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INOVĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
ATBILSTOŠI VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA:
UZŅĒMUMA DIGITĀLĀ BRIEDUMA IETEKME
N.Lāce, J.Bistrova, J.Eremina, T.Laizāns
Rīgas Tehniskā Universitāte (Latvija)

16:15-16:45, NR. 11
PUBLISKO TIESĪBU LĪGUMU EFEKTIVITĀTE
Nikolajs Ozoliņš
Biznesa augstskola Turība (Latvija)
Diskusija par publisko tiesību līguma (PTL) efektivitāti un efektu ir kļuvusi aizvien
polarizēta. Privātie uzņēmumi šobrīd veido un pārvalda atkritumus. Viņi būvē un izmanto
ceļu; viņi apkalpo datubāzes un elektroniskās nodevu iekasēšanas sistēmas; un apsaimnieko
maksas ceļus pasaulē. PTL kritiķi norāda ka īstenotie projekti ir tie, kurus uzskata par
finansiāli dzīvotspējīgiem no privātā sektora perspektīvas; ētiska motivācija ir nabadzības
samazināšanas un rentabilitāte; dažu pakalpojumu privatizācija novedīs pie tā, ka nabadzīgie
tiek atstāti atpalicības dēļ pieejamās cenas trūkuma dēļ; un valdību kontrole pār sabiedriskiem
pakalpojumiem ir ievērojami samazināta ar PTL.
PTL efektivitāte nozīmē pakāpi, kādā tiek sasniegti uzdevumi un cik lielā mērā tiek
atrisinātas noteiktas publiskās problēmas. Pretstatā efektam (efficiency) , efektivitāte
(effectiveness) tiek noteikta bez izmaksu vērtēšanas, un tā kā efekts nozīmē, ka "dara visu
labi", "efektivitāte nozīmē" darīt pareizās lietas. "
Publisko tiesību līgums, līdzīgi kā civiltiesiskais līgums, kā juridisks akts tiek
noslēgts, kad abu pušu gribas ir līdzvērtīgas. Tomēr vairāki teorētiķi uzskata, ka publisko
tiesību līgumā līgumslēdzēju puses nevar būt līdzvērtīgas, jo valsts pārvaldes iestādei ir
lielākas pilnvaras un tā ir savā veidā priviliģētāka par padotības iestādi vai privātpersonu.
Saskaņā ar tiesību aktiem ir iekļauj informāciju par efektivitāti piemēram: 1) līguma
priekšmets, ieskaitot būvdarbu vai pakalpojumu apjomu, saturu, kvalitāti un veidu; 2) līguma
finansiālos nosacījumus; 3) tiesību kopumu katrs publiskais partneris nodod privātajam
partnerim; 4) valsts partneru resursi, kurus katrs valsts partneris nodod privātajam partnerim,
un šo resursu pārsūtīšanas kārtība; utt.
EFFECTIVENESS OF PUBLIC CONTRACTS
Nikolajs Ozoliņš
Turība University (Latvija)
Discussion around the efficacy and effectiveness of Public contracts (PC) has
become increasingly polarised.Private enterprises now build and staff the garbage trucks.
They build and operate roadways; they staff manual and electronic toll collection systems;
and they plow and maintain road surfaces. Critics of PC that, It has been suggested that the
projects pursued are ones that are perceived to be financially viable from the private sector
perspective; the ethical motivation is profitability over poverty reduction; the privatisation of
some services will lead to the poor being left behind because of lack of affordability; and
governments’ control over public services is greatly reduced with PC.
Effectiveness of PC means degree to which objectives of PC are achieved and the
extent to which targeted problems are solved. In contrast to efficiency, effectiveness is
determined without reference to costs and, whereas efficiency means "doing
the thing
right," effectiveness means "doing the right thing."
For PC effectiveness information shall be included in a public procurement
procedure by law :1) subject of the agreement including the amount, content, quality and
manner of construction works or services;2) financial conditions of the agreement;3) set of
rights each public partner transfers to the private partner;4) public partner resources each
public partner transfers to the private partner and the procedure for transferring such
resources; etc..
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E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN RESURSI: PIEEJAMĪBA UN LIETOJAMĪBA
Daina Vasiļevska, Modrīte Pelše
Liepājas universitāte (Latvija)
Pētījuma mērķis ir veicināt vienotu izpratni par e-studiju tehnoloģijām un to nozīmi
studiju procesā. Rakstā ir apkopotas būtiskākās atziņas par e-studiju resursu un tehnoloģiju
iespējamo pielietojumu un kā arī izstrādāti vērtēšanas kritēriji. Kritēriji atspoguļo resursu un
tehnoloģiju aspektus, kas ir būtiski kvalitatīvai un mērķtiecīgai izmantošanai studiju procesā.
E-studiju resursu galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu studiju programmu
īstenošanai, jo iekļaujot tos studiju procesā līdztekus tradicionālajiem līdzekļiem, ir
iespējams modernizēt studiju vidi, izmantot inovatīvas un interaktīvas metodes un
individualizēt studiju procesu – pielāgot studiju saturu studentu individuālajām vajadzībām un
nodrošināt atgriezenisko saikni.
E-studiju resursu priekšrocības, salīdzinot ar tradicionālajiem līdzekļiem, ir to
pieejamība internetā un ērta to izmantošana gan augstskolā, gan ārpus tās. E-studiju resursi
atšķirībā no iespieddarbiem var būt multimodāli (informācijas pārraide var notikt gan vizuāli,
gan audiāli). Tos ir iespējams pielāgojot lietotāja individuālajām vajadzībām, piemēram, ir
iespējams mainīt lasāmā teksta un attēlu izmērus. Izmantojot dažādas tehnoloģijas studiju
procesā, lietotāji pilnveido savas digitālās prasmes, kas ir svarīgs faktors kvalitatīvas
izglītības ieguvei, karjeras veidošanai un konkurētspējai darba tirgū.
Kvalitatīvu e-studiju vidi veido studiju programmas īstenošanai un studiju satura
apguvei atbilstošu resursu un tehnoloģiju kopums un to izmantošanai nepieciešamās tehniskās
ierīces, iekārtas, aprīkojums, kā arī personāls, kas nodrošina mērķtiecīgu un efektīvu resursu
izmantošanu studiju procesā.
Lai nodrošinātu e-studiju resursu ilglaicīgumu un padarītus tos neatkarīgus no
konkrētas studiju satura vadības sistēmas (angļu val. Learning Content Management System),
tie jāveido atbilstoši vispārpieņemtiem studiju jomas tehniskajiem standartiem, kurus
atbalsta pietiekami plašs sistēmu klāsts, piemēram Moodle .
E-LEARNING TECHNOLOGIES AND RESOURCES: AVAILABILITY AND
APPLICABILITY
Daina Vasiļevska, Modrīte Pelše
Liepaja University (Latvia)
The aim of the research is to promote a common understanding of e-study
technologies and their importance in the study process. The article summarizes the most
important lessons about the potential application of e-learning resources and technologies as
well as evaluation criteria. Criteria reflect the aspects of resources and technologies that are
essential for qualitative and targeted use in the study process.
The main task of e-studies resources is to provide support for the implementation of
study programs because by incorporating them in the study process alongside traditional
means it is possible to modernize the study environment, use innovative and interactive
methods and personalize the study process - to adapt the study content to the individual needs
of students and provide feedback.
The advantages of e-learning resources in comparison with traditional means are their
availability on the Internet and their convenient use both at the university and outside it.
Unlike printed materials, e-learning resources can be multimodal (information transmission
can be both visual and audio). They can be customized to suit individual needs of the user, for
example, it is possible to change the size of the text and image you want to read. Using
different technologies in the study process, users improve their digital skills, which is an
important factor for the acquisition of quality education, career development and
competitiveness in the labor market.

A high-quality e-study environment consists of a set of resources and technologies
corresponding to the implementation of the study program and acquisition of study content, as
well as the technical equipment, equipment, equipment and personnel necessary for their use,
which ensures the purposeful and efficient use of resources in the study process. In order to
ensure the durability of e-learning resources and make them independent of a particular
Learning Content Management System, they should be developed in accordance with
generally accepted technical standards in the field of education, supported by a sufficiently
wide range of systems, such as Moodle.
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ZINĀTNES, VALSTS INSTITŪCIJU, UZŅĒMĒJU UN LATVIJAS DIASPORU
SADARBĪBAS MODELIS PĒTNIECĪBAS UN TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪŠANAI UN
INOVĀCIJAS VEICINĀŠANAI
Maira Leščevica, Anna Zamuele, Mairita Zaķe, Ieva Kreituze
Vidzemes Augstskola (Latvija)
Pētījums ir veikts EKOSOC-LV apakšprojekta 5.2.2. “Inovācijas un uzņēmējdarbības
attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” ietvaros, par Latvijas zinātnes un
biznesa pārstāvju un Latvijas Diasporas sadarbības modeļa izstrādi, zinātnes un tehnoloģiju
attīstīšanai un inovācijas veicināšanai.
Pētījuma gaitā ir (1) pētīta pasaules prakse Diasporu iesaitē valsts, ekonomikas un
sabiedrības procesos, (2) apzināta Diasporu loma un aktivitāte, (3) novērtēta līdzšinējā
Latvijas Diasporu iesaiste.
Sākotnēji aptaujāti tika eksperti jeb Diasporu pārstāvji, kas ir vairāk saistīti ar
aktuālajām problēmām, kā arī nesen atgriezušies uz dzīvi Latvijā.
Pētījuma laikā tika iegūts Diasporu pārstāvju viedoklis par to, kā un vai viņi vēlas tikt
iesaistīti valsts ekonomikā, biznesā un inovāciju attīstīšanā; ko viņi sagaida no valsts un
zinātnes. Vēl tika pētītas jaunākās tehnoloģijas un metodes, kas varētu šo Diasporu iesaistes
procesu atvieglot. Pakāpeniski tika izstrādāts un aprobēts modelis, kas veicinātu zinātnes un
tehnoloģiju attīstību un inovācijas, pielietojot Diasporas dalībnieku un ekspertu atzītās
sadarbības veidus un metodes. Papildus tika veikta modeļa novērtēšana un papildināšana,
izmantojot modeļa sadarbības partneru intervijas, kā arī veicot Diasporas dalībnieku aptaujas
rezultātu kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi.
COOPERATION MODEL OF SCIENCE, STATE INSTITUTIONS,
ENTREPRENEURS AND LATVIAN DIASPORAS FOR DEVELOPMENT OF
RESEARCH AND TECHNOLOGY, AND PROMOTION OF INNOVATION
Maira Leščevica, Anna Zamuele, Mairita Zaķe, Ieva Kreituze
Vizdeme University of Applied Sciences (Latvia)
Research is performed in project EKOSOC-LV subproject 5.2.2. "The Development
of Innovations and Entrepreneurship in Latvia in Compliance with Smart specialization
strategy" framework, about Creation of Latvian Science and business and Latvian Diasporas
cooperation model to develop research and technologies and promote innovation.
During research there is (1) identified best practices for Diaspora’s involvement in
state, economy and society processes, (2) acknowledged role and activities of Latvian
Diaspora, (3) appraised existing level of involvement of Latvian Diaspora’s.
In the preliminary Survey participated only experts from Diasporas – the most active
more connected with actual problematics, and also those who have recently returned to stay in
Latvia.
During the massive survey were obtained the opinions of Diaspora about the
willingness and chances to be involved in state economy, business and promotion of
innovations; what they expect from government and science/ education institutions. More
there were researched modern technologies and methods, how to ease process of Diaspora’s
involvement. Gradually there were developed and approbated model to promote development
of science and technology and innovations, based on Diaspora’s survey respondents and
expert’s opinion about cooperation types and methods. Additionally there were performed
model testing and improvement by interviews of cooperation main partner representatives,
and also by performing of Diasporas survey results qualitative and quantitative analysis.
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KONKURĒTSPĒJAS ANALĪZES MODEĻI UN REZULTĀTI
Velga Ozoliņa, Remigijs Počs
Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
Konkurētspējas jēdziens ir komplekss jēdziens, ko daudzi autori definē atšķirīgi.
Tomēr visus definējumus vieno kopējs elements – konkurence, kas ietver sacensību par
ierobežotajiem resursiem vai klientiem. Tādējādi pētījuma objekts ir ļoti plašs. Potenciālie
konkurētspējīgie uzņēmumi Latvijā ir gan pakalpojumu, gan ražošanos sektoros, tiem ir
dažādi īpašnieki (publiskie un privātie), kapacitāte, tirgus koncentrācija un tradīcijas. Attiecīgi
par tiem ir pieejama dažādas detalizācijas kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija, kas nosaka
atšķirības arī konkurētspējas analīzes metodoloģijā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt modeļus, kas
būtu izmantojami Latvijas uzņēmumu vai nozaru konkurētspējas analīzei.
Pētījuma rezultātā ir izveidota makroekonomisko konkurētspējas rādītāju sistēma,
iekļaujot tādus rādītājus kā eksporta specializācija; pievienotā vērtība uz vienu izlaides
vienību; darbaspēka produktivitāte; pievienotā vērtība uz vienu darbaspēka vienību;
pievienotā vērtība pret darbaspēka izmaksām; darbaspēka vienības izmaksas; iegūto
konkurētspējas priekšrocību (RCA) indekss u.c.. Rādītāju sistēma izmantota gan analizējot
kopējās tautsaimniecības nozaru tendences, gan detalizēti augto un vidēji-augsto tehnoloģiju
nozarēs, gan salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm.
Izstrādāts Latvijas enerģētikas nozares un Baltijas jūras reģiona elektroenerģijas
tirgus konkurētspējas novērtēšanas sistēmdinamikas modelis, kas sastāv no elektroenerģijas
patēriņa bloka, elektroenerģijas tirgus bloka un ražošanas bloku grupas.
Attīstot Portera teoriju, izveidots “Dzintara” modelis un novērtēta Latvijas Dzelzceļa
konkurētspēja Baltijas jūras reģionā. Vērtējuma rezultātā tika noskaidrots, ka konkurētspējas
priekšrocības dzelzceļa sektorā ir ieguvusi Krievija, Latvija ir ieguvusi otro vietu
konkurētspējas nodrošināšanā.
Izmantojot produkcijas izlietojuma-izlaides tabulas datus, tika izveidots arī
izlietojuma-izlaides (input-output) modelis, veidojot modeli atsevišķām nozaru grupām, tai
skaitā augsto tehnoloģiju, vidēji augsto un vidēji zemo tehnoloģiju nozaru grupām.
Izveidotais modelis ļauj novērtēt konkurētspējas pieauguma rezultātā panāktā eksporta
apjoma palielinājuma ietekmi uz pārējo nozaru attīstību, kā arī uz importa apjomiem.
Analizēta ekonomikas attīstība konkurētspējas izmaiņu rezultātā, izmantojot Latvijas
Attīstības modeli (LMD). LMD ir makro-ekonometriskais modelis, kurā izdalītas 10 nozares:
lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, pārējā rūpniecība, būvniecība, tirdzniecības un
viesmīlības pakalpojumi, transporta pakalpojumi, valsts pārvalde, izglītība, veselības aprūpe
un pārējie pakalpojumi. Modelī iekļauti būtiskākie rādītāji, kas ļauj vērtēt ekonomikas
attīstības scenārijus pie noteiktām konkurētspējas attīstības tendencēm. Konkurētspējas
attīstības scenāriji noteikti, balstoties uz iegūto konkurētspējas priekšrocību (RCA) indeksa
analīzes rezultātiem.
RESULTS AND MODELS OF COMPETITIVENESS ANALYSIS
Velga Ozoliņa, Remigijs Počs
Riga Technical University (Latvia)
Concept of competitiveness is complex and many authors define it differently.
Nevertheless, all definitions have one common element – competition, which implies contest
for limited resources or clients. Thus, the object of research is very wide. Potential
competitive enterprises in Latvia are both in service and production sectors, they have
different owners (public and private), capacity, market concentration and traditions.
Accordingly, there are differences regarding the scope of qualitative and quantitative
information on them, which determine that also competitiveness analysis methodology should

be different. The aim of the research is to develop models, which could be applied for
competitiveness analysis of Latvian enterprises or industries.
Research results include elaborated system of macroeconomic competitiveness
indicators, including such variables as export specialisation; value added per unit of output;
labour productivity; ratio of value added to labour; ratio of value added to labour costs; unit
labour costs; revealed comparative advantage (RCA) index etc. The system of indicators is
used both to analyse general trends in the sectors of economy, and to make more detailed
analysis on high- and medium-high-technology industries in Latvia and in comparison with
the other Baltic countries.
Latvian energy sector and Baltic Sea region electricity market competitiveness
evaluation system dynamic model is developed, which consists of electricity consumption
block, electricity market block and a group of production blocks.
Developing Porter theory, “Amber” model is developed and used to evaluate
competitiveness of Latvian Railways in the Baltic Sea region. Evaluation results show that in
railway sector Russia has obtained competitiveness advantages, Latvia is in the second place
in ensuring competitiveness.
Using input-output table data, also input-output model was developed, allowing
obtaining results on several groups of industries, including high-, medium-high- and low-tech
industries. Elaborated model helps to assess the influence of export increase due to the
increased competitiveness on the development of other industries and on imports.
Analysis on economic development caused by the changes in competitiveness was
analysed also using Latvian Model of Development (LMD). LMD is a macro-econometric
model disaggregated in 10 industries: agriculture, manufacturing, other industry sectors,
construction, trade and accommodation, transport services, public administration, education,
health care and other services. Model includes the main indicators, which allow evaluation of
economic development scenarios, based on particular competitiveness development trends.
Competitiveness development scenarios are determined based on the analysis results of
revealed comparative advantage (RCA) index.
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VIZIONĀRAIS (TERITORIJAS KOPSKATA) SCENĀRIJS, KĀ VIRZĪTĀJS UZ
VIEDAS LATVIJAS IZAUGSMES ATTĪSTĪBU
Andra Zvirbule, Baiba Rivža
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas un sabiedrības attītības fakultāte
(Latvija)
VIZIONARY (TERRITORIAL COMPREHENSIVE ) SCENARIO AS A GUIDE TO
LATVIA'S SMART GROWTH DEVELOPMENT
Andra Zvirbule, Baiba Rivža
Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social
Development (Latvia)
Vērtējot un virzot valsts, reģionu un teritoriju attīstību uz nākotnē sasniedzamu, bet
tai pašā laikā izaicinājumu un ambiciozu uzstādījumu pilnu mērķi – Latvija var tikt virzīta uz
viedas (gudras) attīstības ceļa.
Viedas Latvijas attīstības nosacījumi ir ietverti aspektā, ka no vienas puses tiek
mērķtiecīgi virzītas zināšanas, pētniecība un inovācijas, bet no otras puses ir vērojamas
ietekmes (iedzīvotāju ietekmes, uzņēmējdarbības ietekmes, sabiedrības ietekmes) un resursu
(vides, dabas, kapitāla) pakļaušana šai viedai valsts un teritorijas virzīšanai.
Balstoties uz iepriekš veiktiem pētījumiem (B.Rivža u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija)
par Latvijas tautsaimniecības transformāciju un gudru izaugsmi, teritorijas kopskats saistāms
ar reģionu vai konkrētas teritorijas attīstības virzītājspēka, kopējā potenciāla un
konkurētspējas paaugstināšanu atbilstoši to resursiem un prioritātēm. Savukārt vizionārais
skatījums sevī ietver: a) pievilcīgas vides veidošanu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem; b)
attīstības centru funkcionālo tīklu veidošanu, vienojoties par resursu efektīvu izmantošanu,
kas balstīta uz lomu papildinātības un sadarbības principiem; c) telpiskās attīstības
perspektīvu ietverot dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu.
Veicot pētījumu, kur galvenais mērķis bija noteikt viedas (gudras) Latvijas izaugsmes
attīstības iespējamos alternatīvos scenārijus un novērtēt to svarīgumu, kā viens no scenārijiem
tika iezīmēts arī – vizionārais scenārijs. Pētījums veikts pielietojot hierarhiju analīzes (AHP)
metodi un pieaicinot ekspertus.
Kopējā pētījuma (VPP ECO-SOC) ietvaros tika noteikti, ka piemērotāki scenāriji
viedas (gudras) Latvijas izaugsmes attīstībai piemērotāki ir konkurētspējas un līderības
scenāriji Savukārt vizionārais scenārijs bija saņēmis viszemāko ekspertu atbalstu taču šim
scenārijam ekspertu viedokļi bija viskrasāk izteikti gan pozitīvā scenārija virzīšanā, gan arī
negatīvā. Līdz ar to gribējām izpētīt detalizētāk šo kraso viedokļu ietekmi uz vizionārā
scenārija izvēli.
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PUBLISKO KORPORĀCIJU KOMERCDARBĪBAS NĀKOTNE LATVIJĀ
Ernests Saulītis
Biznesa augstskola Turība
FUTURE OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF PUBLIC CORPORATIONS IN
LATVIA
Ernests Saulītis
Turība University (Latvija)
Publisko korporāciju jēdziens nav plaši pazīstams Latvijas tiesību un ekonomiskajā
doktrīnā. Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijā nav publisko korporāciju vispārējai izpratnei
atbilstošu kapitālsabiedrību, nodibinājumu vai aģentūru. Tomēr pārvaldes uzdevuma
realizācijas pamatā mūsdienās nevar būt peļņas gūšanas mērķis vai valsts fiskāla interese.
Vienlaikus Latvijā publiskajām korporācijām, kas veidotas kā publiskām personām
piederošas kapitālsabiedrības, nereti tiek izvirzīti uzdevumi, kas pēc savas būtības neatbilst
komercdarbības jēdziena izpratnei un to galvenie ienākumu avoti ir valsts budžeta dotācijas
vai pat citu komersantu ziedojumi. Pie šiem apstākļiem dauzu publisko korporāciju veicamā
darbība pēc būtības neatbilst komercdarbības izpratnei un kapitālsabiedrības formas
izmantošanai nav ekonomiska vai juridiska pamata. Darbības un pieejamā finansējuma
izlietojuma ne caurskatāmība ir divas galvenās Latvijas publisko personu kapitālsabiedrību
galvenās problēmas. Īpašnieku – publisko personu, rīcība nav konsekventa, dažādos veidos
izņemot šo kapitālsabiedrību peļņu, un faktiski liedzot tām attīstīties, izmantojot savus
resursus. Šāda pieeja liek sabiedrībai kopumā maksāt vairāk par šo kapitālsabiedrību
sniegtajiem pakalpojumiem. Normatīvā līmenī nepieciešams radīt risinājumus, kas mazinātu
politiski motivētu lēmumu pieņemšana iespējamību saistībā ar publisko personu
kapitālsabiedrību komercdarbību. Tomēr publisko korporāciju komercdarbības nākotne nav
nošķirama no politiskajiem lēmumiem. Latvijā patreizējā situācijā ir novērojama visai
pretrunīga situācija. No vienas puses ar publisko personu saimniecisko darbību saistītajā
normatīvajā regulējumā ir konstatējama vēlme ierobežot publisko personu komercdarbību. No
otras puses novērojama tendence, ka publiskās personas aktīvi izmanto normatīvajā
regulējuma noteiktos izņēmumus un saņem dažāda veida pakalpojumus, izmantojot tām
piederošās kapitālsabiedrības vai aģentūras. Tādējādi var izteikt viedokli, ka publisko
korporāciju komercdarbībā un ar to saistītajā normatīvajā regulējumā turpmākajos gados būs
novērojamas pretrunīgas tendences.
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CEĻĀ UZ LATVIJAS LABKLĀJĪBU: PAŠVALDĪBU IESPĒJAS IETEKMĒT
IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU
Inga Jēkabsone, Biruta Sloka
Latvijas Universitāte (Latvija)
TOWARDS LATVIA'S WELL-BEING: OPPORTUNITIES FOR MUNICIPALITIES
TO IMPROVE THE WELL-BEING OF SOCIETY
Inga Jēkabsone, Biruta Sloka
University of Latvia (Latvia)
Labklājības (angliski well-being) jēdziens ir bijis nozīmīgs vienmēr – katra
sabiedrības cenšas atrast labāko iespējamo risinājumu iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai.
Tradicionāli nācijas labklājība tiek mērīta ar makroekonomiskajiem rādītājiem kā IKP vai
NKP. Tomēr labklājība ir vairāk par materiālās bagātības akumulāciju, tā ir arī apmierinātība
par ikdienu un izredzes uzlabot savus dzīves apstākļus nākotnē.
Labklājība nav skaidri nosakāms un izmērāms lielums – zinātniskajā literatūrā tiek
formulētas vairāk nekā 250 dažādu definīciju, uzsverot dažādas objektīvas vai subjektīvas šī
jēdziena šķautnes. Tajā pašā laikā pēdējās desmitgadēs tiek uzsvērta vietējas pārvaldības
nozīme iedzīvotāju labklājības veicināšanā, jo tieši vietējai pārvaldībai pretēji reģionālajai vai
nacionālajai ir tiešas saiknes ar iedzīvotāju – gan informatīvas, gan finansiālas, līdz ar to
aktuāls ir jautājums par šo saikņu stiprināšanu, ieviešot līdzatbildības pieeju pašvaldībai
svarīgu lēmumu pieņemšanā un sabiedrības iesaistīšanu pašvaldības aktuālu jautājumu
risināšanā, tādējādi tieši ietekmējot savu iedzīvotāju subjektīvo labklājību. Arī Latvijas
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam ir minēts, ka 2030.gadā „(..) ir stiprinājusies arī
iedzīvotāju vēlme un prasmes līdzdarboties jautājumu risināšanā. Tostarp izdevies palielināt
iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldības attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanā. Gan
līdzdarbības iespējas, gan arī uzlabotā komunikācija ar iedzīvotājiem vairojusi cilvēku
uzticību savai valstij” (PKC, 2010). Līdz ar to aktualizējas jautājums par labklājības pētīšanu
tieši vietējās pārvaldības (pašvaldības) līmenī pretēji ierastajai labklājības pētīšanai valsts
līmenī.
Pētījuma mērķis ir analizēt pašvaldību iespējas ietekmēt iedzīvotāju labklājību un
sniegt pārvaldības rekomendācijas pašvaldībām labklājības nodrošināšanai tās iedzīvotājiem.
Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi:
•
pētīt pašvaldības jēdziena formulējumu un pašvaldības pārvaldes teorijas, kā
arī vietējo pārvaldību nozīmi labklājības nodrošināšanā institucionālā, juridiskā un
administratīvā skatījumā;
•
atbilstoši izstrādātai metodikai analizēt labklājību pašvaldībās;
•
izstrādāt pārvaldības rekomendācijas pašvaldībām labklājības palielināšanai.
Pētījuma izstrādes laikā veikta zinātnisko publikāciju un veikto zinātnisko pētījumu
analīze, kā arī izmantotas pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, tajā skaitā
grupēšana, grafiskā analīze, ekspertaptauja, daļēji strukturētās intervijas, fokusgrupu diskusiju
metode, situācijas analīze, scenāriju metode, standartizācijas metode. Datu analīzei izmantoti
centrālās tendences jeb lokācijas rādītāji: aritmētiskie vidējie, moda, mediāna, variācijas
rādītāji.
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PENSIJU ADEKVĀTUMS UN TAISNĪGUMS KĀ PENSIJU SISTĒMAS
INSTITUCIONĀLĀ DIZAINA FUNKCIJAS: BALTIJAS VALSTU GADĪJUMS
Olga Rajevska
Latvijas Universitāte (Latvija)
ADEQUACY AND EQUITY OF PENSIONS AS A FUNCTION OF PENSION
SYSTEM INSTITUTIONAL DESIGN: A CASE OF THE BALTIC STATES
Olga Rajevska
University of Latvia (Latvia)
Pētījums fokusējas uz pensiju adekvātuma un taisnīguma noteicošo faktoru
identificēšanu un izvērtēšanu. Pētījuma mērķis ir salīdzināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
vecuma pensiju sistēmu institucionālo dizainu, identificēt, kā dizaina noteikti elementi
ietekmē pensiju adekvātumu un taisnīgumu, kā arī izstrādāt rekomendācijas politikas
veidotājiem.
Darbā analizētas diskusijas par pensiju sistēmas taksonomiju, tās funkcionālajiem un
organizatoriskajiem elementiem un izvērtējuma kritērijiem; izpētīta pensiju likumdošanas
attīstība un esošo likumu un noteikumu izvērtējums Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tiek sniegta
pašreizējo Baltijas valstu pensiju sistēmu dizaina un funkcionēšanas salīdzinošā analīze
atbilstoši to adekvātuma un taisnīguma kritērijiem: tiek analizētas katra kritērija dimensijas
un mērījuma instrumenti un pēc tam instrumenti tiek piemēroti pētāmo sistēmu analīzei.
Pierādīts, kā neraugoties uz līdzību Baltijas valstu pensiju sistēmu organizēšanā, to
institucionālā dizaina dažas galvenās iezīmes ievērojami atšķiras, izšķiroši ietekmējot to
adekvātumu un taisnīgumu. Institucionālais dizains ir būtisks faktors pensiju sistēmu darbības
rezultātiem. Pensiju sistēmas visās trīs valstīs ir tālu no adekvāta ienākum nodrošināšanas
vecajiem ļaudīm. Igaunijas sistēma nodrošina relatīvi augstākas vidējās pensijas, kamēr
Latvijas sistēma producē augstākas aizvietošanas likmes. Taču absolūtos skaitļos vecāka
gadagājuma cilvēku labklājība Baltijā ir ievērojami zem vidējiem rādītājiem Eiropā. Pensiju
sistēmas Igaunijā un Lietuvā uzrāda vairāk taisnīgu ieguvumu un risku sadales pazīmju I un II
pīlārā un tāpēc tās pilnīgāk atbilst taisnīguma principiem. Pensiju sistēmas Igaunijā, Latvijā
un Lietuvā tika izstrādātas deviņdesmito gadu vidū, kad Baltijas valstis bija daudz mazāk
iekļautas pasaules tirgos; šīs sistēmas bija pielāgotas situācijai valstī, kad cilvēki nedodas
strādāt uz ārzemēm un pensiju fondi iegulda savas valsts ekonomikā. Krīze parādīja, ka
sistēmas nebija pietiekami gatavas globalizācijas riskiem. Darba noslēgumā tiek piedāvāti
secinājumi un rekomendācijas pensiju politikas veidotājiem.
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VALSTS PĀRVALDES ATTĪSTĪBA
Jānis Načisčionis, Una Skrastiņa
Biznesa augstskola Turība (Latvija)
DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
Jānis Načisčionis, Una Skrastiņa
Turība University (Latvija)
1.Tautas padome (TP) 1918.gada 18.novembrī proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti.
Tomēr TP, kas, nebija vēlēta institūcija un tai trūka nepieciešamās demokrātiskās leģitimitātes
valsts konstitūcijas pieņemšanai.
2.1919.gada 19.augustā TP pieņēma Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu likumu.
Satversmes sapulci atklāja 1920.gada 1.maijā. Satversmes Sapulce pieņēma divus pagaidu
konstitucionālos aktus – 27.maijā Deklarāciju par Latvijas valsti un 1.jūnijā Latvijas valsts
iekārtas pagaidu noteikumus. Ar to Satversmes sapulce turpināja TP likumdošanas darbu,
tādejādi legalizējot tās darbību.
3.Kā profesors K.Dišlers, tieši Satversmes sapulces uzdevumi ir divi: izstrādāt un
izdot valsts pamata likumu un agrārās reformas likumu. Bet tanī pašā laikā Satversmes
sapulce izpilda arī kārtējā likumdošanas orgāna pienākumus: izdod nepieciešamos likumus,
lemj par valsts budžetu un kredītiem, lemj par karu un mieru un ratificē ar citām valstīm
noslēgtos starptautiskos līgumus. Izpildu vara pieder ministru kabinetam, viņam ”ir padotas
visas valsts iestādes un karaspēka virspavēlniecība.” Tomēr jāpieņem, ka arī Satversmes
sapulces laikā Ministru kabinetam ir bijušas padotas tikai pārvaldes (administratīvās) iestādes,
bet ne tiesu iestādes; katrā ziņā, arī šinī laikā tiesu iestādes bija pilnīgi patstāvīgas un ministru
kabinets viņu darbību neiespaidoja.
4.Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) stājās spēkā 1922.gada
7.novembrī. Satversmē minētie valsts varas orgāni ir sekojošie: 1) Pilsoņu kopums; 2)
Saeima; 3) Valsts prezidents; 4) Ministru kabinets; 5) Ministri; 6) Tiesas un 7) Valsts
kontrole. 1922.gada15.februārī pieņēma Satversmes 1.daļu, kas sastāvēja no septiņām
nodaļām un 88. pantiem, tajā skaitā Ministru kabinets.
Kā norāda Dr.hist. Valdis Blūzma, tad izpildvaru regulējošās normas Satversmē tika
ieskicētas visai vispārīgi.
5.A.Lēbers un I.Bišers secina, ka Latvijas parlamentārās valdības sistēma no 1918.
līdz 1934.gadam visumā attaisnojās un savas funkcijas veica sekmīgi. Taču tai piemita vairāki
trūkumi, kuri tieši ietekmēja arī Ministru kabineta darbību. Par būtiskiem trūkumiem
uzskatāmi sekojoši: 1)Vēlēšanu likums izraisīja Saeimas sadrumstalotību daudzās funkcijās.
Praksē tas nozīmēja, ka valdības sastādīšana bija grūta un izdevās bieži vien tikai pēc neglītas
“andelēšanās” starp potenciālajiem koalīcijas partneriem; 2)Satversme neparedzēja šķēršļus
valdības gāšanai. Neuzticības izteikšana nebija saistīta ar kādiem politiskiem nosacījumiem
un neprasīja kvalificētu balsu vairākumu. Opozīcijas partiju rokās tā bija viegli manipulējams
instruments. Četru saeimu laikā (1922.-1934.) Latvija piedzīvoja 13.valdības, kuru “mūžs”
vidēji bija tikai 10 mēnešu; 3) Valdības nestabilitāti sekmēja neefektīvs Saeimas atlaišana
mehānisms. Lēmumu par parlamenta atlaišanas ierosināšanu varēja pieņemt Valsts
Prezidents, bet līdz ar to viņš pats riskēja zaudēt savu amatu; 4)Satversmes 81.pants
pilnvaroja valdību izdot noteikumus ar likuma spēku, “ja neatliekama vajadzība to prasa”.
Valdība šīs tiesības izmantoja pārāk plaši, tādejādi kompromitējot konstitucionālo iekārtu.
6.Autoritārais režīms Latvijā saistāms ar Kārļa Ulmaņa vārdu, kas ministru prezidenta
pienākumus pildīja vairakkārt. K.Ulmanis izšķīrās pārņemt varu nekonstitucionālā ceļā. Divus
mēnešus pēc tam, kad K.Ulmani ievēlēja par ministru prezidentu, viņš 1934.gada 15.maijā
organizēja apvērsumu un pasludināja kara stāvokli. Trīs dienas pēc puča valdība paziņoja ar
atpakaļejošu datumu, ka “Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas izvešanai izpilda
Ministru kabinets, sākot ar 1934.gada 15.maiju plkst.23”. Līdz ar to pučisti faktiski apturēja

Satversmes 2.nodaļas “Saeima” darbību. Ministru kabinets ar likumu pilnvaroja iekšlietu
ministru pārtraukt to politisko partiju darbību, kuras viņš atzīst par “kaitīgām”. Reāli tika
slēgtas visas partijas, tajā skaitā paša K.Ulmaņa vadītā Zemnieku savienība.
1934.gada apvērsums nozīmēja, ka varas dalīšanas principa vietā stājās vienotas
valsts varas ideja. Līdz ar to Latvija zaudēja savu parlamentāro iekārtu un kļuva par valsti ar
autoritāru režīmu. Tomēr tiesas pēc apvērsuma visumā turpināja darboties neatkarīgi no
izpildvaras. Tāpēc nav pareizs apgalvojums, ka Latvija ar 1934.gada puču būtu beigusi
pastāvēt kā tiesiska valsts.
7.Valsts pārvaldes reformas jautājumi kļuva aktuāli tūlīt pēc Latvijas Republikas
neatkarības atgūšanas. Sistemātiska valsts pārvaldes reforma tika uzsākta 1993.gadā.
1995.gadā tika pieņemta Latvijas valsts pārvaldes reformas koncepcija. Kopš 2003.gada par
valsts pārvaldes politikas veidošanu ir atbildīga Latvijas Republikas Valsts kanceleja.
Politiskā atbildība par šo jomu pārgāja Ministru prezidentam, koncentrējot valsts pārvaldes
politikas izstrādi valdības centrā. Sākot ar 2016.gada 9.februāri par valsts pārvaldes politikas
veidošanu ir atbildīgs Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments, kurā ietilpst
divas nodaļas - Pārmaiņu vadības nodaļa un Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļa.
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VIETĀ SAKŅOTAS KULTŪRAS PRAKSES SABIEDRĪBAS ATJAUNOŠANAI
LAUKU TERITORIJĀS LATVIJĀ
Dina Bite, Ženija Krūzmētra
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)
PLACE BASED CULTURE PRACTICES FOR SOCIETY RENEWAL IN RURAL
TERRITORIES IN LATVIA
Dina Bite, Ženija Krūzmētra
Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia)
Latvijā, tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, lauku teritorijas skar dažādi procesi. No
vienas puses vērojama depopulācija, sarukšana, centralizācijas tendences, no otras puses –
vietu atdzimšana, kopienu atjaunošana, jaunu ekonomisko un sociālo struktūru veidošanās.
Lai arī joprojām vietas attīstības un sabiedrības atjaunošanas kontekstā tiek uzsvērta
ekonomikas un ražošanas nozīmība, pakāpeniski pieaug t.s. endogēnās (arī neoendogēnās,
neksogēnās) attīstības idejas, kuras uzsver atsevišķa indivīda un kopienas iniciatīvu, spēku un
atbildību izmaiņu virzīšanā. Tādējādi pieaug arī kultūras un kultūrvides nozīmība lauku
teritoriju attīstībā un sabiedrības ilgtspējā.
Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu ietvaros (projekts 5.2.4 un 5.2.8)
pētītas vietā sakņotas kultūras prakses dažādos Latvijas novados (Mazsalaca, Krāslava,
Kandava, Gulbene, Jēkabpils, Talsi, Engure). Pētījumā izmantota gadījumu analīzes
metodoloģija, tās ietvaros veicot novērošanu, dokumentu analīzi, daļēji strukturētas intervijas
ar kultūras procesu virzīšanā iesaistītajiem sociālajiem aģentiem un ekspertiem, kā arī veikta
iedzīvotāju aptauja (n=498) par vietējo dabas un kultūras resursu izmantošanu.
Pētījuma rezultāti atklāj, ka lauku teritorijās dažādi dabas un kultūras resursi tiek plaši
izmantoti. Par tipiskiem var uzskatīt tādus kultūras producēšanas veidus kā dažādu kultūras
un izglītības projektu realizēšanu, pasākumu organizēšanu un dalību tajos, kā arī vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanos vietējās amatiermākslas kolektīvos. Šo kultūras prakšu rezultātā gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem ir pieejams daudzveidīgs kultūras aktivitāšu klāsts.
Atsevišķās lauku teritorijās kultūras resursu izmantošana pacelta citā līmenī, proti, tā tiek
virzīta uz mērķtiecīgu vietas attīstību. Šīs aktivitātes ietver gan vietas mārketinga pasākumus
un līdz ar to arī tūristu piesaisti, gan jaunu produktu radīšanu un līdz ar to ekonomikas
veicināšanu. Par labajām praksēm šos kultūras izmantošanas veidus var saukt tad, ja dažādi
sociālie aģenti (pašvaldība, uzņēmēji, NVO, reliģiskās organizācijas u.c.) meklē savstarpējas
sadarbības iespējas un pārkāpj iepriekš ierasto fragmentācijas un nošķirtības barjeru. Šajos
gadījumos tiek veikts arī būtisks ieguldījums kopienas saliedēšanā, jo tiek īstenots sabiedrības
atjaunošanas princips – vietējo iedzīvotāju individuālo spēju, talantu, prasmju, radošuma
attīstīšana, izmantojot vietas specifiskos resursus. Tāpat vērojams, ka, pateicoties iedzīvotāju
aktivitātei, pārveidojas arī ekonomiskās struktūras.
Īpaša nozīme iepriekš minētajām kultūras praksēm ir tajās lauku teritorijās, kur
apsīkusi ekonomiskā darbība, krasi samazinājies iedzīvotāju skaits, sarukuši pakalpojumi un
kur iedzīvotāji spiesti meklēt risinājumus gan individuālai, gan kopienas līmeņa izdzīvošanai.
Lai arī vairākās lauku teritorijās vietējie iedzīvotāji ir spējuši radīt inovatīvus produktus un
risinājumus, bieži vien šie kultūras resursos balstītie risinājumi netiek institucionāli akceptēti
un atbalstīti. Līdz ar to, balstoties uz pētījuma rezultātiem un citu valstu pieredzi, var izteikt
priekšlikumu publiskās pārvaldes institūcijām definēt kultūras resursus un kultūras prakses kā
stratēģisku prioritāti lauku teritoriju attīstībā gan formāli, gan ar praktiska atbalsta palīdzību.
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VESELĪBAS APRŪPES KONKURĒTSPĒJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI LATVIJĀ
Anita Villeruša, Daiga Behmane, Uldis Berķis, Anita Kokarēviča, Vinita Cauce
Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
FACTORS INFLUENCING HEALTH CARE COMPETITIVENESS IN LATVIA
Anita Villeruša, Daiga Behmane, Uldis Berķis, Anita Kokarēviča, Vinita Cauce
Rīga Stradiņš University (Latvia)
Latvijas veselības aprūpes sistēmas rādītāji gan attiecībā uz iedzīvotāju veselības
līmeni, mirstību un saslimstību, gan arī sistēmas funkcionēšanu - piekļuves taisnīgumu,
resursu sadali un izmantošanas efektivitāti būtiski atpaliek no ES dalībvalstu vidējiem
rādītājiem. Tajā pašā laikā, neskatoties uz kopējo nepietiekamo finansējumu, veselības
aprūpes nozares tehnoloģiskā jauda attīstītās, vai dažās jomās pat pārsniedz ES līmeni.
Perspektīvā plānojot lielāku ārvalstu pacientu piesaisti Latvijā, svarīgi ir noskaidrot to
sekmējošos un ierobežojošos faktorus, kas veikts VPP ECOSOC-LV ietvaros.
Mērķis. Raksturot veselības aprūpes ārējos un iekšējos konkurētspēju ietekmējošos
faktorus un novērtēt to nozīmīguma un snieguma rādītājus.
Materiāli un metodes. Veikta PEST (politiskie, ekonomiskie, sociālie un
tehnoloģiskie faktori) analīze izmantojot ekspertu metodi (N=12) un ārstniecības iestāžu
vadītāju aptauja, balstoties uz šķērsgriezuma pētījumu, kurā piedalījās 87 Latvijas veselības
aprūpes iestādes.
Rezultāti. PEST analīzē tika izveidota ārstniecības iestāžu konkurētspēju noteicošo
ārējo faktoru matrica. Katrā no tām tika definēti septiņi svarīgākie faktori un veikts katra
faktora nozīmības un snieguma novērtējums pēc skalas 0-5. Kā svarīgākā tika atzīta
ekonomiskā dimensija norādot svarīgākos faktorus stabila pašmāju ekonomika;
konkurences vide starp pakalpojumu sniedzējiem; valsts investīciju un nodokļu atbalsta
politika; ilgtspējīgs nozares finansēšanas mehānisms. Kā otra nozīmīgākā izvirzīta politiskā
dimensija un tādi faktori kā visaptveroša un pārredzama nozares likumdošana, darbaspēka
politika un ilgtermiņa nozares stratēģijas nepieciešamība. Tehnoloģiskie faktori atzīmēti kā
trešie svarīgākie, kam seko sociālie faktori. Savukārt, lielākā neatbilstība starp faktoru grupu
nozīmību un sniegumu Latvijā norādīta tieši politiskajiem faktoriem - 61%, ekonomiskajiem
- 58%, tehnoloģiskajiem 48% un ārējiem sociālajiem faktoriem – 31% neatbilstība. Aptaujas
dalībnieki kā būtiskākos šķēršļus medicīnas eksporta veicināšanai atzīst sociālo vidi 70%
gadījumu, pašas veselības sistēmas darbību - 63,8% un veselības aprūpes infrastruktūru 56,8%. Tiek atzīts, ka uzņēmumā trūkst ieinteresētības (58,3%), pie tam 65,9% norāda tieši
uz personāla neieinteresētību. 91,6% apzinās, ka ārvalstu pacientu piesaiste prasīs papildus
resursus, ka būtiski jāinvestē infrastruktūras uzlabošanā (78,7%) un jāpārvar birokrātiski
šķēršļi (66,7%). 62,4% atzīst, ka līdzšinējās kvalitātes prasības nav standartizētas. 91,9%
uzskata, ka pietrūkst valsts stratēģijas konkurētspējas veicināšanai un, ka valstī nepieciešams
atbalsts eksporta veicināšanai (71,8%).
Secinājumi. Lai arī ir Latvijā vērojams veselības aprūpes pakalpojumu eksporta
pieaugums, pastāv ievērojami ārēji un iestāžu līmeņa šķēršļi to attīstībai. Veselības sektora
konkurētspējai ārējos tirgos nepieciešama ilgtermiņa attīstības stratēģija un darbaspēka
politika, pakalpojumu eksportu atbalstoša investīciju un nodokļu politika, kā arī
konkurētspējīgas vides radīšana sektora iekšienē.
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SOCIĀLAIS KAPITĀLS UN DARBINIEKU FINANSIĀLĀ LĪDZDALĪBA
UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UN INOVĀCIJU VEICINĀŠANAI
Madara Apsalone, Marta Ābula, Ilona Baumane-Vītoliņa, Anželika Berķe-Berga, Inna
Dovladbekova, Baiba Jakobsone, Baiba Šavriņa, Ērika Šumilo
Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL AND EMPLOYEE FINANCIAL
PARTICIPATION FOR ENHANCING BUSINESS COMPETITIVENESS AND
INNOVATION
Madara Apsalone, Marta Ābula, Ilona Baumane-Vītoliņa, Anželika Berķe- Berga, Inna
Dovladbekova, Baiba Jakobsone, Baiba Šavriņa, Ērika Šumilo
University of Latvia, Rīga Stradiņš University (Latvia)
Inovācijas ir būtisks Latvijas uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības
avots. Mēs daudzkārt skatām inovācijas šaurā izpratnē – kā konceptuāli jaunas preces vai
pakalpojumus, un kā nozīmīgas tehnoloģiju izmaiņas, nereti tikai augsto tehnoloģiju nozarē.
Vienlaikus inovācijas ietver arī jaunus procesus, tirgvedības un organizatoriskām metodes.
Inovācijas var nozīmēt arī citviet izstrādātas labās prakses un metožu pārņemšanu Latvijas
uzņēmumos, tautsaimniecībā un sabiedrībā kopumā. Arvien pieaug atbildīgas
uzņēmējdarbības nozīme – ilgtspējas kontekstā, pētījuma ietvaros analizēti tieši par inovāciju
sociālie aspekti.
Pētījuma pirmā daļa veltīta sociālā kapitāla analīzei un sociāli kulturālo faktoru
ietekmes novērtēšanai uz inovāciju procesiem Latvijas uzņēmumos. Tajā analizētas uz
resursiem un zināšanām balstītās pieejas, sociālā kapitāla teorijas, kā arī jaunākās attīstības
tendences inovāciju teorijas attīstībā. Pētījumā novērtēta sociāli kulturālo faktoru loma
inovāciju veicināšanā Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos. Aptaujājot 65 Latvijas
uzņēmumus, var secināt, ka pastāv vidēji cieša, pozitīva, statistiski nozīmīga saistība starp
visiem sociāli kulturāliem faktoriem un visiem inovāciju rādītājiem, tāpat, ka Latvijas
uzņēmumos ir vairāk izteikta komandas orientācija un mazāk izteikta rezultātu orientācija,
visizplatītākās ir tieši produktu inovācijas, savukārt vismazāk izplatītas procesu inovācijas, kā
arī uzņēmumi ir visinovatīvākie intensīvas attīstības pakāpē.
Darbinieku finansiālās līdzdalības uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai kontekstā
pētījuma mērķis bija izpētīt pasaules labo praksi saistībā ar darbinieku līdzdalību uzņēmumu
kapitālā, tās situāciju un attīstības iespējas Latvijā, ņemot vērā Latvijas normatīvo
regulējumu. Empīriskā pētījuma rezultāti liecina par to, ka darbiniekiem ir interese par darba
devējam piederošo akciju iegādi. Darbinieku attieksme pret darbu, kļūstot par akcionāru
līdzīpašniekiem, būtiski mainītos – palielinātos darba ražīgums, interese par uzņēmuma
finanšu rādītājiem, darbinieku drošība par savas darbavietas stabilitāti. Darbinieku motivācija
strādāt produktīvāk pieaugtu, par ko liecina gan darbinieku atbildes attiecībā par attieksmes
maiņu pret darbu, gan arī korelācijas un regresijas rezultāti, secinot, ka drošība par
darbavietas stabilitāti visvairāk ietekmē darba ražīguma pieaugumu. Darbinieku līdzdalībai
uzņēmumu kapitālā ir perspektīva Latvijā ar nosacījumu, ka tiek izstrādāti atbilstoši grozījumi
Latvijas Komerclikumā, galvenokārt piešķirot darbiniekiem akciju pirkuma tiesības ar mērķi
iegūt nākotnē pilnvērtīgas akcijas ar tādām privilēģijām kā līdzšinējiem akcionāriem.
Kopumā iegūti vērtīgi pētījuma rezultāti, kas ir labs pamats turpmākiem
padziļinātiem pētījumiem par sociālo kapitālu un darbinieku finansiālo līdzdalību.
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ATBALSTA POLITIKAS IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI ĢIMENES
LABKLĀJĪBAS VEICINĀŠANĀ
Lolita Vilka, Taņa Lāce, Ilze Trapenciere
Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
FAMILY WELLBEING SUPPORT POLICIES: CHALLENGES AND SOLUTIONS
Lolita Vilka, Taņa Lāce, Ilze Trapenciere
Rīga Stradiņš University (Latvia)
Pēckrīzes gados Latvijas valdības darba prioritātēs tika iezīmēta virzība uz ienākumu
nevienlīdzības samazināšanu. Attiecīgi tika atvēlēts papildus finansējums palīdzības un
pakalpojuma klāsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem. Latvijā mājsaimniecību bez bērniem
īpatsvars 2016.gadā bija 72,5%, savukārt mājsaimniecības ar bērniem veido mazāk nekā
trešdaļu no mājsaimniecību kopskaita (27,5%). Eurostat dati parāda, ka 2016.gadā 68.5%
bērnu dzīvoja mājsaimniecībās, kurās ir abi vecāki. Tas ir zemākais rādītājs ES (attiecīgi ES
28 - 81.2%). Savukārt 29.4% bērnu Latvijā dzīvo nepilnajās ģimenēs (attiecīgi ES 28 17.8%).
Ģimenes atbalsta politika Latvijā ir starpdisciplināra nozare, kas tiek īstenota
mijiedarbībā ar citām sociālās politikas jomām un nozarēm. Šaurākā nozīmē to veido
finansiālais atbalsts un pakalpojumi. Ģimenes atbalsta politikām Latvijā vidēji no IKP tiek
tērēts 2,25-2,5% no IKP (2014. - 2015.g.). Salīdzinājumā ar 2011. gadu finansējums ģimenes
politikai ir pieaudzis par 1,1%. Katras ģimenes situācija ir individuāla. Taču kopumā Latvijā
ir atbalstoša tendence attiecībā uz ģimenes labklājību: ir pieauguši pabalsti ģimenēm ar
bērniem, kā arī valsts garantē tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu abiem vecākiem.
Ģimenes labklājība ir analizējama arī saistībā ar darbu un nodarbināmību. Kā viens
no svarīgākajiem ražošanas faktoriem darbs ir arī labuma sadalīšanas, vajadzību
nodrošināšanas, palīdzības un sociālās aizsardzības sistēmas pamats.
Šajā ziņā nozīmīgi ir Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātie atbalsta
pasākumi. Faktiski vienīgā izdalītā mērķa grupa, kas orientēta uz vecāku līdzdalību darba
tirgū, ir vecāki (visbiežāk tās ir sievietes) pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Atsevišķos
nodarbinātības pasākumos kā prioritāras grupas tiek izdalīti arī vecāki/sievietes, kuriem ir 2
vai vairāk nepilngadīgi bērni.
Ģimenes labklājība galvenokārt ir saistīta ar materiālajām iespējām, ko garantē
atalgojums par darbu. Savukārt darba un ģimenes dzīves sabalansēšana ir kļuvusi aktuāla
problēma arī Latvijā. Tieši sievietes, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un
ģimenes ar maziem bērniem, visvairāk izjūt spriedzi dēļ līdzsvara trūkuma starp darbu un
ģimenes dzīvi. Tas negatīvi ietekmē strādājošo nodarbināmības kapacitāti no vienas puses un
ģimenes stabilitāti no otras puses. Biznesa uzņēmumos un organizācijās ir nepieciešams
attīstīt darba kultūru, kas respektē un uztur uzņēmuma un strādājošo interešu simetriju.
Valsts, pašvaldību un privātā partnerībā, kā arī inovatīvi paplašinot sociālā darba prakses
robežas, būtu rodami risinājumi - atbilstošu pakalpojumu attīstīšana darba un ģimenes
dzīves līdzsvarošanai.
Izaicinājumi
- Darba un ģimenes dzīves sabalansēšanai ir jārada:
• elastīgāki darba nosacījumi (laika, vietas, darba apstākļi);
• elastība pirmskolas izglītības iestāžu darba režīmā;
• pakalpojumi ģimenēm.
- Jāattīsta mērķētāki nodarbinātību un nodarbināmību veicinoši pakalpojumi
nepilno ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu vecākiem bezdarbniekiem.
- Nodarbinātības veicināšanai un cienīga darba vietu radīšanai jāizmanto sociālās
uzņēmējdarbības iespējas.
- Viena vecāka ģimeņu un trūcīgo ģimeņu ar bērniem atbalstīšanai jāpaplašina
adekvātu mērķēto pabalstu pārklājums.
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EKONOMISKĀS IZAUGSMES TENDENCES KĀ VIEDO TERITORIJU
ATTĪSTĪBAS VEICINĀTĀJS
Ligita Āzena, Līva Griņeviča, Sandija Zēverte-Rivža, Maiga Krūzmētra, Dace Štefenberga,
Elita Jermolajeva, Kārlis Krēsliņš
Latvijas Zinātņu akadēmija (Latvija)
ECONOMIC GROWTH TRENDS WITH INTELLIGENT TERRITORIES
DEVELOPMENT PROMOTER
Ligita Āzena, Līva Griņeviča, Sandija Zēverte-Rivža, Maiga Krūzmētra, Dace Štefenberga,
Elita Jermolajeva, Kārlis Krēsliņš
Latvian Academy of Sciences (Latvia)
Latvijā pēdējā desmitgadē teritoriju attīstības perspektīvas uzmanības centrā ir
bijušas regulāri. Ir izstrādāti valsts un reģionu attīstības stratēģijas dokumenti un noteikti
darbības virzieni. Viens no būtiskākajiem mērķiem ir tuvoties ES valstu vidējiem rādītājiem
visās dzīves jomās un vispirms jau ekonomiskajā attīstībā, kas darbojas kā nozīmīgs teritorijas
izaugsmes faktors.
Izaicinājumi
Teritorijas attīstība (dzīvotspēja) atkarīga no teritorijas ekonomiskās darbības.
Dzīvotspēju raksturo vietējo iedzīvotāju prasmes, zināšanas un spējas un daudzveidīga un
veselīga ekonomika.
Jāveicina radoša un diversificēta ekonomiska darbība, kas nodrošina nodarbinātību un
līdz ar to arī teritorijas apdzīvotību. Efektīva teritorijas vadība, lai augstu tās labklājība un
dzīvotspēja.
Nepieciešamība pēc integrētas ekonomikas nozares un spēcīgas vietējās ekonomikas.
Ekonomiskās attīstības jomā izvirzās trīs prioritātes, kā attīstīt ekonomiku,:
pamatā ir zināšanas un inovācijas;
veicināt resursu ziņā efektīvāku, videi nekaitīgāku un konkurētspējīgāku ekonomiku;
ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšana ar augstu nodarbinātības līmeni.
Pētījumā apkopota statistika par laika posmu no 2009. līdz 2015. gadam no Lursoft
un CSP datu bāzēm par tautsaimniecību kopumā un it sevišķi uz zināšanām balstītās
uzņēmējdarbības segmentu visā Latvijas teritorijā (5 reģionos (Pierīgas, Kurzemes, Latgales,
Vidzemes un Zemgales), 110 novados un 9 valsts mēroga pilsētās).
Pētījuma mērķis ir novērtēt uzņēmējdarbības izmaiņas (2009.- 2015.) gadu laikā
īpašu uzmanību pievēršot uz zināšanām balstītas ekonomiskā segmenta pārmaiņu tendencēm.
Pētījuma gaitā veikts izmaiņu novērtējums a) Latvijā kopumā; b) piecos valsti veidojošos
reģionos; c) reģionus veidojošās vietējās administratīvās vienībās - novados*.
21. gs. par attīstības pamatlīniju izvirzīta uz zināšanām balstīta izaugsme, tad
pētījumā vienlaicīgi vērtēti gan tautsaimniecības kopuma izaugsmes tempi, gan arī uz
zināšanām balstītā segmenta izaugsme.
* VPP EKOSOC-LV monogrāfija «Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu
dzīvotspējai»
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VĀJAIS PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS LATVIJĀ - DRAUDS VALSTS
DROŠĪBAI
Ireta Čekse
Latvijas Universitāte (Latvija)
Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizētajā
Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums - ICCS ir plašākais longitudinālais pilsoniskās
izglītības pētījums Latvijā un pasaulē.
ICCS pētījuma mērķa grupa ir 8.klašu skolēni, kuru vecums pētījuma datu
savākšanas brīdī ir no 13-14 gadiem. Tas nozīmē, ka pēdējā ciklā - ICCS 2016 pētījumā
piedalījās jaunieši, kuri ir dzimuši laikā no 2003. līdz 2004. gadam. Latvijā dzīvojošie
respondenti mācās skolās ar krievu un latviešu mācību valodu un dzīvo dažādās Latvijas
vietās. Respondenti visu savu apzinīgo mūžu ir dzīvojuši brīvā demokrātiskā valstī, kas ir
starptautiski aizsargāta un bauda ekonomiskās un sociālās priekšrocības. Viņu dzimšanas
laikā Eiropas Savienība un NATO paplašināja savu dalībvalstu skaitu. Šie divi Latvijas valstij
svarīgie notikumi bija pagrieziena punkts, kas sekmēja valsts sociālpolitisko un ekonomisko
attīstību un nostiprināja iedzīvotājos pārliecību par drošas vides veidošanos. Tāpat šie jaunieši
visu savu apzinīgo mūžu, kā Latvijas kaimiņvalsts Krievijas prezidentu pazīst Vladimiru
Putinu, kurš Krievijas valsti vada kopš 1999.gada.
ICCS 2016 rezultāti atklāj, ka pilsoniskās kompetences līmenis Latvijas 8.klašu
skolēniem, salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm, ir viszemākais, bet starp Eiropas
Savienības dalībvalstīm, otrais sliktākais. Bez tam, bažas rada arī skolēnu vājā interese par
politiskiem un sociāliem notikumiem un attieksme pret Latvijas valsti, tās pastāvēšanu
nākotnē. Proti, divām trešdaļām Latvijas 8.klašu skolēnu neinteresē politiski un sociāli
jautājumi. Viņi neseko līdzi jaunākajiem notikumiem valsts un politikas dzīvē, neinteresējas
par kultūru, veselību un labklājību. Jauniešu zemais pilsoniskās izglītības līmenis un interese
par minētajām jomām mudina izvirzīt pieņēmumu, ka tikpat zema ir arī viņu interese par
drošības jautājumiem un zems valsts dzīvotspējas novērtējums.
Tā piemēram, gandrīz viena piektdaļa no skolēniem ar latviešu mācību valodu neredz
Latviju kā neatkarīgu valsti. Pesimistiski uz Latvijas kā neatkarīgu valsti nākotnē raugās katrs
septītais no 8.klašu skolēniem. Kā arī katrs ceturtais jeb 16% no Latvijas skolēniem prognozē,
ka Latvija pēc pārdesmit gadiem būs Krievijas sastāvā, bet katrs trešais jeb 12% norāda, ka
Latvija kā valsts nākotnē nepastāvēs. Šos skolēnus var raksturot kā zudušus pilsoņus, kuri
vairāk ir vērsti uz individuālu vajadzību apmierināšanu un mazāku uzmanību pievērš
sabiedrības kopējām interesēm, ētikas normām un vēlmei piederēt (Banks, 2017).
Pieteiktā tēmas mērķis ir aktualizēt jaunās paaudzes lomas būtisko nozīmi drošas,
demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanā Latvijā un, balstoties uz ICCS 2016
rezultātiem, norādīt uz pilsoniskās izglītības pilnveides virzieniem.
WEAKNESS OF CITIZENSHIP EDUCATION LEVEL IN LATVIA AS A THREAT
FOR NATIONAL SECURITY
Ireta Čekse
University of Latvia (Latvia)
The International Civic and Citizenship Education Study – ICCS carried out by the
International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA is the largest
longitudinal civic and citizenship education assessment in Latvia and in the world. The target
population of ICCS is eighth-grade students in the age group between 13 and 14 years at the
moment of data collection. Namely, ICCS 2016 includes young people who were born from
2002 to 2003.
The Latvia-based respondents attend schools with Latvian and Russian language of
instruction and live in various regions of the country. Their entire life, the respondents have

been living in a free democratic state that enjoys international protection and economic and
social benefits. During the first years or these young people’s lives, the European Union and
NATO expanded by adding new member states, including Latvia. These two major events
were the turning-point in Latvia’s political, economic and security development, which
among other things bolstered public confidence in the formation of a safe environment. It
should be noted that as long as they have been alive these young people have been seeing in
the media Latvia’s neighbouring state Russia being led exclusively by Vladimir Putin who
has been ruling the country since 1999.
The findings of ICCS 2016 reveal that Latvia’s eighth-graders have the lowest level
of citizenship competence among the democratic states of the Baltic Sea Region and the
second lowest across the European Union. Moreover, alarming is also the students’ weak
interest in domestic, social and foreign processes, as well as their attitude towards the state of
Latvia and the prospects of its future existence. Namely, two thirds of Latvia’s eighth-graders
are not interested in political and social matters. They do not keep up with current events and
do not take interest in culture, health and well-being. The low level of citizenship education
among youth and disinterest in the aforesaid domains are in line with other ICCS findings
which demonstrate similar low levels of interest also in regard to security issues as well as a
pessimistic assessment of the state’s viability.
For instance, nearly one fifth of students with Latvian language of instruction do not
regard Latvia as an independent state already at this very moment, while Latvia’s future
prospects of independence are viewed pessimistically by an even larger proportion of eighthgraders. Moreover, 16% of students in Latvia forecast that in a couple of decades Latvia will
have been incorporated into Russia, while 12% believe that in future Latvia will cease to exist
as a state. These students can be characterized as citizens more oriented towards satisfying
their individual needs and paying less attention to the society’s common interests, ethical
principles and the desire to identify with the state (Banks, 2017).
The aim of the introduced topic is to raise the issue of the younger generation’s
crucial role in the creation of a safe, democratic and civil society in Latvia, as well as to
specify directions for further development in citizenship education based on the findings of
ICCS 2016.
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IEDZĪVOTĀJU IZVIETOJUMS UN ĢEOGRĀFISKĀ MOBILITĀTE LATVIJĀ
Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Pārsla Eglīte, Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Margarita
Kairjaka
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (Latvija)
POPULATION CHANGE AND GEOGRAPHIC MOBILITY IN LATVIA
Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Pārsla Eglīte, Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Margarita
Kairjaka
University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences (Latvija)
Pieņēmums, ka sabiedrība kļūst arvien mobilāka, ir raksturīga mūsu laikmeta iezīme.
Iedzīvotāju pārvietošanās komplekso raksturu zinātnē apzīmē ar jēdzienu Jaunā Mobilitātes
Paradigma. Pētījumos mobilitātes paradigma saistīta ar cilvēku pārvietošanās
daudzveidīgajām formām, kas pēdējās desmitgadēs strauji mainījušās sociālās, ekonomiskās
un tehnoloģiskās attīstības rezultātā. Tas ir jauns izaicinājums pētniekiem, meklēt saiknes
starp dažādām mobilitātes formām un skaidrot likumsakarības cilvēku pārvietošanās
paradumos. Tomēr, neskatoties uz jaunajiem izaicinājumiem, iedzīvotāju ģeogrāfiskā
mobilitāte ir cieši saistīta ar noteiktas teritorijas apdzīvojuma sistēmu un iedzīvotāju
izvietojumu. Cilvēku pārvietošanās ietekmē iedzīvotāju izvietojumu valstī, reģionos un
atsevišķās pašvaldībās, raksturojot šo teritoriju apdzīvojuma sistēmu. Starpvalstu un
iekšzemes migrācija darba, mācību vai dzīvesvietas maiņas nolūkā, kā arī darbaspēka
svārstmigrācija un cilvēku ikdienas pārvietošanās, ir tās daudzveidīgās formas, kas raksturo
iedzīvotāju ģeogrāfisko mobilitāti. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijas sabiedrībā ļoti aktuāla
tēma ir emigrācija. Cilvēki starpvalstu migrācijā iesaistās dažādu iemeslu dēļ, galvenokārt
meklējot darbu un augstāku atalgojumu, kā arī jaunas iespējas izglītoties. Emigrācijai
nozīmīgi motīvi ir ģimeņu apvienošanās, jauna pieredze un aizraujoši piedzīvojumi.
Vienlaikus gan jāatzīmē, ka Latvijā reģistrētās iekšzemes migrācijas kopapjoms būtiski
pārsniedz statistikā uzskaitītos starpvalstu migrantus. Cilvēku kustībai starp valsts reģioniem
un pašvaldībām, kā arī darba un mācību svārstmigrācijai ir daudz lielāka ietekme Latvijas
apdzīvojuma sistēmas attīstībā un iedzīvotāju izvietojumā, nekā plaši aplūkotajiem starpvalstu
migrācijas aspektiem. Jāatzīmē visa veida iedzīvotāju mobilitātes saikne ar demogrāfiskās
attīstības norisēm Latvijā. Demogrāfisko pārmaiņu ietekmē mainās arī apdzīvojuma attīstības
iezīmes. Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā, pilsētās un laukos dzīvojošo sadalījumu, skaita un
sastāva izmaiņas mūsdienās visbiežāk nosaka tieši migrācijas procesi, nevis iedzīvotāju
dabiskā ataudze.
Pētījuma mērķis ir analizēt Latvijai raksturīgās ģeogrāfiskās mobilitātes formas,
migrācijā un svārstmigrācijā iesaistīto cilvēku sastāvu, kā arī reģionālās iezīmes iedzīvotāju
izvietojuma un apdzīvojuma sistēmas attīstības kontekstā. Īpaša uzmanība pievērsta
salīdzinoši mazāk pētītiem iekšzemes migrācijas un svārstmigrācijas jautājumiem. Šodien
vairāk nekā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, bet aptuveni puse pilsētnieku
dzīvo Rīgā. Augstāks iedzīvotāju blīvums ir apdzīvojuma centros – pilsētās un ciemos, kā arī
Pierīgas pašvaldībās, kas robežojas ar galvaspilsētu. Šajās apdzīvotajās vietās ir arī augstāki
migrācijas intensitātes un saldo rādītāji. Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte nosaka iekšzemes
migrācijas un svārstmigrācijas reģionālās plūsmas, kas ietekmē pārmaiņas apdzīvojuma
sistēmā un vienlaikus arī pašas mobilitātes procesu turpmāko raksturu. Latvijā tas uzskatāmi
ilustrē, kā ģeogrāfiskās mobilitātes ietekmē mainās apdzīvojuma sistēma, pētāmo teritoriju
apdzīvojuma blīvums, kā arī iedzīvotāju skaits un sastāvs.
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Tautībai jeb etniskajai piederībai ir būtiska nozīme Latvijā iedzīvotāju struktūras
veidošanā – Latvijai ir viena no visvairāk etniski daudzveidīgākajām sabiedrībām Eiropā.
Jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2017.g. liecina, ka ap 62% (1,2 miljoniem) no
visiem Latvijas iedzīvotājiem ir latvieši, savukārt pārējos 38% (ap 741 tūkst.) veido etniskās
minoritātes, no kurām vislielākās ir krievu, baltkrievu, ukraiņu un poļu tautību pārstāvji.
Jautājums par tautībām jeb etniskajām minoritātēm Latvijā parādījies jau 100 gadus
atpakaļ – kad 1918.g. Tautas Padomei dzima ideja par visu minoritāšu "autonomijas"
piešķiršanu. Un jau kopš 1920.g. etniska piederība tika deklarēta visās pēdējās desmit tautas
skaitīšanās, kas tika organizētas pašreizējās Latvijas teritorijā. Šīs jautājums atkal kļuva
aktuāls pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad vienlaicīgi tika atjaunota arī etnisko
minoritāšu leģitimitāte. Savukārt, 1998.g. tika izveidots Latvijas Republikas Iedzīvotāju
reģistrs, kas ļāva uzskaitīt Latvijas iedzīvotājus un apkopot par tiem galvenos demogrāfiskos
rādītājus, ieskaitot tautību. Ziņa par tautību iedzīvotāju reģistrā tiek ievadīta, pamatojoties uz
personas dzimšanas apliecībā ierakstīto informāciju.
Līdzšinējo tautas skaitīšanu laikā informāciju par tautību ieguva no respondentu vai
viņu ģimenes locekļu (piem. bērnu vecāki vai laulātais/dzīves biedrs) sniegtās atbildes, t.i.
pašdeklarētā veidā. Tomēr pašdeklarētā tautība var atšķirties no tās, kas norādīta iedzīvotāju
reģistrā. Turpretī, nākamajā Latvijas tautas skaitīšanā 2021.g. izmantos jaunu pieeju
iedzīvotāju datu apkopošanai – informācija par tautību kā arī pārējiem demogrāfiskajiem
radītājiem tiks apkopota no administratīvajiem reģistriem.
Mērķis:
Latvijā aizvien biežāk parādās pētījumi ne tikai par iedzīvotāju etnisko sastāvu, bet
arī par dažādiem demogrāfiskajiem procesiem (mirstība, migrācija, nodarbinātība, u.c.).
Autori, kuri pievērsušies etnisko minoritāšu sociāli-demogrāfiskajiem procesiem ir
P.Zvidriņš, I.Mežs, A.Bērziņš, J.Krūmiņš, M.Hazans, u.c. Taču jautājums par tautības lomu
sociāli demogrāfiskajos procesos praktiski nav ticis pētīts. Līdz ar to darba mērķis ir aprakstīt
procesu par tautības reģistrēšanu galvenajos ziņu avotos par iedzīvotājiem un šo avotu
galvenās atšķirības, analizējot iedzīvotāju reģistra datus par tautības izvēli bērniem, kuri
dzimuši etniski jauktajās ģimenēs XXI gs. sākumā.
Pētījuma analīze galvenokārt balstās uz literatūras un Latvijas likumdošanas analīzi,
kā arī ekspertu konsultācijām ar Centrālās statistikas pārvaldes, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMPL) un Latvijas Universitātes pārstāvjiem.
Secinājumi:
Etniskās piederības noteikšana (izvēle) ir diezgan subjektīva un atkarībā no personas,
kas sniedz informāciju vai vides, kurā persona uzaugusi un dzīvo. Jaunā metodoloģija
gaidāmajā tautas skaitīšanas, iegūstot informāciju no primārā ziņu avota – iedzīvotāju
reģistra, ļaus izvairīties no iespējamām atšķirībām apkopotajos rezultātos par etnisko
iedzīvotāju struktūru, kā arī nodrošinās iespēju veikt precīzākus sociāli-demogrāfisko procesu
aprēķinus un analīzi.
Ņemot vērā asimilācijas procesus, kā arī dažādus demogrāfiskus procesus attiecībā uz
etniskajām minoritātēm (jauktas laulības, zemos dzimstības radītājus, migrācija, u.c.) tautības nozīme Latvijā pakāpeniski samazinās.
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INTRODUCTION
Manufacturing operations in contemporary business environment have become very
complex, but at the same time more automated and even more sustainable (Wahlster, 2012).
Operations in the century of modern industrialization are closely related with human factors
and ergonomics (Qin et al., 2016). Work environment becomes more intensive and requires
maximum attention and concentration, adaptation of work with mental and physical capacity
of an individual, as well as dealing with different managerial issues (Kalkis et al., 2015).
The aim of the research was to find out the self-esteem of ergonomics and business
efficiency existing conditions among industrial manufacturing enterprises in Latvia.
METHODS
The survey was conducted to find out the opinion of managers that represent
industrial manufacturing enterprises in Latvia on business efficiency and ergonomics issues.
In total 52 organisations from various industrial branches were involved and 46 fully
completed questionnaires by responsible enterprise managers were received. The survey
questions were divided four blocks: company strategy, goals and management; operations
management; ergonomics and human factors; working environment. The selection of
enterprises were performed based on industrial enterprise registry of members in Latvian
Ergonomics Society and Business Efficiency association.
RESULTS AND DISCUSSION
Survey proves that many Latvian industrial manufacturing enterprises have
modernized plants and introduced LEAN systems as part of holistic management systems to
improve business efficiency, but there still exists productivity and effectivity issues, more
connected with lack of employee’s involvement in production improvement, decision making,
as well as ergonomics issues: manual handling, compulsory work postures, repetitive
motions, insufficient physical activities, frequently workers agree to work with poor safety
culture.
Majority of all managers admit, that organisations have developed sustainable
business strategy (72,6%), but only 46,8% indicates that the strategy is regularly reviewed.
Relatively small number (71,0%) of respondents admit that organization regularly implement
occupational health and safety solutions in the industrial work environment, but ergonomics
intervention is done only in 32,3% of enterprises that participated in the survey. Mainly these
enterprises that implement ergonomics solutions relate to foreign capital companies.
CONCLUSIONS
Managers in Latvian industrial enterprises often lack the knowledge of the
importance how ergonomics and human factors can influence business efficiency. Global
industrialization and modern technologies not only increase work productivity in Latvian
enterprises, but rather often cause problems of ergonomic character, especially, work related
muscular-skeletal disorders.
All these factors are interrelated within Human factors, ergonomics and LEAN
scientific disciplines and in Latvia there is a need for change from occupational safety, costintensive approach to holistic direction that involves well-being aspects and overall business
performance as part of business strategy.
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Sociālo investīciju pieeja uzsver sociālās politikas produktīvo un radošo potenciālu.
Šī pieeja radās kā atbilde uz neoliberālās sociālās politikas rezultātiem: nevienlīdzības un
sociālās atstumtības pieaugumu.
Sociālo investīciju politikas mērķis ir stiprināt cilvēku prasmes un spējas, kā arī
atbalstīt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un sociālajā dzīvē. Galvenās politikas jomas ir
kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, agrīna bērnu aprūpe un rehabilitācija. Šīs pieejas ietvaros
sociālie izdevumi ir orientēti uz to, lai stiprinātu un atraisītu iedzīvotāju potenciālu un
sagatavotu viņus mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.
Izglītības sistēmai ir nozīmīga loma sociālās integrācijas veicināšanā. Uz zināšanām
balstīta sabiedrība paredz tādu izglītības sistēmu, kas ir spējīga mainīties laikam līdz un palīdz
iedzīvotājiem adaptēties un apgūt jaunas prasmes.
Vairāki pētījumi atklāj, ka sociālajām investīcijām agrīnā vecumā ir vislielākā atdeve,
īpaši attiecībā uz sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, tai skaitā bērniem ar
funkcionālajiem traucējumiem. Tāpēc autores pēta valsts un pašvaldību ieguldījumu
pirmsskolas un sākumskolas līmenī vispārējā un speciālajā izglītībā pēckrīzes periodā.
Īpaši aktīvi sociālo investīciju pieeja Latvijā tiek īstenota ģimenes politikā, palielinot
bērnu kopšanas pabalstus gan nodarbinātiem, gan nenodarbinātiem vecākiem, kā arī
maternitātes un paternitātes pabalstus. Laika periodā no 2009.gada līdz 2017. gadam ir
palielinājies valsts investīciju apjoms iekļaujošās speciālās izglītības nodrošināšanā.
Sociālās investīcijas pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumos Latvijā ir
procentuāli augstākas nekā Eiropas Savienībā (ES28 vidējais rādītājs). Tomēr trūcīgajos lauku
apvidos novērojama nevienlīdzīga sociālo investīciju pārdale, kas rada nevienlīdzīgas iespējas
pakalpojumu piekļuvei bērniem no trūcīgām ģimenēm (Mateja efekta izpaušanās).
Nekontrolēta un nevienlīdzīga sociālo investīciju pārdale rada nepietiekamu sociālo
aizsardzību bērniem no trūcīgām un sociāli disfunkcionālām ģimenēm. Finansēšanas modelis
"nauda seko skolēnam" sākotnēji determinē lielāku sociālo investīciju apjomu pašvaldībām ar
lielāku iedzīvotāju blīvumu.
Zems iedzīvotāju blīvums ietekmē sociālo investīciju pakalpojumu pieejamību.
Mateja efektu var konstatēt nabadzīgākās pašvaldībās ar zemāku iedzīvotāju blīvumu. Šīm
pašvaldībām ir mazākas iespējas nodrošināt nepieciešamās investīcijas mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām.
Sociālo investīciju atdeve Latvijā iepriekš nav pētīta un šī pētījuma ietvaros tās izpēte
ir tikai sākumposmā, tāpēc ir nepieciešams to turpināt. Pirmie sociālo investīciju atdeves
rādītāji jau ir novērojami, ievērojami samazinoties otrgadnieku un trešgadnieku skaitam
pirmajā klasē.
Kopumā Latvijā sociālās investīcijas agrīnā bērnībā ir labā līmenī. Taču sociālo
investīciju politiku ir jāattiecina arī uz citām iedzīvotāju grupām.
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Social investment approach emphasizes the productive and creative potential of social
policy. This approach emerged as a response to the outcomes of the neoliberal social policy:
increased inequality and social exclusion.
Social investment is about investing in people. It means policies designed to
strengthen people's skills and capacities and support them to participate in employment and

social life. Key policy areas include qualitative and inclusive education, quality childcare, and
rehabilitation. Within this approach, social expenditures are focused towards unlocking the
potential of people and preparing them for changing labor market conditions.
The education system plays an important role in promoting social inclusion. A
knowledge-based society envisages a system of education that is capable to change in time
and can help people to adapt to changes.
A growing number of studies show that social investment at an early age has the
highest returns in human capital, especially for vulnerable groups, including children with
disabilities. Therefore the authors choose to study social investment contributions at preschool and primary school levels in the post-crisis period.
In recent years social investment approach has been actively implemented in family
policies by increasing childcare benefits for employed and unemployed parents, as well as
maternity and paternity benefits. In the period from 2009 to 2017, the amount of public
investment in providing inclusive special education has increased.
Percentage of social investment in early childhood education services is relatively
higher in Latvia that in European Union (EU28 average rate). However, in the poorer rural
areas, there is an uneven redistribution of social investments that creates unequal access to
pre-school education for poor families (Matthew's effect). Uncontrolled redistribution of
social investment creates inadequate social protection for children from poor and socially
dysfunctional families.
The funding model "money follows pupil" initially determines a larger amount of
social investment for local governments with higher population density. Low population
density affects the accessibility of social investment services. Matthew effect can be detected
in the poorest municipalities with lower population density because these municipalities have
fewer opportunities to provide the necessary investments for the most vulnerable groups of
the population.
Within this research, authors have only begun to study social investment returns in
Latvia and further researches need to be carried out. However, first indicators of these returns
can be already observed - a significant reduction in the number of twice and/or third-time
repeaters of 1st grade.
Social investment level in early childhood is relatively high in Latvia. However,
investment policy should be applied to other groups of the population as well.

