 37% līdz  45%, kas liecina par to, ka Latvija izpilda šo 
kritēriju un var tērēt vairāk līdzekļu valsts vajadzībām. 

Otrais kritērijs ir zemas procentu likmes, tas ir, ne vairāk kā triju labāko dalībvalstu 
cenu stabilitātes ziņā vidējais rādītājs +2%. Ja valstī ir zemas procentu likmes, tad ir mazāki 
procentu izdevumi valsts budžetā, līdz ar to ir lielākas iespējas finansēt savas nacionālās 
valsts prioritātes. Šo kritēriju Latvijas Republika ir izpildījusi jau kopš 2011. gada. 

Nākamais Māstrihtas kritērijs ir zema inflācija, kas nozīmē stabilas preču un 
pakalpojumu cenas. Inflācijas līmenis nedrīkst pārsniegt 1,5% triju labāko dalībvalstu vidējo 
rādītāju. Latvija jau ir izpildījusi inflācijas kritēriju, jo vidējā gada inflācija Latvijā ir 2,3%.  

Pēdējais ekonomiskais kritērijs ir stabila valūta. Pastāvot stabilam valūtas kursam, tiek 
nodrošināta cenu stabilitāte, kā arī radīta paredzama un labvēlīga vide uzņēmējdarbībai. 
Latvijā kopš 2005. gada ir fiksēts valūtas kurss pret eiro.  

Tabula 
Māstrihtas kritēriju izpilde Latvijā 

Konverģences kritēriji Kritērija vērtība 2013. gada 
martā 

Latvijas sniegums 2013. 
gada martā 

Budžeta bilance (% no IKP) -3,0 -1,2 

Valdības parāds (% no IKP) 60,0 40,7 

Pēdējo 12 mēnešu vidējā gada 
inflācija (%) 

2,9 1,6 

Valsts vērtspapīru ilgtermiņa 
procentu likme (%) 

5,653 4,00 

Valūtas kursa režīms (%) +/- 15 +/- 1 

 
Latvijas Republikas finanšu ministrs Andris Vilks pauž, ka patlaban ir ļoti svarīgi 

neatkāpties no izvirzītā mērķa, lai piesaistītu papildu investīcijas mūsu tautsaimniecībai, 
radītu jaunas darbavietas un tādējādi vairotu iedzīvotāju labklājību, lai 2014. gada 1. janvārī 
iestātos eiro zonā un Latvijā ieviestu eiro. 
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K. Rumba, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMUNIKĀCIJAS KOMPLEKSA ELEMENTU IZVĒLES PAMATOJUMS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VIRZĪŠANAI TIRGŪ 
 

Šodienas ekonomikā mārketings ieņem arvien nozīmīgāku lomu uzņēmuma attīstībā. 
Neviens konkurēt gribošs uzņēmums nav iedomājams bez labi pārdomātu un efektīvu 
reklāmas kampaņu organizēšanas, kas ir viens no iedarbīgākajiem palīglīdzekļiem uzņēmuma 
tēla veidošanā un produkta noieta veicināšanā. Par to liecina arī tas, ka pasaules attīstītajās 
valstīs jau ir izveidots, un nu jau pēdējā laikā arī Latvijā attīstās reklāmas organizēšana kā 
atsevišķa uzņēmējdarbības joma ar diezgan augstu ienesīguma procentu.  

Diemžēl nekustamā īpašuma nozarē joprojām tikai daži tirgus dalībnieki izmanto 
reklāmas aģentūru un mediju plānotāju pakalpojumus, stratēģiski plānojot savas mārketinga 
kampaņas. Ilgu laiku Latvijas jauno dzīvojamo projektu tirgū konkurence bija minimāla, un, 
lai izpārdotu projektu, lielas mārketinga aktivitātes nebija jāveic. Tomēr pašreizējā 
ekonomiskā situācija Latvijā ir mainījusies un daudzi nekustamie īpašumi vēl joprojām nav 
apsaimniekoti, līdz ar to arī jauno projektu attīstītājiem ir sevišķi rūpīgi jāpievērš uzmanība 
komunikācijas kompleksa elementu izvēlei nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū. 

Tai pašā laikā citi jauno dzīvojamo projektu attīstītāji pēdējā laikā ir pārāk aizrāvušies 
ar skaistām reklāmām un fantastisku leģendu sacerēšanu. Taču nekustamais īpašums ir 
pietiekami dārgs un investīcijas tajā ir lielas. Tāpēc ir jāsaprot, ka skaistas leģendas gan var 
piesaistīt potenciālo pircēju uzmanību, taču nepārliecinās izdarīt pirkumu.  

Mārketinga un komunikāciju speciālistu izaicinājums, veidojot kampaņas nekustamo 
īpašumu segmentā, līdzīgi kā ikvienā uzņēmējdarbības jomā, ir radīt vai veicināt mērķa 
grupās nepieciešamības sajūtu un arī vēlmi patērēt produkciju. Šī postulāta ignorēšana 
uzskatāma par pamatīgāko kļūdu, kādu uzņēmumi, tostarp nekustamā īpašuma jomas 
pārstāvji - attīstītāji un pārdevēji - , tradicionāli pieļāvuši un turpina aizvien pieļaut. 
Mārketinga kampaņās parasti ticis stāstīts par mājas vai ciemata „labajām” īpašībām - 
dzīvoklis pļavā, apsargājamas stāvvietas, funkcionāli projekti, bet netika radīta emocionālā 
piesaiste, veicinot auditorijas apzināšanos: man tas ir vajadzīgs, jo tieši tas dzīvoklis vai nams 
ir manējais. 

Ja ekonomiskās izaugsmes gados patērētājs savu izvēli izdarīja, vadoties pēc trīs 
galvenajiem kritērijiem - cena, kvalitāte, vieta, tad pašlaik  galvenais kritērijs ir pārdošanas 
cena. Ja šis kritērijs pircēju apmierina, tad nekustamo īpašumu ir iespējams pārdot, neieguldot 
lielus resursus mārketinga aktivitātēs. 

Tas nozīmē, ka pareizi izstrādāta un veikta mārketinga politika ir katra nekustamā 
īpašuma uzņēmuma sirds. Tikai esot labāks par saviem konkurentiem, uzņēmums spēj iegūt 
stabilas pozīcijas tirgū. Tādēļ ļoti būtiska nozīme ir pareizam un rūpīgi izstrādātam 
mārketinga komunikāciju kompleksam. 

Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus mārketinga komunikācijas kompleksa 
pilnveidošanai nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū. 
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A..Sakne, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES PROBLĒMAS LATVIJĀ 
 

Izglītība ir viens no aktuālākajiem un svarīgākajiem jautājumiem Latvijā. Tā nodrošina 
drošu nākotni, dzīves pieredzi un zināšanas. Katru gadu, pēc vidusskolas beigšanas, 
absolventiem ir jādomā par turpmāko dzīves ceļa izvēli. Liela daļa no viņiem turpina studēt 
tepat Latvijā, taču daļa absolventu izvēlas studēt ārzemēs, jo uzskata, ka Latvijas izglītības 
kvalitāte nav apmierinoša. 

Viena no galvenajām izglītības kvalitātes problēmām Latvijā ir maksa par studijām, ko 
veic lielākā daļa Latvijas studentu, netiek veikts pietiekami liels ieguldījums mācībspēku un 
augstskolu infrastruktūru attīstībā, kas apgrūtina saglabāt piedāvātās izglītības kvalitāti, kā arī 
mācībspēku (pasniedzēju, profesoru) skaits neatbilst studējošo skaitam, kas neļauj nodrošināt 
pietiekami augstas kvalitātes augstāko izglītību Latvijā. 

Izglītības kvalitāti var vērtēt no dažādiem aspektiem - daži uzskata, ka kvalitatīva 
izglītība ir tā, kas nodrošina absolventam stabilu vietu darba tirgū, taču citi uzskata, ka 
kvalitatīva izglītība nodrošinās vajadzīgās prasmes bez īpašas pieredzes un apmierinās darba 
devējus vai arī ļaus pašiem absolventiem sekmīgi veidot savu biznesu un pašiem kļūt par 
darba devējiem. Izglītības kvalitāte un pieejamība ir tie faktori, kas veicina izglītotas, 
inteliģentas, ražotspējīgas sabiedrības attīstību, taču diemžēl cilvēki dažādi izprot, ko nozīmē 
kvalitatīvas izglītības programmas un kvalitatīva izglītība. Izglītības sistēmai kopā ar citiem 
sabiedrības veidošanas līdzekļiem, piemēram, mākslu un reliģiju, jādod zināšanas un jāveido 
prasmes, kuras nodrošina sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, brīvību, demokrātiju, Latvijas 
valsts, latviešu tautas un tās kultūras pastāvēšanu. 

Katra no izglītības kvalitātes problēmām jācenšas risināt pēc iespējas daudzveidīgāk. 
Manuprāt, vajadzētu piedāvāt daudzveidīgāku studiju struktūru un programmu klāstu, kas, 
iespējams, samazinātu studentu skaitu, kuri izvēlas studēt ārzemēs. Kā arī vajadzētu atbalstīt 
studentus, nodrošinot iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem, jo, kā zināms, lielākā daļa 
Latvijas studentu maksā par savām studijām. Kā arī nepieciešams piesaistīt pedagogus 
(mācībspēku) ar pietiekami labu kvalifikāciju savā jomā. 

Izglītības kvalitāti vērtē pēc dažādiem kritērijiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, kā 
arī katra skola, katrs pedagogs savu darbu izvērtē pēc dažādiem kritērijiem, taču nepilnības 
izglītības sistēmā būs tik ilgi, kamēr netiks izvērtētas galvenās problēmas un atrasti 
visefektīvākie risinājumi. 
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D. Seredins, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU ĪPATNĪBAS MĀJOKĻU RENOVĀCIJĀ  
 

Pētījuma aktualitāte saistīta ar to, ka, iestājoties apkures sezonai, sākas apkures rēķinu 
samaksas problēmas. Tā ir aktuāla katru gadu, jo dzīvojamā, fonda ēkas ar katru gadu 
noveco, jo tās ir celtas pirms desmitiem gadu.  

Protams, ka mājokļu investīcijas ir cieši saistītas ar valsts ekonomiku. Ieteicama ir ēku 
renovācija, kas paredz daudz darbus, lai pilnībā nodrošinātu vēlamo investīciju lietderīgu 
izlietojumu, jo investīcijas nekustamajā īpašumā ir ilgtermiņa ieguldījums. 

Lai novērstu šo nepatīkamo situāciju, daudz tiek diskutēts un skaidrots par mājokļu 
renovāciju, kas ievērojami uzlabo gan ēkas vizuālo stāvokli, gan samazina apkures rēķinus pat 
līdz 50%. Taču renovācijas pasākumiem trūkst finanšu. Labākajā gadījuma tiek veikta ēkas 
pilna renovācija, kas paredz citus darbus, tādus  kā cokola siltināšanu, logu un durvju aiļu 
nomaiņu, jumta nomaiņu, bēniņu pārseguma siltināšanu, pagraba pārseguma siltināšanu, kā 
arī pašu būtiskāko - fasādes siltināšanu. Bet pilna ēkas renovācija ir saistīta ar ilgu darbu un 
lieliem finanšu ieguldījumiem.  

Tādēļ Rīgā novērojamas dažādas īpatnības, kas saistītas ar investēšanu mājokļos. Rīgā 
investīcijas tiek ieguldītas pasākumos, kuri dod labumu visiem ēkas iemītniekiem. Siltā ūdens 
un apkures cauruļu siltināšana ir viens no veidiem, kā samazināt apkures rēķinus. 
Koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa. Izteikta ir ēku gala fasādes siltināšana, ko veic 
visbiežāk, bet svarīgi, lai to veic kvalitatīvi un atbilstoši noteikumiem, jo nekvalitatīvi veikti 
darbi nedos vēlamo rezultātu.  

Bet ir novērojams,  ka cilvēkiem nav vēlmes  uzlabot savus dzīves apstākļus, jo viņus 
apmierina esošā situācija. Protams, uzkrātais parāds arī neļauj iedzīvotājiem veikt 
nepieciešamās aktivitātes, jo brīvu finanšu līdzekļu, ko varētu  ieguldīt, nav. Tādēļ ēkās, 
kurām ir lodžijas, to aizstiklošanu veic paši dzīvokļu īpašnieki, dažiem ir iespēja iegādāties 
plastikāta rāmja logus, citi izvēlas logiem koka rāmjus. Un tas, protams, atspoguļojas ēkas 
kopskatā un vairs nav vienotā arhitektoniskā stilā. 

Autors uzskata, ka ir steidzami jāmeklē risinājumi, lai uzlabotu kopējo ekonomisko 
situāciju valstī un jārada jaunas darbavietas, jo aktuālākā problēma, kas cieši saistīta ar 
parādniekiem, ir bezdarbs,  - iedzīvotāji nevar atrast algotu darbu, bezdarba līmenis valstī ir 
10,4 %. 
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J. Smirnovs, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
PIRKŠANAS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PROCESA OPTIMIZĒŠANA 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DARĪJUMU STARPNIECĪBĀ 
 

Nekustamā īpašuma tirgus ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm 
Latvijā, tā lielā mērā ietekmē daudzu citu nozaru attīstību un līdz ar to valsts iekšzemes 
kopproduktu. 

Nekustamā īpašuma tirgus ir sociāli ekonomiska sistēma, kurā tiek piedāvāts un 
pieprasīts nekustamais īpašums, lai veiktu labticīgu darījumu par vienošanās cenu noteiktā 
apjomā, kvalitātē, vietā un laikā, kā arī nosacīta vieta, kurā nekustamā īpašuma prece iegūst 
savu tirgus vērtību, piedaloties darījumā ieinteresētajām pusēm.  

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus īpatnība ir tāda, ka diezgan liela daļa darījumu 
notiek, neizmantojot starpnieku pakalpojumus, vidēji ap 40 % no visiem darījumiem ar 
nekustamo īpašumu piedalās pircējs un pārdevējs, tādēļ ļoti bieži gadās dažādi sarežģījumi 
nekustamā īpašuma darījumos un ar to saistītajos jautājumos. Šis process var ievilkties uz ļoti 
ilgu laiku, jo fiziskas personas, slēdzot darījumu, savā starpā diemžēl slikti orientējas 
darbībās, kas ir jāveic, lai bez problēmām varētu veikt darījumus ar nekustamo īpašumu.  

Arvien vairāk pieaug to darījumu skaits, kas saistīti ar nekustamo īpašumu tirdzniecību. 
Īpaša attīstīta šī nozare ir Rīgā, kur pēdējo desmit gadu laikā ir aktivizējusies dzīvojamo māju 
un komercobjektu celtniecība. Līdz ar celtniecības attīstīšanu, ir palielinājusies ārzemnieku 
interese gan par jauniem projektiem, gan par komercplatībām. Pateicoties vispārējo 
ekonomisko rādījumu pozitīvajām tendencēm, vairākos tirgus segmentos vērojams aktivitātes 
pieaugums - palielinājies pieprasījums, un,  izejot no tā, pieaugušas nekustamā īpašuma cenas. 

Nekustamā īpašuma tirgus pārskati liecina, ka 2012. gada pēdējos mēnešos darījumu 
skaits ar nerezidentiem pieauga un veidoja 8% no visiem darījumiem ar dzīvokļiem Rīgā. 
Galvenā 2013. gada tendence nekustamā īpašuma tirgū ir pieprasījuma orientācija uz labas 
kvalitātes īpašumiem. Vienā no aktīvākajiem tirgus segmentiem - sērijveida dzīvokļu tirgū - 
2013.gadā bija cenu kāpums. 

Balstoties uz iepriekšteikto, būtiski izvērtēt un noteikt pircēju pirkšanas lēmumu 
pieņemšanas gaitu nekustamā īpašuma iegādē, lai noteiktu faktorus, kas ietekmē pircēju 
lēmumu pieņemšanu, iegādājoties nekustamo īpašumu, un lai izstrādātu priekšlikumus 
pirkšanas lēmuma optimizēšanai nekustamā īpašuma darījumu starpniecībā.  

Lēmuma pieņemšana atkarīga no pircēju individuālajām atšķirībām (iespējas, zināšanas, 
attieksme, motivācija, vērtības, dzīves stils), vides ietekmes (kultūra, sociālais stāvoklis, 
personas ietekme, ģimene, situācija) un psiholoģiskajiem procesiem (informācijas apstrāde, 
iemācīšanās, attieksmes un uzvedības maiņa). 
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A..Šepeļeva, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU PROJEKTU NOVĒRTĒJUMU SALĪDZINĀJUMS 
 

Investīcijas ir viena no svarīgākajām jebkura projekta sastāvdaļām. Tās dod iespēju 
attīstīt un paplašināt darbību, kā arī efektīvāk un kvalitatīvāk strādāt, pilnīgāk izmantojot 
resursus. Tomēr no investora skatījuma, investēšana kādā projektā nav pašmērķis. Projekts, 
kurā investē, kalpo kā līdzeklis rīcībā esošo ienākumu palielināšanai, pieņemot, ka izdevumi 
būs mazāki par ieņēmumiem. Lēmums par investīciju piešķiršanu projektam ir viens no 
sarežģītākajiem visā investēšanas procesā, tāpēc investoram nepieciešami kaut kādi 
pamatprincipi projektu izvērtēšanai. Investīciju projektu pastāvīgi ietekmē dažādi ārējie 
apstākļi, ko ir grūti prognozēt. Atsevišķos gadījumos prognozes ir pat neiespējamas.  

Investīciju projektu ekonomiskajā novērtējumā plašāk tiek lietotas  šādas metodes, 
kuras var sadalīt divās grupās: 

1. Grāmatvedības metodes, kuras neizmanto naudas plūsmu diskontēšanu: 
investīciju atmaksāšanās novērtējuma metode; grāmatvedības peļņas normas 
metode. 

2. Metodes ar diskontēšanas pielietojumu: neto tagadnes vērtības metode (NPV); 
investīciju rentabilitātes metode (PI); iekšējā ienesīguma normas metode (IRR); 
modificētā iekšējā ienesīguma normas metode (MIRR). 

Investīciju projekta novērtēšanā izmanto arī citas specifiskas metodes - īpašiem 
gadījumiem. Katra no metodēm sniedz papildu informāciju par investīcijas projektu un tā 
atmaksāšanās iespējām. 

Investīciju atmaksāšanās novērtējuma metodi un grāmatvedības peļņas normas metodi 
lieto, lai:  

1. atteiktos no projektiem, kas ir acīmredzami nepiemēroti;  
2. novērtētu nelielus vai īstermiņa projektus; 
3. noteiktu riska pakāpi un likviditāti, kā arī no diviem projektiem ar vienādu NPV 

izvēlētos to, kam ir īsāks atmaksāšanās periods. 
Grāmatvedības metožu priekšrocība ir to vienkāršība un ērtais pielietojums, taču,  

pielietojot šīs metodes, neņem vērā iespējamo naudas plūsmu (ir trīs naudas plūsmas: Cash In 
Flow, Cash Out Flow un Cash Neto Flow) izmaiņas nākošajos gados, kā arī nav vienotas 
normas dažādu projektu salīdzināšanai. Metodes var izmantot līdztekus citām metodēm, jo 
precīzai investīciju projektu novērtēšanai ar tām nepietiek. 

NPV metode uzrāda ģenerētu projekta vērtību un raksturo ieguldītā kapitāla atdevi, to 
lieto ilgtermiņa investīcijas projektu vērtēšanā. Ja investīcijas projektā paredzēta kapitāla 
ieguldīšana pa daļām ilgākā laika posmā, piemērotāka ir NPV metode. PI metodi lieto 
projektu ar vienādiem NPV lielumiem salīdzināšanai. IRR metode un PI metode sniedz 
informāciju par bezriska robežas rezervi, aprēķinot, kādu peļņu uzņēmumam dod katra tā 
projektā ieguldītā viena naudas vienība. IRR metode ir viena no populārākajām, kā arī viena 
no sarežģītākajām investīciju projektu novērtējuma metodēm, jo metodes iegūtie lielumi 
atšķirībā no NPV metodes iegūtiem lielumiem nesummējas un raksturo tikai konkrēto 
projektu. IRR metode prasa uzmanīgu un precīzu pielietojumu, analizējot projektus ar 
vairākkārtīgiem ieguldījumiem, šo projektu darbības periodā. MIRR metode ļauj novērst 
projekta iekšējās peļņas normas novērtēšanas nepilnības, kas rodas vairākkārtējas 
investēšanas gadījumā. Projekta papildus investīciju izmaksu diskontēšana ar drošo 
likviditātes likmi dod iespēju aprēķināt visu izmaksu summāro, pašreizējo vērtību, kuras 
lielums sniedz iespēju objektīvi novērtēt investīciju projekta ienesīguma līmeni. 

Svarīgi nodrošināt resursu ieguldījumu ar maksimālu atdevi, tāpēc uzņēmējam jāatceras 
par galvenajām investīciju projekta vērtēšanas pakāpēm. 
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D. Usenieks, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
DŽINI KOEFICIENTA BŪTISKĀKIE TRŪKUMI 
 

Tēmas aktualitāte saistās ar to, ka relatīvie rādītāji tiek plaši izmantoti, bet nedrīkst 
aizmirst par trūkumiem, kas ierobežo šī rādītāja pielietojumu. Pētījuma mērķis ir noteikt 
būtiskākos Džini koeficienta trūkumus un to ietekmi uz koeficienta pielietojumu.  

Visām lietām un parādībām ir arī savi trūkumi. Līdzīgi kā citiem ekonomiskajiem 
rādītājiem, arī Džini koeficientam ir savas priekšrocības un trūkumi. 

Tā kā Džini koeficients ir relatīvs rādītājs, tas zaudē informāciju par valsts un 
individuālo ienākumu līmeni un citus ar to saistītos absolūtos rādītājus. Tas nozīmē, ka būs 
valstis ar identiskiem Džini koeficientiem, bet ar būtiski atšķirīgiem sabiedrības labklājības 
līmeņiem. Primārās vajadzības bagātā valstī var būt vienlīdzīgi pieejamas visiem, kamēr 
nabadzīgā valstī ar tādu pašu Džini koeficientu šīs pašas vajadzības var nebūt pieejamas 
visiem vienādi. 

Džini koeficientam ir arī matemātiski trūkumi. 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. 

Pastāv ienākumu sadales izmaiņu situācijas, kad Džini koeficienta izmaiņas var būt 
maldinošas. Piemēram, iedzīvotāju kvintile ar zemākajiem ienākumiem var saņemt mazāk, ar 
zemāku Džini koeficientu, nekā, kad 1.nabadzīgākās kvintiles ienākumu līmenis ir augstāks. 
Šādā situācijā Džini koeficients samazinās, bet sociālekonomiskā situācija neuzlabojas, lai 
gan ienākumu sadale teorētiski ir kļuvusi vienlīdzīgāka. 

Ļoti bieži Džini koeficients tiek minēts, neraksturojot proporcijas un apjomus, kas tiem 
izmantoti, lai to aprēķinātu. Tāpat kā citi ar nevienlīdzību saistītie rādītāji, arī Džini 
koeficients ir atkarīgs no tā, cik smalkā mērogā tas tiek aprēķināts. Piemēram, ja visus reģiona 
iedzīvotājus sadala grupās pēc ienākumu līmeņa, tad, sadalot tos piecās grupās (pa 20% 
katrā), aprēķinātais Džini koeficients būs savādāks, nekā sadalot tos divdesmit grupās (pa 5% 
katrā). Mēru noteikšanā ar šo problēmu nākas saskarties bieži. 

Kā visus rādītājus, arī šo koeficientu ietekmē statistikas datu precizitāte. 
Džini koeficienta aprēķināšanā netiek ņemts vērā arī tas, ka cilvēku ienākumi dažādos 

dzīves cikla brīžos ir mainīgi un tas, cik liels ir veco un jauno cilvēku īpatsvars reģionā. 
Atšķirības veido arī labumu, kas nav naudas īpatsvars, piemēram, dažāda veida barteri, 

savstarpējas vienošanās un tamlīdzīgi. 
Tāpat arī rādītājs mainās, ja ienākumu līmeni skatās no visas mājsaimniecības vai 

individuāli. 
Džini koeficients pats par sevi nesniedz iespēju izdarīt būtiskus secinājumus par valsts 

vai reģiona ekonomiku. Lai to izdarītu, nepieciešami citi rādītāji, piemēram, absolūtie rādītāji, 
kas veido Džini koeficientu. Tad, papildus analizējot tos, rodas pilnīgāks iespaids par valsts 
vai reģiona tautsaimniecību. 

Vienāds koeficients nenozīmē vienādu ienākumu sadales modeli, jo to veidojošajai 
Lorenca līknei mēdz būt dažādas formas. 

Ienākumu sadales vienlīdzības palielināšanās ne vienmēr nozīmē sociālekonomiskās 
situācijas uzlabošanos, jo, piemēram, ja samazinās tikai bagāto ienākumi, koeficients 
samazinās, bet kopējais labklājības līmenis neuzlabojas. 

Lai salīdzinātu valstis, koeficientā izmantotajiem datiem jābūt vienādos mērogos un 
iegūtiem ar vienādām metodēm. Salīdzinājuma ticamība ir atkarīga no izejas datu ticamības. 
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L. Veinberga, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
RĪGAS DZĪVOJAMĀ FONDA RAKSTUROJUMS, PROBLĒMAS UN 
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 
 

Sabiedrības un katra indivīda attīstībā svarīga nozīme ir veselīgai sociālai un estētiskai 
videi, kas ietver cilvēka izvēles iespēju paplašināšanu, nodarbinātības, sociālās drošības, 
veselības, izglītības un mājokļa jautājumus. Raugoties uz pilsētas un tās vides attīstību no 
pilsētas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības viedokļa, iespējas izvēlēties ilgu un veselīgu 
mūžu, iegūt labu izglītību un profesiju, veselības aprūpi, iespējas dzīvot veselīgā pilsētvidē un 
iegūt mājokli, kā arī iespējas izvēlēties pieklājīgu dzīves līmeni, ir būtiski svarīgas lietas un 
atspoguļojas sabiedrībā un tās veselībā. Tādēļ viens no pašlaik svarīgākajiem jautājumiem ir 
par Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstību un par iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanu 
saistībā ar mājokli. 

Būtiskākais dzīvojamā fonda attīstību ietekmējošais faktors ir iedzīvotāju skaits un viņu 
labklājības līmenis. Rīgas attīstības pamatmērķis ir pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošana. Galvenās problēmas mājokļu jomā attiecas uz mājokļu izvēli, kas ir ierobežota 
gan ekonomiski vājajām mājsaimniecībām, gan vidēji pārtikušām - tirgū nav iespējams 
izvēlēties mājokļus pēc to tipa, atrašanās vietas, standarta un īpašuma veida. Iedzīvotāji vēlas 
iegādāties nelielus un lētus īpašumus, taču to skaits tirgū ir mazs. Lai pilsēta attīstītos 
harmoniski un ilgtspējīgi, pilsētas vadībai jāveicina dažādu mājokļu tipu būvniecība dažādos 
Rīgas rajonos, atbalstot iedzīvotājus ar vidējiem un zemiem ienākumiem, nodrošinot 
finansiāli pieejamus mājokļus un veicinot cilvēku spēju maksāt par saviem mājokļiem, radot 
jaunas darbavietas, jaunas iespējas.  

58% Latvijas iedzīvotāju dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, vidējā platība uz vienu 
iedzīvotāju ir ap 28 m2. Dzīvokļu fonda lielāko daļu (ap 70%) veido mazie – vienistabas un 
divistabu dzīvokļi. Tādā dzīvoklī dzīvo ap 87% rīdzinieku. Savrupmājās dzīvo 5% Rīgas 
iedzīvotāju. Koka dzīvojamie nami, tāpat kā pirms 100 gadiem, ir ¾ no dzīvokļu fonda. Rīgas 
dzīvojamais fonds ir vecs, 88% māju ir mūra vai betona sienas, sliktas kvalitātes logi un lieli 
siltuma zudumi. Lielā vecuma dēļ labākā stāvoklī nav arī koka būves. Siltuma zudumi 
palielina izmaksas un piesārņo gaisu, tāpēc siltumnoturības audits jau tiek paredzēts 
normatīvajos aktos. Šodien tikai 10% no Latvijas kopējā dzīvojamā fonda ir jaunāks par 
20 gadiem. 

Rīgā ir jāveicina esošajam pilsētas centram pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo centru 
attīstība gan esošajos, gan jaunajos rajonos, atbalstot teritoriālo līdzsvaru un dzīves vides 
uzlabošanu. Patīkama apkārtne cilvēkos rada vēlēšanos šādu vidi saglabāt un arī turpmāk tajā 
uzturēties. Jānosaka prasības ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai un būvniecībai, vienlaikus 
sekmējot augstas kvalitātes arhitektūras rašanos un mūsdienīgu būvniecības tehnoloģiju 
izmantošanu. 

Apdzīvojuma veidošana notiek bez vienotas teritorijas attīstības koncepcijas un 
atbilstošiem pašvaldību plānojumiem. Dzīvojamo rajonu uzlabošana un attīstība jārisina 
kompleksi - vispirms izstrādājot katra konkrētā rajona attīstības plānu, ievērojot tā sākotnējos 
plānojuma principus un harmoniski papildinot tos ar aktuāli nepieciešamo (tirdzniecības 
punktiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem, auto novietnēm, dzīvojamajām mājām). 
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E. Vugule, J. Vanags (zinātniskais vadītājs) 
 
INVESTĪCIJU OBJEKTA EKONOMISKIE ASPEKTI 

 
Investīcijas ir ļoti būtisks, ekonomikas izaugsmi ietekmējošs faktors. Viens no 

investīciju galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. 
Investīciju nepiesaistīšana ekonomikā nozīmē tikai to, ka ekonomika nespēs nākotnē būt tik 
konkurētspējīga kā tās ekonomikas, kuras ir piesaistījušas investīcijas. Valsts līmenī 
investīcijas saista arī ar nacionālā ienākuma vai iekšzemes kopprodukta apjoma palielināšanu. 

Investīcijas ietekmē gan politiskie, gan ekonomiskie, gan sociālie, gan tehniskie, gan 
ekonomiskie aspekti. Taču pētījumā tiek noskaidrots, kuri ir galvenie un nozīmīgākie 
ekonomiska rakstura aspekti saistībā ar investīcijām.  

Bruto pamatkapitāla veidošana jeb investīciju devums veido samērā lielu daļu no 
iekšzemes kopprodukta pieauguma. Investīcijas ir priekšnoteikums tautsaimniecības 
turpmākajai attīstībai. Imports un eksports ir viens no nozīmīgākajiem IKP ietekmējošiem 
faktoriem – tie būtiski ietekmē gada IKP pieauguma tempa dinamiku. 2011. un 2012.gadā bija 
vērojama Latvijas tautsaimniecības strauja izaugsme. Prognozes liecina, ka 2013. gadā 
Latvijas IKP izaugsme saglabāsies viena no straujākajām ES. IKP izaugsmi veicinās ES 
fondu programmēšanas perioda beigu tuvums (aktīvāk tiek izmantoti ES fondu līdzekļi), kas 
nodrošinās investīciju pieaugumu - prognozē banku ekonomisti. Lielu artavu IKP izaugsmē 
spēj sniegt arī privātais patēriņš. Kā arī ārvalstu tiešās investīcijas. 

Kredītu pieejamība ir vēl viens ļoti nozīmīgs aspekts. Pirms ieguldīt kādā investīciju 
projektā, ir vērts izanalizēt - vai attiecīgais investīciju projekts būs rentabls? Svarīgi izvērtēt 
kredīta ņemšanu, raugoties uz nākotni un tā peļņas gūšanas iespējām, nevis spriežot pēc 
pagātnē veiktām analīzēm un investīciju projekta aprēķiniem. Investēšanas procesos tiek 
izmantoti hipotekārie kredīti, kuri jāatdod pēc vairākiem desmitiem gadu. Investīciju 
aizņēmējam jāņem vērā, ka, atdodot kredītu, nav jāatmaksā ne tikai kredīta pamatsumma, bet 
arī kredīta procenti - fiksēta vai mainīga procentu likme, kas noteikta atkarībā no uzņēmuma 
finanšu situācijas, konkrētā projekta riska pakāpes un citiem faktoriem. Un, protams, neviens 
kredīts netiek izsniegts bez ķīlas jeb nodrošinājuma. Ķīlas priekšmeta ekonomiskās dzīves 
ilgumam jābūt ne īsākam kā aizdevuma atmaksas termiņš.  

Nekustamās preces tirgus cenas ir svārstīgas un grūti prognozējamas. Tām ir tendence 
gan pieaugt, gan samazināties, atkarībā no prognozējamā inflācijas līmeņa, ekonomiskās 
konjuktūras, ekonomikas lejupslīdes, preces pieprasījuma. Piemēram, 2012. gadā nekustamo 
īpašumu tirgus turpināja atdzīvoties un darījumu skaits auga, tomēr īpašnieku un projektu 
attīstītāju prognozes par būtisku cenu celšanos neattaisnojās. Tas skaidrojams ar to, ka lielākā 
daļa projektu attīstītāju joprojām ir dzīvojuši nelielā eiforijā un nav spējuši samierināties ar 
realitāti - cenas nevar būt pirmskrīzes līmenī.  

Ņemot vērā visus trīs minētos investīciju objekta ekonomisko izaugsmi ietekmējošos 
aspektus, var secināt - ir svarīgi zināt un izanalizēt, uz kādu IKP pieaugumu var cerēt, 
palielinot investīcijas un, cik lielām investīcijām jābūt, lai sasniegtu konkrēto IKP pieaugumu. 
Kas attiecas uz NPT cenām - ir īstais laiks apzināties nekustamo īpašumu patieso vērtību. Un 
galvenokārt, pirms kredīta saņemšanas, investoram jāaprēķina vai ar aizņemto līdzekļu 
atdošanas periodu būs gana, lai to nosegtu.  

Visai svarīgi ir pievērst uzmanību investīcijām  labvēlīga klimata radīšanai nacionālajā 
ekonomikā. Stabila investīciju aktivitāte var kļūt par svarīgu vispārējās ekonomiskās 
aktivitātes uzturētāju.  
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E. Žunda, S. Barvika (zinātniskā vadītāja) 
 
RAŽOŠANAS ĒKU UN NOLIKTAVU VĒRTĒŠANAS METODES UN TO 
PIELIETOŠANA LATVIJĀ 
 

Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka mūsdienu ražošanas procesu specifika, kā arī ražošanas 
objektu daudzveidība liek nekustamā īpašuma vērtētājiem, nosakot ražošanas un noliktavu 
ēku vērtību, saskarties ar šādām problēmām: 

 kur atrast informāciju, lai attīstītu pārliecinošu viedokli par īpašuma vērtību; 
 kā analizēt pieejamo informāciju; 
 kā atskaitīties par specifisku īpašumu alternatīvu izmantošanas iespēju trūkumu 

vērtēšanas procesā. 
Ražošanas ēku un noliktavu vērtības noteikšana ir darbietilpīgs, sarežģīti analītisks 

aprēķinu process, kurā ietverts viss savstarpēji saistītais vērtējamā objekta ārējais un iekšējais 
ekonomiskais spektrs. Vērtības noteikšanas pamatuzdevums ir kvantitātes, kvalitātes un 
nākotnē iespējamo labumu ilguma prognozēšana un šo labumu pašreizējās vērtības aprēķins. 

Izmantojot teoriju un uz to balstīto nekustamo īpašumu licencētu vērtētāju pieredzi, ir 
izstrādāta mērķtiecīga secība un pieeja nepieciešamās informācijas plūsmas izmantošanā, lai 
nodrošinātu nepieciešamās secības ievērošanu objekta vērtēšanas darbu izpildes gaitā. Katrā 
objektā vērtējumu stadijā jāiedziļinās raksturīgos faktoros un jāizvērtē savstarpējās attiecības, 
kas vislabāk izsaka nekustamo īpašumu citu salīdzināmo objektu vidū. 

Ražošanas ēku un noliktavu vērtēšanā var izmantot visas trīs vispāratzītās un vērtēšanas 
standartos atbalstītās vērtēšanas metodes jeb paņēmienus - salīdzināmo darījumu, ienākumu 
metodi (Latvijas vērtēšanas standartos LVS 401 ieņēmumu metode) un izmaksu metodi. 
Svarīgi atcerēties, ka iepriekšminētais objekts ir peļņu nesošs īpašums un tas ir jāuztver kā 
investīciju objekts. Visatbilstošāk to būtu vērtēt ar ieņēmumu metodi. Ja nav atbilstošo datu - 
ar darījumu salīdzināšanas metodi vai izmaksu aizvietošanas metodi (ja ir dati par izmaksām). 

Latvijas praksē, nosakot ražošanas un noliktavu ēku vērtību, darījumu salīdzināšanas 
metode tiek izmantota visbiežāk, neskatoties uz to, ka tā vairāk būtu piemērota peļņu 
nenesošiem objektiem. 

Izmaksu metode, savukārt tiek izmantota salīdzinoši reti, jo tā visticamāk sniegs 
neobjektīvu, tirgum neatbilstošu vērtību (visbiežāk objekti ir celti sen, tie ir fiziski un morāli 
novecojuši, nav iespējams objektīvi novērtēt to celtniecības izmaksas). 

Vērtības noteikšanas procesa pilnveidei būtu ieteicams: 
1. Uzturēt vērtētāju profesijas augsto standartu. 
2. Publicēt profesionālo literatūru latviski. 
3. Organizēt standartu pilnveidošanu atbilstoši Latvijas situācijai nekustamo 

īpašumu tirgū. 
4. Celt vērtējumu kvalitāti. 
5. Attīstīt informācijas apkopošanas un uzglabāšanas praksi. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS SEKCIJA 
 
J. Auziņš, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja)  
 
ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMA EKONOMISKĀ LIETDERĪBA 
ILGTSPĒJĪGĀ MĀJOKĻA VĒRTĪBAS PAAUGSTINĀŠANĀ 
 

Padomju laikos būvētās ēkas aizņem pietiekami lielu daļu Latvijas mājokļu, tāpēc tas ir 
aktuāli visai valsts tautsaimniecībai kopumā, ēkas ir nolietojušās, ar lieliem siltuma 
zudumiem un tām ir nepieciešama renovācija.  

Siltuma tarifiem ir tendence pieaugt, pieaug enerģijas patēriņš, bet resursi strauji izsīkst. 
Problēmu var atrisināt ar racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošanu. 

Daudzdzīvokļu māju renovācija ir svarīga ne tikai tāpēc, lai samazinātu izdevumus par 
energoresursiem, bet arī tāpēc, lai pagarinātu ēku mūžu. 

2008. gada 13. martā Latvijas Republikas Saeimā tika pieņemts Latvijas pirmais „Ēku 
energoefektivitātes likums”, kura mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu un 
uzlabot ēku energoefektivitāti. „Ēku energoefektivitātes likums” nosaka ēku 
energosertificēšanu, enerģijas samazināšanu, energoaudita veikšanas metodikas izveidošanu 
un ieviešanu, kā arī oglekļa dioksīda izmešu daudzuma samazināšanu. 

Energoefektivitātes projektu ietvaros ES struktūrfondu līdzfinansējums mājokļu 
siltināšanai šo programmu padara iedzīvotājiem īpaši pievilcīgu, jo  50% - 60% visu 
investīciju sedz  Eiropas Reģionālās attīstības  fonda finansējums. 

Līdzfinansējums tiek piešķirts tādiem energoefektivitātes jeb siltumnoturības celšanas 
pasākumiem, kā, piemēram, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās, ārējo sienu 
siltināšana, pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu pārseguma siltināšana, karstā ūdens un 
apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana u.c.  

Pētījuma izvēlētā tēma  ir aktuāla, jo daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir iespējams 
piesaistīt ES ERAF fondu līdzekļus un, nosiltinot māju, iespējams samazināt rēķinus par 
siltumenerģijas patēriņu, kā arī atjaunot ēkas vizuālo izskatu. 

Balstoties uz aktualitāti, tiek izvirzīts mērķis, aplūkot dzīvojamās mājas „Brīvības 70“ 
energoefektivitātes pasākuma ekonomisko lietderību ilgtspējīga mājokļa vērtības 
paaugstināšanai, pielietojot jaunās tehnoloģijas ēku siltināšanā. 
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A. Bartkevičs, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
PRASĪBAS PĀRVALDNIEKU KVALIFIKĀCIJAI DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANĀ 

 
Mājoklis ir viens no svarīgākajiem nekustamā īpašuma tirgus elementiem, tādēļ 

ieguldījumi mājas uzturēšanā un tās saglabāšanš nozīmē dzīvokļa īpašuma kvalitāti un 
vērtību, līdz ar to cilvēku labklājību.  

Pēc dzīvojamo māju privatizācijas, dzīvokļu īpašniekiem radās iespēja pašiem lemt par 
dzīvokļa un dzīvojamās mājas „likteni”, tātad tiesības izvēlēties pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas kārtību, pašiem noteikt savas dzīves kvalitāti un efektīvu savu līdzekļu 
izlietošanu. Lai rezultāts būtu efektīvāks, īpašniekiem jādarbojas kopīgi. Lai pārvaldītu un 
apsaimniekotu savu īpašumu, jākļūst par tās īpašnieku. Tomēr, kļūstot par īpašnieku, jādomā 
arī, kā to uzturēt pienācīgā līmenī, tādēļ bieži rodas jautājums: Ar ko sākt? Ko nozīmē 
dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana, un kā tas tiek risināts? Kāds 
apsaimniekošanas modelis būtu visizdevīgākais iedzīvotājiem? Lai gan privatizācijas process 
jau beidzies, dzīvokļu īpašnieki pilnu atbildību par daudzdzīvokļu mājām uzņemties nevēlas, 
jo, pārņemot māju valdījumā, ir jāuzņemas liela atbildība - visiem dzīvokļu īpašniekiem 
jādomā un jāatbild par visu mājas īpašumu kopumā (arī mājas koplietošanas daļu: bēniņiem, 
kāpņu telpām, pagrabu un citām telpām, kas ir ar māju funkcionāli nedalāmi saistīti elementi).  

Jāapzinās, ka mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana nav tikai apsaimniekošana un 
komunālo maksājumu iekasēšana, bet jābūt arī tehniskām un juridiskām zināšanām māju 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā; jāprot orientēties uzņēmējdarbībā; jāspēj sabalansēt pašu 
rīcībā esošos līdzekļus ar šodienas vajadzībām, kā arī atlikt un uzkrāt līdzekļus plānotajiem 
darbiem.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir dzīvokļu īpašnieku vienošanās par 
kopīgām normatīvajos aktos paredzētajām darbībām, kas nepieciešamas dzīvojamās mājas un 
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī. 
Pārvaldnieka galvenais uzdevums ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām kvalitatīvu 
pārvaldīšanu, pakalpojumus un uzskaiti, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku pieņemtos lēmumus. 

Salīdzinoši strauji attīstās māju pārvaldnieku izglītības sistēma (pieejama gan 4. līmeņa, 
gan 3. līmeņa augstākā profesionālā izglītība), kas ir nepieciešama namu pārvaldniekiem. Šo 
specialitāti var iegūt vairākās Latvijas augstskolās, kā arī mācību profesionālajos kursos, tas 
nozīmē, ka tiek sagatavoti dažāda līmeņa profesionāļi.  

Taču labi rezultāti būs tikai tad, ja zinoši cilvēki būs gan vienā - pakalpojumu ņēmēju, 
gan otrā - pakalpojumu sniedzēju pusē. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē, rūpīgi jāseko līdzi nozares attīstībai un LR 
normatīvo aktu izmaiņām. Dzīvokļu īpašniekiem ieteicams pārliecināties par to, vai 
pārvaldnieks, kurš pārvaldīs vai pārvalda dzīvojamo māju, ir ieguvis Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā noteikto izglītību. Būtiski, lai apsaimniekotājam būtu nepieciešamās 
zināšanas, informācija, resursi un kapacitāte ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanā, bet arī, piemēram, Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaistīšanai un 
apguvei. 

Atbilstoša profesionālā kvalifikācija būtu nepieciešama neatkarīgi no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas platības lieluma, jebkurai personai, kura veic pārvaldīšanu vai gatavojas to 
darīt. Rezultātā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki iegūs kvalitatīvu 
pakalpojumu, kuru nodrošinās kvalificēti speciālisti. 
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J. Bergere, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
VĒSTURISKAS NOZĪMES ĒKAS PĀRVALDĪBA UN 
APSAIMNIEKOŠANA 

 
Līdz ar neatkarības iegūšanu Latvijā sācies jauns pārveidošanās un izaugsmes laikmets. 

Sabiedriskā valsts iekārta kļuvusi demokrātiskāka, ekonomiskā iekārta tuvinājusies brīvā 
tirgus ekonomikai. Iekļaušanās Eiropas Savienībā ir devusi iespējas dažādās valsts nozarēs 
piesaistīt finansiālu atbalstu. 

Latvija mainās! Pārmaiņu un izaugsmes process nes vienlaicīgi prieku par padarīto un 
rūpes par to, kas vēl veicams. 

Valstij nozīmīgajā periodā viena no svarīgākajām pārmaiņām ir iespēja iegādāties 
nekustamo īpašumu. Šī iespēja ir atvieglojusi pārvaldību un apsaimniekošanu, un vienlaikus 
palielinājusi šī procesa atbildību. Ir izveidojušās sabiedrības, kuras īsteno pārvaldības un 
apsaimniekošanas darbību.  

Ir radusies iespēja iegūt profesionālu apmācību nekustamā īpašuma pārvaldībā un 
apsaimniekošanā, kas apstiprināta kā obligāta prasība likumdošanas kārtībā. Daudzi 
nekustamie īpašumi nonākuši privātā īpašumā. To pārvaldību un apsaimniekošanu veic paši 
īpašnieki vai uz līguma pamata attiecīgas darbības sabiedrības. Likumdošanā paredzētā 
iespēja, kopīpašnieku biedrību izveidošana, dod priekšrocības finansiālo līdzekļu izlietošanas 
kontrolei.  

Pārmaiņas notiek! Taču pastāv nozares, kurās jautājumi risinās nekonstruktīvi, lēni. 
Runa ir par nozarēm, kas saistītas ar vēsturisko mantojumu. Valsts aizsargājamo objektu 

sarakstā 64,6% veido arhitektūras pieminekļi, starp kuriem ir dzīvojamās ēkas, kas nodotas 
īpašumā dzīvokļu īpašniekiem. Tieši šis nekustamais īpašums kā vēsturiskais mantojums 
palielina atbildību pārvaldībā un apsaimniekošanā. Šiem objektiem paredzēti atvieglojumi, 
taču jāatzīmē, ka visas celtniecības darbības saistītas ar lieliem finanšu ieguldījumiem, kuru 
īpašniekiem nav.  

Arī Eiropas Savienība pagaidām neparedz finansiālu atbalstu objektiem ar vēsturisku 
nozīmi. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo objekti - ēkas ar vēsturisku nozīmi, veido pilsētas 
ainavu un ir Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums, kuru ierodas aplūkot daudzi citu zemju 
cilvēki. 

Par darba mērķi ir izvirzīts uzdevums sniegt priekšstatu par vēsturiski nozīmīgu ēku 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: izmantojot 
teorētiskās un darba praksē iegūtās zināšanas, sniegt informāciju par vēsturiski nozīmīgu ēku 
statusiem, apgrūtinājumiem, atvieglojumiem, nozīmīgiem ekonomiskiem punktiem, kas 
ietekmē ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sniegt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
raksturojumu konkrētam objektam un izdarīt secinājumus.  
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D. Jasmane, I. Stāmure (zinātniskā vadītāja) 
 
SOCIĀLO DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANAS UN 
APSAIMNIEKOŠANAS VARIANTI  LATVIJAS PAŠVALDĪBĀS 
 

Nepieciešamība izstrādāt vienotu Eiropas sociālās attīstības politiku ir izveidojusies 
uzreiz pēc II Pasaules kara beigām. Eiropas kopienas 1957. gada līguma vienā no pantiem bija 
minēts, ka ir nepieciešams panākt augstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeni, 
sieviešu un vīriešu vienlīdzību, paaugstināt dzīves līmeni un dzīves kvalitāti, kā arī panākt 
ekonomiku un sociālu solidaritāti starp valstīm. 

Mājokļu politika ir cieši saistīta ar vispārējo nozaru politikām, iedzīvotāju labklājību, kā 
arī ar sociālās atstumtības mazināšanu, tādējādi raksturojot valsts attīstību kopumā. Latvijai 
līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā ir jānodrošina arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes tuvināšana 
citu dalībvalstu rādītājiem, t.sk. mājokļa pietiekamības, apbūves kvalitātes, kā arī iedzīvotāju 
ienākumu sabalansēšanas ar mājokļu cenu, ziņā.  

Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE - United Nations Economic 
Commission for Europe) ir izstrādājusi sociālā mājokļa vadlīnijas, piedāvājot savu redzējumu 
mājokļu politikas plānošanā sociālo mājokļu jomā un tās sasaistē ar citām nozaru politikām 
t.sk. teritorijas plānošanu, būvniecību, nodarbinātību, veselību un labklājību.  

Eiropas Savienības dalībvalstīs sociālajiem mājokļiem ir noteikti vairāki mērķi:  
 nodrošināt atbilstošu un pieejamu mājokli personām, kurām ir grūtības sevi 

nodrošināt ar mājokli; 
 nepieļaut iedzīvotāju noslāņošanos pēc to ienākumiem attiecībā uz mājokļa izvēli 

un apdzīvojumu; 
 veicināt sociālo integrāciju ar vienlīdzīgu mājokļu apstākļu nodrošināšanu visiem 

iedzīvotājiem. 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. pants nosaka, ka sociālā politika ir ES un 

dalībvalstu dalītā kompetence, kas nozīmē, ka tā neregulē katras ES valsts sociālo politiku, 
bet gan nosaka galvenās vadlīnijas un minimālos standartus. Ir sociālās problēmas, kuras ES 
dalībvalstis ir sākušas risināt kopīgi, tomēr tiešs sociālais atbalsts dažādu pabalstu vai pensiju 
veids ir katras dalībvalsts ziņā. Eiropā pastāv vairāki iespējamie varianti kā un kas organizē 
sociālo mājokļu nodrošināšanu attiecīgajai iedzīvotāju grupai. Atbildību par šo mājokļu 
sektora nodrošināšanu var uzņemties valsts vai pašvaldības, atsevišķus uzdevumus deleģējot 
citām institūcijām un saglabājot kontroli par to izpildi, vai arī atbildību var uzticēt atsevišķām 
īpaši šim mērķim veidotām organizācijām.  

Šobrīd viena no lielākajām problēmām, kas saistīta ar mājokli, ir augstā maksa par 
dzīvojamās telpas apsaimniekošanu un zemie iedzīvotāju ienākumi, kā arī demogrāfiskā 
situācija valstī.  

2011. gada tautas skaitīšanas dati apstiprina, ka ekonomiskās emigrācijas un zemās 
dzimstības dēļ Latvijas iedzīvotāji noveco - samazinās bērnu un pieaug vecākā gadagājuma 
personu skaits un īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā. Laika posmā starp pēdējām divām tautas 
skaitīšanām, kā jau minēts iepriekš, kopējais valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 
307 tūkst. jeb par 12,9%, tai skaitā 0-14 gadu vecumā samazinājums bija 136 tūkst. jeb 
31,6%, bet darbspējas vecuma grupā (15-61 gads) - 185 tūkst. jeb 12,2%. Pensijas vecuma 
iedzīvotāju skaits pieaudzis par 14 tūkst. jeb par 3,2%.  

Pētījuma mērķis ir analizēt un izvērtēt mājokļu politiku, sociālo dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas variantus, salīdzināt pašvaldību īres un sociālo dzīvokļu 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas atšķirības Latvijas pašvaldībās. 
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S. Liepa, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 
KOMUNĀLO NORĒĶINU SISTĒMAS “WINNAMS” PIELIETOJUMS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS PROCESĀ 
 

Lai apsaimniekošanas uzņēmumi klientiem nodrošinātu konkurētspējīgu piedāvāto 
pakalpojumu maksu, tiem jāpadomā par sava darba optimizēšanu un jāpadara to efektīvāku. 
Tad ietaupītajā laikā varēs nodoties jauniem projektiem. Tas iespējams, ja uzņēmumā ievieš 
speciāli šai uzņēmējdarbības jomai piemērotu vadības sistēmu. 

Lielākā daļa Latvijas namu apsaimniekotāju vēl aizvien strādā ar v dažādām 
programmām vienlaicīgi, kur katra no tām veic kādu savu konkrētu darbu, piemēram, finanšu 
uzskaiti, rēķinu izveidi, noliktavas pārvaldīšanu, algas aprēķināšanu u.c. Kopējas atskaites 
iegūšana ir diezgan grūts un pietiekami sarežģīts uzdevums, varētu pat teikt, ka gandrīz 
neiespējams.  

Ieviešot vadības sistēmu apsaimniekošanas kompānijās, var sasniegt vismaz divus 
ieguvumus.  

Pirmais būtu dažādu procesu un darbu automatizācija. Tā dod iespējas samazināt 
izmaksas, kas savukārt rada izdevību brīvos darbiniekus iesaistīt lielākos un nozīmīgākos 
projektos, nekā nodarboties ar rēķinu vai izmaksu rēķināšanu. Aprēķinu gaita 
apsaimniekošanas procesā ir pietiekami grūta un sarežģīta, tāpēc automatizācija ir ļoti svarīga.  

Otrs būtisks ieguvums ir iedzīvotājiem vai nomniekiem piedāvātā pakalpojumu līmeņa 
paaugstināšana. Aizvien  plašākas kļūst  interneta lietošanas iespējas, un strauji palielinās to 
cilvēku skaits, kuri labāk ar apsaimniekošanas uzņēmumu sazinātos internetā, nevis, 
piemēram, skaitītāju rādījumus nodoti, iemetot tam paredzētajās kastītēs. Šādas vadības 
sistēmas katram klientam dod iespēju ierakstīt datus apsaimniekotāja mājas lapā vai 
specializētā sistēmas lapā, ielogojoties, kur var apskatīt informāciju arī par neapmaksātajiem 
rēķiniem, soda naudām un jebkurus citus svarīgus datus. Mūsdienās tas ir ļoti svarīgs aspekts, 
jo cilvēki var  ietaupīt laiku, atvieglojot pienākumus, līdz ar to uzlabojas arī attiecības ar 
apsaimniekotāju. Tas tiek vērtēts kā labāks un mūsdienīgāks pakalpojumu sniedzējs. 

Iespējams secināt, ka šādu vadības sistēmu ieviešana un dažādu procesu automatizācija 
apsaimniekošanas uzņēmumiem konkurences cīņā dod lielas un nozīmīgas priekšrocības. Tas 
arī nosaka darba tēmas aktualitāti. 
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A..Malahovska, T. Tambovceva (zinātniskā vadītāja) 
 
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IEVIEŠANA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
PĀRVALDĪŠANĀ 
 

Pētījuma tēma izvēlēta pamatojoties uz to, ka mūsdienās arvien vairāk palielinās 
iespējas izmantot informācijas tehnoloģijas. Tas attiecas arī uz nekustamo īpašumu (NĪ) 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kur liela loma darba efektivitātei un kvalitātei ir tam, kādā 
veidā pārvaldnieki organizē, uztur, aktualizē datus par saviem apsaimniekotajiem objektiem.  

Ņemot vērā to, ka pēdējos gados NĪ pārvaldīšanā parādās arvien vairāk pakalpojumu 
sniedzēju, NĪ pārvaldīšana un apsaimniekošana un arī likumdošana ir kļuvusi elastīgāka pret 
šī pakalpojuma lietotājiem, tad katram NĪ pārvaldniekam ir svarīgi savu darbu padarīt pēc 
iespējas rūpīgāk, kvalitatīvāk un pēc iespējas īsākā laikā, lai pakalpojuma saņēmēji būtu 
apmierināti ar pārvaldnieku un nerastos vēlme to nomainīt, vai pašiem izveidot savu 
kooperatīvo sabiedrību vai kādu biedrību. Tas nozīmētu to, ka pakalpojuma sniedzējs zaudētu 
klientu, līdz ar to arī samazinātos peļņa, ko pārvaldnieks būtu varējies iegūt. 

Savukārt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem šāds NĪ pārvaldnieku 
saraksta papildinājums ir tikai pozitīva zīme, jo palielinās potenciālo klientu skaits, kuri, 
iespējams, izvēlēsies savā darbā ieviest kādu no speciālajām informācijas sistēmām (IS), un 
tas nozīmē, ka informācijas tehnoloģiju speciālistiem palielināsies peļņa. 

Autore veica dažu piedāvāto informāciju sistēmu izpēti, lai noskaidrotu, kāds ir NĪ 
apsaimniekotājam pieejamais tirgus un kādas iespējas tas paver. Skaidrs ir tas, ka ne visiem 
apsaimniekotājiem būs noderīga viena konkrēta IS un ne visiem apsaimniekotājiem 
specializētās IS ieviešana savā darbā atmaksāsies, tāpēc ir jāveic izpēte katrā uzņēmumā 
atsevišķi, lai saprastu, kas ir vai nav īsti vajadzīgs konkrētajam uzņēmumam, lai atvieglotu 
darbu, samazinātu izdevumus. 

Autore noskaidro, kādas ir tās darbības, kas nepieciešamas, lai noskaidrotu, vai 
uzņēmumam ir nepieciešama kāda specializēta IS veiksmīgākai NĪ apsaimniekošanai un 
kādas ir prasības pašai IS, lai to, iespējams, ieviestu uzņēmumā.  

Pētījuma mērķis ir izanalizēt un noskaidrot namu apsaimniekotājiem sniegtās 
informācijas tehnoloģiju iespējas. Noskaidrot tās darbības, kas veicamas, lai ieviestu 
specializēto IS. 

Lai sasniegtu mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: 
 noskaidrot, kas ir informāciju sistēmas un kā tās var attiecināt uz NĪ 

pārvaldīšanu; 
 apzināt NĪ pārvaldnieku un apsaimniekotāju veidus un skaitu Latvijā; 
 izveidot aptauju par IS izmantošanu NĪ apsaimniekošanā; 
 izsūtīt aptauju NĪ apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem; 
 apkopot iegūtos anketu datus; 
 vākt analītisko materiālu par NĪ pārvaldīšanas IS; 
 veikt cenu aptauju starp uzņēmumiem, kas piedāvā specializētās IS namu 

apsaimniekotājiem; 
 apkopot cenu aptaujas rezultātus. 
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G. Saulītis, I. Stāmure (zinātniskā vadītāja) 
 
IEPIRKUMA PROCEDŪRU NOVĒRTĒJUMS DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANĀ SALDŪ 
 

Pašlaik valstī ir relatīvi zems labklājības līmenis, lielākā sabiedrības daļa  rūpīgi seko 
saviem izdevumiem. Iedzīvotāji aizvien vairāk uzmanības pievērš preču un pakalpojumu 
cenām, tam, cik adekvātas preces un pakalpojumus ir iespējams iegādāties par attiecīgo cenu. 
Tas ir skaidrojams ar dižķibeli, kas Latviju piemeklēja 2008.gada nogalē. Tika samazināts 
atalgojums, palielināti nodokļi, samazināts darbavietu skaits u.c. Šāda veida pārmaiņas 
sabiedrībai pazemina mājsaimniecību maksātspējas līmeni.  

Tomēr šajā situācijā ir vērojamas arī pozitīvas lietas. Viena no tām ir apziņa par to, cik 
mēs nopelnām un cik tērējam. Lielākā daļa sabiedrības dižķibeles laikā saprata, ka tiek tērēts 
vairāk, nekā nopelnīts. Šāda situācija nebūt nav norma. Lai mājsaimniecība varētu izveidot 
finanšu „buferi”, kas ir neatņemama budžeta sastāvdaļa, ir jāveido uzkrājumi. Otra lieta, ko 
finansiālās grūtības iemāca, ir iegādāto preču un pakalpojumu racionāla izlietošana. Tādēļ ir 
svarīgi preces un pakalpojumus iegādāties tādā apjomā un kvalitātē, cik tas nepieciešams. 

Kontekstā ar iepriekš minēto, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jomā vērojamas dažas 
raksturīgas problēmas. Viena no tām ir saistīta ar dzīvojamo māju zemo tehnisko stāvokli. Tas 
nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki nemitīgi izlieto finanšu resursus, lai dzīvojamās mājās novērstu 
avārijas situācijas veidojošos faktorus. Ēkas tiek labotas, bet ne kapitāli remontētas. Kā 
iepriekš norādīts, iedzīvotāji aizvien vairāk uzmanību pievērš efektīvai finanšu resursu 
izlietošanai, kā rezultātā interese par dzīvojamo māju kapitālu atremontēšanu - renovēšanu 
pēdējā laikā ir augusi.  

Otra problēma ir dzīvojamo māju lielais enerģijas patēriņš. Tas ir cieši saistīts ar ēku 
slikto tehnisko stāvokli. Ēkām ir veci vai nekvalitatīvi logi, kas ļauj siltumenerģijai izplūst no 
iekštelpām. Ārējās konstrukcijas, jumta pārsegumi un pagraba pārsegumi ir ar zemiem 
energoefektivitātes rādītājiem. Minētie faktori ietekmē energoresursu nelietderīgu patēriņu un 
CO2 izmešu apjomu atmosfērā, kas rodas siltumenerģijas ražošanas procesā.  

Saldus nav izņēmums, jo pilsētas dzīvojamais fonds ir novecojis un tā tehniskais 
stāvoklis neapmierinošs. Dzīvojamās mājas ir sliktā tehniskā stāvoklī un ar augstiem enerģijas 
zuduma rādītājiem. Ēkas būvētas laikā, kad netika pievērsta liela vērība energoefektivitātei un 
būvniecības kvalitātei kopumā. Pārsvarā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir būvētas no 
paneļu blokiem. Šāda tipa ēkām ir ļoti zemi energoefektivitātes rādītāji. 

Lai mainītu esošo situāciju, ēkas kapitāli jāremontē - jārenovē. Tas nozīmē ēkas 
kapitālo remontu, saglabājot tās plānojumu un konstrukciju risinājumus un īpatnības. Šis ir 
visefektīvākais veids, kā nākotnē panākt efektīvu energoresursu izlietošanu, lai iedzīvotājiem 
būtu iespēja ietaupīt finanšu resursus un paaugstināt sava nekustamā īpašuma tirgus vērtību. 
Latvijā šobrīd pieejami dažādi līdzfinansējuma modeļi, ar kuru palīdzību veikt minēto 
aktivitāti. Tādējādi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja piesaistīt 
līdzfinansējumu no dažādiem avotiem un samazināt pašu līdzmaksājumu renovācijas projektu 
realizācijai. Lai kāds vēlētos līdzfinansēt vai investēt savus finanšu resursus kādā darījumā, 
jābūt skaidrībai un pietiekamai informētībai par piesaistīto finanšu resursu izlietojumu. Lai 
mazinātu “ēnu” ietekmi šajā procesā un padarītu finansējuma izlietojumu iespējami 
caurspīdīgu, jāpielieto instruments, ar kura palīdzību regulē finanšu resursu izlietojumu 
minētajā sektorā. Iepirkuma procedūra ir instruments, kas regulē efektīvu finanšu izlietojumu 
un sakārto attiecības starp pasūtītāju, līdzfinansētāju un izpildītāju. 

 
 



140 
 

T. Vilsons, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS MODEĻA IZSTRĀDES 
EKONOMISKAIS PAMATOJUMS 
 

Nekustamā īpašuma, tajā skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārvaldīšana ir 
lēmumu pieņemšana par visām tām darbībām ar īpašumu, ko tā īpašniekam atļauj 
likumdošana. Tāpat dzīvojamo māju pārvaldīšana ir ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu 
saistīto pasākumu plānošana, organizēšana un uzraudzība, tajā skaitā lietvedība un 
grāmatvedības uzskaites nodrošināšana, ko veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks tam piešķirto 
pilnvaru ietvaros. 

Apvienojot abus viedokļus, varētu definēt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšana ir dzīvokļu īpašnieku vienošanās par kopīgām likumdošanā paredzētajām 
darbībām, kas nepieciešamas dzīvojamās mājas un funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 
uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī.  

Ar brīdi, kad Latvijā sākās dzīvokļu īpašumu privatizācija, aktuāls kļuva arī jautājums 
par šī īpašuma un kopīpašuma pārvaldīšanu. Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums 
piedalīties privatizētas daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā. Dzīvokļu 
mājas domājamo daļu īpašnieki mums ir, bet ne vienmēr viņi ēku kopumā uztver kā vienotu 
nekustamo īpašumu, kas ir jāuztur labā kārtībā, lai tas nezaudētu savu vērtību un arī 
nepasliktinātos tā tehniskā kvalitāte.  

Mājas diemžēl noveco, un tām nereti ir vajadzīgi kapitāli uzlabojumi, un par to dzīvokļu 
īpašniekiem būtu jālemj kopīgi. Taču šāda prakse mūsu valstī arī pēc desmit gadiem, kopš 
tika uzsākta dzīvojamo māju privatizācija, kas tagad būtībā ir pabeigta, vēl arvien nav kļuvusi 
par pašsaprotamu lietu.  

Ja atsevišķā īpašuma uzturēšana un labiekārtošana ir katra īpašnieka pārziņā, tad 
dzīvojamās mājas kvalitatīva pārvaldīšana un apsaimniekošana jau atkarīga no visu dzīvokļu 
īpašnieku ieinteresētības un kopdarbības. Daudzos gadījumos izvēlētā pārvaldīšanas forma un 
domstarpības īpašnieku vidū svarīgu jautājumu izlemšanā ir viens no neveiksmīgas 
apsaimniekošanas iemesliem.  

Dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir svarīgi pārzināt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
vispārīgos principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļus un to tiesisko regulējumu. 
Svarīgi ir izanalizēt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modeļa izvēli attiecīgajam namam ar 
konkrēto apdzīvojamo un neapdzīvojamo platību, izvērtēt un izvēlēties māju iedzīvotājiem 
attiecīgajā Latvijas pilsētā ekonomiski izdevīgāko pārvaldīšanas modeli.  

Tāpēc būtu svarīgi dzīvojamā nama iedzīvotājiem zināt, kurš pārvaldīšanas modelis 
būtu izdevīgākais attiecīgajai ēkai ar konkrētu iedzīvotāju maksātspējas līmeni, un jārod 
risinājums, lai māja būtu vienmēr uzturēta pēc iespējas ideālākā stāvoklī, kā arī, lai mājas 
piegulošās teritorijas būtu sakārtotas un vienmēr tīras. Ja to visu panāktu, tad   nerastos 
problēmas ar komunālo maksājumu rēķinu apmaksu un  par ēkas ekspluatāciju neuzkrātos 
parādi, un visas puses būtu apmierinātas. 
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D. Vītola, K. Fedotova (zinātniskā vadītāja) 
 
PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMU KVALITĀTE DZĪVOJAMO 
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU PĀRVALDĪŠANĀ  

 
Dzīvojamo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana ir laikietilpīgs, zināšanu un finanšu 

līdzekļus ietverošs process. Ar brīdi, kad Latvijā sākās dzīvokļu īpašumu privatizācija, aktuāls 
kļuva arī jautājums par šī īpašuma un kopīpašuma pārvaldīšanu. 

Viens no svarīgākajiem un galvenajiem uzdevumiem šobrīd - nekustamā īpašuma tirgus 
attīstīšana un dzīvojamo daudzdzīvokļu māju sakopšanas veicināšana. Mājas, kas celtas 20.gs. 
60.-80.gados un kuru konstruktīvie elementi un inženierkomunikācijas savu laiku 
nokalpojušas, pārvaldīt nav viegli. Var saprast šādos namos dzīvojošos cilvēkus - viņu 
neapmierinātību, kas izpaužas gan iesniegumos, ko saņem pārvaldnieks, gan komunicējot ar 
iedzīvotājiem. Jāatzīst, ka bez būtiskām investīcijām, šo māju fiziska saglabāšana visā to 
ekspluatācijas laikā nav iespējama.  

Diemžēl daļa iedzīvotāju joprojām uzskata, ka viņu īpašums sākas tikai aiz dzīvokļa 
durvīm un pārējais ir mazsvarīgs, tādēļ ir būtiski dzīvokļu īpašniekus iesaistīt dzīvojamo 
daudzdzīvokļu māju un tām piesaistīto teritoriju sakopšanā un labiekārtošanā, jo dzīvokļu 
īpašniekiem jāiemācās pašiem pārvaldīt savi īpašumi.  

Latvijas Republikas tiesību aktos ir noteikti īpašnieka pienākumi, tomēr dzīvokļu 
īpašniekiem ir dažāds izglītības līmenis, sociālais stāvoklis, finansiālās iespējas un  atšķirīga 
attieksme pret noteiktajiem pienākumiem un pret māju kā kopīpašumu. Iedzīvotāju zināšanu 
trūkums pārvaldīšanas jomā ir viens no iemesliem, kas ietekmē pārvaldīšanas procesus, tādēļ 
svarīgi palielināt dzīvokļu īpašnieku izpratni par savu īpašumu pārvaldīšanas nepieciešamību, 
kā arī par iespējām izvēlēties vispiemērotākās īpašuma pārvaldīšanas formas un 
pārvaldniekus, kas nodrošinātu kvalitatīvus pārvaldīšanas pakalpojumus.  

Svarīgi saprast, ka namu pārvaldnieks ir starpnieks un pakalpojuma sniedzējs un 
lēmumi jāpieņem un atbildība jāuzņemas pašiem mājas iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem no sava 
vidus vēlams ievēlēt mājas vecāko, kurš ir zinošs, uzticams, ieinteresēts veikt šo darbu kā 
atbildīgu un svarīgu pienākumu, jo ne vienmēr visi iedzīvotāji var sanākt vienkopus un lemt 
par mājā veicamo. Taču ir tādi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, pārvaldnieki un iedzīvotāji, 
starp kuriem nav savstarpējas sapratnes, kā arī nav sadarbības un ieinteresētības mājas 
tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Tādēļ ir jāveicina sadarbība - tiekoties ar dzīvokļu 
īpašniekiem, organizējot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai tiekoties ar dzīvokļa īpašnieku 
viņa īpašumā. Ilglaicīgs informatīvi izglītojošais darbs ar dzīvokļu īpašniekiem par māju 
pārvaldīšanas organizēšanu var dot vēlamo rezultātu ilgtermiņā. 

Jāizglītojas ir ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pārvaldniekiem, tādēļ šobrīd mērķtiecīgi 
tiek sakārtota dzīvojamo māju pārvaldnieku izglītības sistēma. Latvijā vairākās mācību 
iestādēs ir pieejama augstākā profesionālā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, 
kas tuvākajā laikā varētu nodrošināt pārvaldīšanas tirgu ar profesionāliem namu 
pārvaldniekiem, kuri, kā pakalpojuma sniedzēji, kopā ar izglītotiem, zinošiem un apzinīgiem 
dzīvokļu īpašniekiem kā pakalpojuma ņēmējiem varētu nodrošināt mājokļu pārvaldīšanas 
tirgus kvalitātes uzlabošanos un kvalitatīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu. 

Lai nodrošinātu augstu pārvaldīšanas pakalpojumu kvalitāti, ieteicams pastāvīgi uzturēt 
tīrību un kārtību; pastāvīgi nodrošināt iekārtu un komunikāciju funkcionēšanu; nodrošināt 
caurspīdīgu un taisnīgu komunālo pakalpojumu aprēķinu sistēmu. Kvalitatīvs pārvaldīšanas 
pakalpojums kopumā nozīmē nodrošināt pārvaldāmās dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas 
lietošanas īpašību saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā. 
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MĀJU PĀRVALDES MODELIS EFEKTĪVĀKAI TO PĀRVALDĪŠANAI 
 

Nekustamais īpašums Latvijas Republikā ir „ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 
Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot”. 

Lai izzinātu pārvaldīšanas aspektus, pirmkārt, ir nepieciešams saprast daudzdzīvokļu 
mājas jēdzienu. 

Daudzdzīvokļu māja ir dzīvojamā māja, „kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu 
ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai 
funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves”, kas tiesiski nodalīti patstāvīgos nekustamajos 
īpašumos. „Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīga 
kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un 
kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.” 

Balstoties uz to, ka pēdējos gados vairāki privātie uzņēmumi ir zaudējuši uzticību, 
pētījuma aktualitāte atspoguļojas nepieciešamībā noskaidrot iespējas un rast risinājumus, kā 
privātajiem uzņēmumiem uzlabot darbu, lai nezaudētu klientus un padarītu māju pārvaldīšanu 
par godīgu uzņēmējdarbību.  

Dzīvokļu īpašnieki dzīvojamās mājas pārvaldīšanu var uzticēt ne vien privātam 
uzņēmumam, kas piedāvā namu pārvaldīšanas pakalpojumus, bet arī: 

 vienam dzīvokļa īpašniekam; 
 kādai citai fiziskai personai; 
 dzīvokļu īpašnieku izvēlētai juridiskai personai; 
 dzīvokļu īpašnieku biedrībai; 
 pašvaldības namu pārvaldei. 

To nosaka 2010.gada 1.janvārī izdotais „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums”, kurā 
atrunāts, kādām prasībām jāatbilst pārvaldniekam, un kādi ir pārvaldnieka pienākumi, 
tiesības, atbildība, mijiedarbība ar dzīvokļu īpašniekiem.  

Turklāt pārvaldnieku darbu regulē arī Būvniecības likums, Komerclikums, Civillikums, 
Ministru labineta noteikumi un normatīvie akti. Galu galā - klienti ir dzīvokļu īpašnieki, kuru 
uzdotie darbi ir jāizpilda atbilstoši noslēgtā mājas pārvaldīšanas līguma noteikumiem un 
dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.  

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādu pārvaldes modeli izvēlēties privātam pārvaldīšanas 
uzņēmumam, lai pēc iespējas efektīvāk un godprātīgi pārvaldītu daudzdzīvokļu mājas. 

Ņemot par paraugu uz Ministru kabineta 2008.09.12.noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā 
aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” pielikumu nr.2 
„Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā 
ieņēmumu un izdevumu tāmes 2012.gadam kopsavilkums”, pētījuma ietvaros veikta izpēte pa 
izdevumu pozīcijām un rasti risinājumi resursu patēriņu samazināšanai, un tādējādi izveidots 
mājas efektīvāks pārvaldīšanas modelis. 
 

 
 
 
 
 
 

 


