
   
 

Deklarācija par sadarbību Latvijas produktivitātes un 

konkurētspējas analīzes jomā  

 

Rīga                                                                                                   2020.gada 14. janvārī 

 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, turpmāk - LU BVEF, 

Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas zinātniskais 

institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK“, turpmāk  - LU domnīca LV 

PEAK, tās direktora p.i. profesores Innas Šteinbukas un LU BVEF dekāna profesora 

Gundara Bērziņa personā, no vienas puses, 

un 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas, turpmāk – LZA, Eiropas politikas pētījumu institūts, 

turpmāk – EPPI, tā direktora p.i. Zanes Zeibotes un LZA prezidenta Ojāra Spārīša 

personā, no otras puses, 

turpmāk katrs atsevišķi – Puse un kopā saukti – Puses, 

paraksta šo deklarāciju nolūkā veicināt produktivitāti, konkurētspēju un uz analīzi balstītu 

ekonomikas politikas izstrādi. 

Lai veicinātu akadēmiskās un zinātniskās vides saikni produktivitātes un konkurētspējas 

analīzes jomā un lai plānotie produktivitāti un konkurētspēju veicinošie pasākumi un 

reformas tiktu vispusīgi izdiskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi: 

1. Puses apņemas sadarboties produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.  

 

2. Puses apņemas regulāri uzturēt savstarpēju dialogu, nozīmējot atbildīgās 

kontaktpersonas.  

 

3. Puses apņemas nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu par plānotajām 

aktivitātēm produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.  

 

4. LU domnīca LV PEAK apņemas reizi gadā organizēt produktivitātes problēmām 

veltītu konferenci un, konsultējoties ar EPPI, sagatavot produktivitātes ziņojumu un 

rekomendācijas politikas veidošanai tautsaimniecības un nozaru griezumā.  

 

5. LU domnīca LV PEAK apņemas veikt, t.sk. pēc EPPI ieteikuma, to dokumentu 

(ziņojumu, stratēģiskās analīzes un plānošanas dokumentu u.c.) un projektu ekspertīzi, 

kuri veicina produktivitāti un konkurētspēju, kā arī organizēt diskusijas to apspriešanai.  

 

6. LU domnīca LV PEAK apņemas savu iespēju robežās nodrošināt EPPI interesējošo ar 

produktivitāti un konkurētspēju saistīto tēmu izpēti bakalauru, maģistru un doktorantu 

darbos, un mācībspēku publikācijās. 



 

7. LU domnīca LV PEAK apņemas iespēju robežās EPPI ekspertus iekļaut bakalauru, 

maģistra, doktorantu darbu recenzentu sarakstos un aizstāvēšanas komisijās, kā arī 

aicināt EPPI ekspertus piedalīties domnīcas organizētajos zinātniskajos pasākumos. 

 

8. Puses apņemas sadarboties kopīgu zinātniski pētniecisku un uz sabiedrības attīstību 

vērstu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, t.sk. Eiropas Savienības un citu starptautisko 

organizāciju programmu un fondu ietvaros. 

 

9. EPPI reizi gadā apņemas iesniegt LU domnīcai LV PEAK ieteicamo tēmu sarakstu 

6.punktā minēto zinātnisko darbu un publikāciju sagatavošanai, kā arī savu iespēju un 

kompetences robežās veikt šo darbu recenzēšanu. 

 

10. EPPI apņemas LU domnīcas LV PEAK pārstāvjus aicināt piedalīties pasākumos, kas 

saistīti ar produktivitāti un konkurētspēju veicinošas politikas izstrādi. 

 

11. Deklarācija stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 

2022. gada 31. decembrim. 

 

12. Tuvojoties deklarācijas darbības noslēgumam, Puses apņemas tikties Pušu vadības 

līmenī, lai pārrunātu sadarbības rezultātus un vienotos par turpmāko sadarbību 

produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. 

 

13. Par deklarācijas grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā.   

 

14. Deklarācija sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, 

kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 

 

15. Pušu paraksti: 

 

 

 

Latvijas Universitātes 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultātes 

Latvijas 

Produktivitātes, 

Efektivitātes, Attīstības 

un Konkurētspējas 

zinātniskais institūts 

“Latvijas Universitātes 

domnīca LV PEAK“ 

 

Aspazijas bulvāris 5  

Rīga, LV - 1050 

 

 

___________________ 

G.Bērziņš 

LU BVEF dekāns 

 

Latvijas Universitātes 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultātes 

Latvijas 

Produktivitātes, 

Efektivitātes, Attīstības 

un Konkurētspējas 

zinātniskais institūts 

“Latvijas Universitātes 

domnīca LV PEAK“ 

 

Aspazijas bulvāris 5  

Rīga, LV - 1050 

 

 

___________________ 

I.Šteinbuka 

LU domnīcas LV 

PEAK direktora p.i. 

 

Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Eiropas 

politikas pētījumu 

institūts  

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmijas laukums 1 

Rīga, LV-1050 

 

 

__________________ 

O.Spārītis 

LZA Prezidents 

 

Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Eiropas 

politikas pētījumu 

institūts 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmijas laukums 1 

Rīga, LV-1050 

 

 

________________ 

Z.Zeibote 

EPPI direktora p.i. 

 

 


