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ANOTĀCIJA 

Promocijas darba tēmas “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas paaugstināšanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas pie-

mērošanas rezultātā” aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – 

mazie un vidējie uzņēmumi (turpmāk MVU), konkurētspēja un kvalitāte. 

Mazie un vidējie uzņēmumi ir ieinteresēti saražot tādus produktus, kuros 

potenciālie pircēji varētu pamanīt tās kvalitatīvās pazīmes, kuras nepie-

ciešamas, lai tas spētu apmierināt viņu vajadzības. 

Promocijas darbam tiek noteikts šāds mērķis: noteikt kvalitātes 

vadības sistēmas ieviešanas pozitīvos efektus mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas paaugstināšanā, kā arī identificēt nozīmīgākos šķēršļus 

ražošanas pārkārtošanai atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas prasībām 

mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijas tautsaimniecībā.  

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tiek izstrādāti divi modeļi, 

kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas virzieni, kā arī pētījuma rezul-

tātā darbā izvirzītā hipotēze ir aprobēta un iegūtie pētījuma rezultāti ap-

kopoti, lai definētu priekšnosacījumus mazo un vidējo uzņēmumu kvali-

tātes vadības sistēmas nozīmīgumam konkurētspējas paaugstināšanai. 

Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem 

un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. 

 Pirmajā nodaļā izklāstīto pētījuma rezultātu iegūšanai tiek pie-

mērota loģiskās pieejas metode. Darba otrajā nodaļā izklāstīto pētījuma 

rezultātu iegūšanā par konkurētspējas efektiem dažādās tautsaimniecī-

bas nozarēs, galvenokārt, tiek izmantotas salīdzināšanas metodes, analī-

zes un sintēzes metodes, kā arī dažādas matemātiskās metodes konkurēt-

spējas izmaiņu noteikšanai pētījumā iekļautajos laika periodos. Esošā te-

orētiskā analītiskā izvērtējumā nozīmīgas ir analīzes un sintēzes metodes, 

bet jaunu teorētisko atziņu veidošanā par MVU konkurētspējas paaugsti-

nāšanas iespējām, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas priekšrocības 

tiek piemērotas dedukcijas un indukcijas metodes, kā arī loģiskās pieejas 

metodes. Savukārt sistēmiskas pieejas veidošanā MVU darbības pārkār-

tošanā atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas prasībām un attiecīgo mo-

deļu izstrādē noderīgas ir metodes, kas tiek izmantotas sistēmu izpētē un 
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vadībā. Darba trešajā nodaļā tiek izmantotas Pētījuma mērķim atbilstošas 

respondentu atlases un aptaujas metodes. Bet iegūto datu apstrādē tiek 

piemērotas atbilstošas kvantitatīvās metodes.  

Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts 161 lappusē, ilustrēts 

ar 13 attēliem un 47 tabulām. Darbā ir septiņi pielikumi. Literatūras sa-

rakstā iekļautas 144 literatūras vienības. 

Atslēgvārdi: mazie un vidējie uzņēmumi; konkurētspēja; kvali-

tāte; atbilstība; kvalitātes vadības sistēma. 
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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Pētījuma aktualitāte. Promocijas darba tēmas “Latvijas mazo un 

vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kvalitātes 

vadības sistēmas piemērošanas rezultātā” aktualitāti nosaka tēmā iekļau-

tie pamatjēdzieni – mazie un vidējie uzņēmumi (turpmāk MVU), konku-

rētspēja un kvalitāte. Katra uzņēmuma konkurētspējas nesējs ir produkts, 

kas ražots, ņemot vērā klientu kvalitātes prasības, un piedāvāts tirgū at-

bilstoši patērētāja priekšstatam par piedāvātā produkta derīgumu vērtī-

bas izteiksmē. Veiksmīgākie komersanti pēc uzņēmuma nodibināšanas 

cenšas radīt iekšējās uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības, izstrādājot 

uzņēmējdarbības attīstības projektus, iegādājoties atbilstošus resursus 

un uzsākot produktu ražošanu atbilstoši uzņēmumā izstrādātajai attie-

cīgā produkta ražošanas atbilstības sistēmai.  

Pastāvīgi centieni uzņēmuma konkurētspējas saglabāšanu un/vai 

tās paaugstināšanu tiek transformēti patērētāja kvalitātes prasībās ražo-

tajā produktā. To nosaka tirgus un tā dalībnieku uzvedības likumsakarī-

bas. Konkurētspējīgas komercdarbības juridiski ekonomisko pamatu 

veido neformāla vienošanās ar potenciālo pircēju par savstarpēji izdevīgu 

darījumu, bet šīs vienošanās garants ir atbilstoši klientu mainīgām prasī-

bām saražotais produkts, konkurenti un komersanta godprātība. Tāpēc 

mazie un vidējie, kā arī lielie uzņēmumi ir ieinteresēti saražot tādus pro-

duktus, kuros potenciālie pircēji varētu pamanīt tās kvalitatīvās pazīmes, 

kuras nepieciešamas potenciālajam derīgumam, lai tas spētu apmierināt 

viņa vajadzības. Tādējādi komersants, viņa izveidotā ražošanas atbilstī-

bas sistēma, iekšējās un ārējās konkurētspējas priekšrocības veido 

savstarpēji saderīgu un papildinošu elementu sistēmu, kuras funkcionē-

šanas mērķis ir cieši saistīts ar produkta pircēja mērķi – pilnīgāk apmie-

rināt savas vajadzības, izmantojot komersanta piedāvātos produktus, un 

ņemot vērā viņa rīcībā esošo ienākumu.  

Neskatoties uz to, ka mazo uzņēmumu attīstības pirmsākumi no 

ražošanas un ekonomiskās darbības viedokļa meklējami senākās amat-

niecības periodā, lielāku politiķu un zinātnieku uzmanību šie uzņēmumi 

sāka pievērst tikai Lielās depresijas laikā. Pasaulē zināmais ekonomists 
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Šampēters (Shumpeter, 1934) savos pētījumos par uzņēmumu pielāgoties 

spēju pierādīja, ka mazie un vidējie uzņēmumi, nevis lielie ir nozīmīgākais 

valsts tautsaimniecības attīstības faktors Eiropā un citās pasaules valstīs. 

Viņš pamanīja, ka ekonomikas recesijas laikā mazie un vidējie uzņēmumi 

spēj īsākā laikā pielāgoties ārējās uzņēmējdarbības vides diktētajiem kon-

kurētspējas noteikumiem, iespējām un draudiem. Šajā laikā zinātniskajos 

pētījumos dažādās valstīs tiek atklāti sociāli ekonomiski un politiski nozī-

mīgi MVU darbības pozitīvie efekti un blakusefekti, kuri veidojas palieli-

noties mazo un vidējo uzņēmumu skaitam un pieaugot to konkurētspējai. 

Plašāki pētījumi par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, to konkurētspē-

jas dažādiem aspektiem zinātnieku vidē parādās tikai pagājušā gadsimta 

trešās ceturtdaļas periodā un vēlākajos gados ar Boltona (Bolton, 1971), 

Šumahera (Schumacher, 1973) Birča (Birch, 1979), Gofi (Scase, Gofee, 

1982), Bīsleja un Hamiltona (Beesley, Hamilton, 1984), Olivera (Oliver, 

1985), Andersa (Anders, 1985), un citu zinātnieku pētījumu rezultātiem. 

Salīdzinoši lielu ieguldījumu MVU attīstības problēmu pētīšanā lielo pār-

maiņu laikā ir devuši Storeja un Johansona (Storey, Johnson, 1987), Jue-

liena (Julien, 1993), Zoltana un Audretša (Zoltan, Audretsch, 1993), kā arī 

citu pētnieku zinātniskās darbības rezultāti. Viņu uzmanību piesaistīja 

MVU konkurētspēju veidojošie elementi, to savstarpējā atbilstība un mij-

iedarbība mainīgajos ārējās vides apstākļos un klientu kvalitātes prasību 

izmaiņu rezultātā. Pētījumos tika atklātas mazo uzņēmumu spējas pilnī-

gāk apmierināt pircēju vajadzības apstākļos, kad pastāvīgi palielinās taut-

saimniecības dalībnieku ienākumi un krasi mainās priekšstats par dzīves 

kvalitāti un tās paaugstināšanai nepieciešamajām precēm un pakalpoju-

miem. Tādējādi pagājušā gadsimta otrajā pusē attīstītākajās valstīs bija 

izveidojies vidusslānis, kura vajadzību apmierināšanai komersantiem nā-

cās rēķināties ar plašu preču un pakalpojumu diversifikācijas nepiecieša-

mību.  

Līdz ar ienākumu palielināšanos, palielinājās mājsaimniecību iz-

devumu īpatsvars precēm un pakalpojumiem, kas bija atbilstošas augstā-

kiem Maslova piramīdas vajadzību līmeņiem – piederības apliecināšanai, 

sava materiālā stāvokļa demonstrācijai un pašizpausmei (Maslov, 1954). 
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Mājsaimniecību un citu tirgus dalībnieku vajadzību plašāka diversificēša-

nās rada nepieciešamību pēc jauniem produktiem. Šie un tos papildinošie 

apstākļi radīja labvēlīgus priekšnoteikumus mazo un vidējo uzņēmumu 

straujākai attīstībai vispirms valstīs ar augstāku labklājības līmeni, kam 

sekoja citās valstīs strādājošie mazie un vidējie uzņēmumi.  

Mūsdienās Eiropas Ekonomiskajā sistēmā darbojas vairāk kā  

23 miljoni mazie un vidējie uzņēmumi, kuros tiek saražotas preces un pa-

kalpojumi par summu, kas pārsniedz 4 miljardus Eiro. Šajos uzņēmumos 

tiek nodarbināti vairāk kā 90 miljoni ekonomiski aktīvie iedzīvotāji no da-

žādām Eiropas valstīm. Eiropas Savienībā un citās pasaules attīstītās valstīs 

MVU attīstības rādītāji ievērojami pārsniedz lielo uzņēmumu attīstības 

rādītājus. Tā, kopš 2003. gada mazo un vidējo uzņēmumu skaits ir palieli-

nājies par 20%, bet nodarbināto skaits tajos pieaudzis 1,24 reizes, sasniedzot 

67% no visiem nodarbinātajiem (European Comission, 2016). Savukārt 

Latvijā recesijas laikā un pēc 2010. gada krīzes strauji palielinājās mikro 

uzņēmumu skaits un 2018. gada sākumā to skaits sniedzas pāri 105 tūk-

stošiem, kas veido vairāk kā 90% no visiem MVU (LR CSP, 2018). Neska-

tieties uz to, abreviatūrā “MVU” joprojām neatbilst tās saturam un tiek  

ignorēts mikro uzņēmumu lielais īpatsvars šajā uzņēmumu grupā.  

Pateicoties mikro uzņēmumu straujai attīstībai pēdējos 5–7 gados, 

Latvija ir pārsniegusi ES vidējo rādītāju pēc uzņēmumu skaita uz 1000 ie-

dzīvotājiem, bet mazo un vidējo uzņēmumu grupā joprojām vērojama sa-

līdzinoši liela atpalicība no attīstītākajām valstīm Eiropā (Eurostat, 2018). 

Tas skaidri norāda uz Latvijas mazo un vidējo komersantu salīdzinoši 

zemo konkurētspēju ES ekonomiskajā telpā, pierādot promocijas darba 

tēmas aktualitāti globālā mērogā. Atšķirībā no lielākajām jaunajām dalīb-

valstīm, Latvijā strādājošajiem MVU savā darbībā jāorientējas uz eksporta 

tirgiem tuvākajās un tālākajās valstīs. Sekmīgai darbībai citu valstu tirgos 

Latvijas uzņēmumiem nepieciešams iegūt salīdzinošās konkurētspējas 

priekšrocības un iespējami efektīvi izmantot konkurētspējas priekšrocī-

bas, lai iekšzemē ražotie produkti cenas un satura ziņā būtu konkurētspē-

jīgi ārvalstu tirgos.  
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Viens no efektīvākajiem un plašāk pielietotajiem līdzekļiem salī-

dzinošo konkurētspējas priekšrocību iegūšanai ir MVU darbības pakārto-

šana ražošanas atbilstības sistēmas prasībām, kuras ietvaros tiek saražo-

tas preces un/vai pakalpojumi atbilstoši klienti mainīgajām kvalitātes 

prasībām. Tādējādi mazajos un vidējos uzņēmumos ražotajos produktos 

tiktu iekļautas mērķa tirgū valdošās klientu kvalitatīvās prasības, kurām 

ir izšķiroša nozīme jebkura uzņēmuma konkurētspējas saglabāšanā 

un/vai paaugstināšanā. Šajā gadījumā nav būtiski svarīgi, vai ražošanas 

atbilstības sistēma tiek sertificēta, ņemot vērā Starptautiskajā Standartā 

noteiktās kvalitātes vadības prasības, jeb tas netiek darīts materiālu, juri-

disku, kognitīvu jeb citu iemeslu dēļ.  

Tādējādi Promocijas darba tēmas aktualitātē tiek apvienotas vai-

rākas Latvijas tautsaimniecības sociāli ekonomiskai izaugsmei nozīmīgas 

dimensijas – mikro, mazie un vidējie uzņēmumi kā saimnieciskās darbī-

bas nozīmīgākais sociāli ekonomiskais pamats; būtiska nepieciešamība 

paaugstināt MVU globālo konkurētspēju iekšējā tirgus mazās kapacitātes 

dēļ, kam seko tirgus diktēta prasība pastāvīgi sekot klientu kvalitātes pra-

sību izmaiņām un tās maksimāli īsā laikā adaptēt MVU saražotajos pro-

duktos, izmantojot uzņēmuma ražošanas atbilstības sistēmā iekļautās 

prasības.  

 

Pētījuma hipotēze. Pamatojoties uz augstāk izklāstītajiem argu-

mentiem par tēmas aktualitāti, Pētījumam tiek noteikta šāda hipotēze: 

Latvijas MVU konkurētspēja globālajā tirgus sistēmā nav pietiekoša, 

un to iespējams paaugstināt, izmantojot kvalitātes vadības un ražo-

šanas atbilstības sistēmas priekšrocības. 

 

 Pētījuma objekts un priekšmets. Ņemot vērā definēto Promo-

cijas darba tēmas nosaukumu, tēmas aktualitāti veidojošos elementus, kā 

arī Darba hipotēzi, tiek noteikts šāds pētījuma objekts: mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspēja un tās izmaiņas globāla tirgus apstākļos 

Latvijas valsts attīstībai nozīmīgākās tautsaimniecības nozarēs.  

Tādējādi pētījuma objekts tiek vērsts uz Latvijā strādājošo MVU pastāvē-

šanas, izaugsmes stabilitātes un sekmīgas darbības pamatnosacījumu – 
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konkurētspējas paaugstināšanu, Latvijas tautsaimniecībai iekļaujoties 

globālajā ekonomikas sistēmā.  

 Ņemot vērā tēmas aktualitāti un pētījuma objektu, pētījuma 

priekšmets tiek definēts šādi: mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas 

paaugstināšanas iespējas, piemērojot kvalitātes vadības sistēmas  

ietvaros definētās atbilstības prasības un uzņēmumos izveidoto  

ražošanas atbilstības sistēmu atbilstoši darba ietvaros pilnveidotiem 

kvalitātes vadības pamatprincipiem.  

 

Pētījuma mērķis un uzdevumi. Ņemot vērā augstāk izklāstītos 

argumentus par tēmas aktualitāti, Promocijas darbam tiek noteikts šāds 

mērķis: noteikt MVU darbības konkurētspējas paaugstināšanas  

iespējas, izmantojot kvalitātes vadības un ražošanas atbilstības sis-

tēmas ieviešanas pozitīvos efektus, kā arī identificēt nozīmīgākos 

MVU šķēršļus ražošanas pārkārtošanai atbilstoši kvalitātes vadības 

sistēmas prasībām un izstrādāt ražošanas atbilstības sistēmu ar 

pilnveidotiem kvalitātes vadības pamatprincipiem. 

Mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi nozīmīgākie uzdevumi: 

1) skaidrot Darba tēmai nozīmīgākos jēdzienus, izvērtēt zinātnē 

sastopamo un pētījumam nepieciešamo jēdzienu saturu; 

2) izvērtēt citu autoru pētījumu rezultātus par MVU konkurēt-

spēju, kvalitātes vadības sistēmām un ražošanas atbilstību, to 

saistību ar MVU konkurētspējas paaugstināšanu; 

3) izvērtēt MVU darbības rezultātus un identificēt MVU konkurēt-

spējas trūkumus dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs; 

4) izvērtēt kvalitātes vadības sistēmu un sertifikācijas organizā-

ciju izplatību Latvijas tautsaimniecībā un citās ES valstīs, kā 

arī atklāt kvalitātes vadības sistēmas pozitīvos efektus MVU 

konkurētspējas paaugstināšanai;  

5) izstrādāt produktu ražošanas atbilstības sistēmisku modeli, 

kas piemērojams kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā MVU 

darbībā to konkurētspējas paaugstināšanas un izaugsmes 

stabilitātes paaugstināšanas nolūkā, atklāt kvalitātes prasību 
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un ražošanas atbilstības noteikumu transformēšanās saistību 

ar MVU konkurētspējas paaugstināšanu;  

6) identificēt nozīmīgākās barjeras MVU konkurētspējas paaug-

stināšanā, ieviešot un piemērojot kvalitātes vadības sistēmas 

Latvijas tautsaimniecībā un izstrādāt kvalitātes vadības pamat-

principus, ņemot vērā Eduarda Deminga definētos kvalitātes 

vadības sistēmas ieviešanas un funkcionēšanas pamatprincipus. 

 

Pētījuma ierobežojumi un pieņēmumi. Darbā izdarītie ierobe-

žojumi un pieņēmumi, galvenokārt, tiek attiecināti uz Pētījuma objektu un 

priekšmetu, kā arī uz laika periodu, kurā tiek atklāti Pētījuma objekta un 

priekšmeta zinātniski nozīmīgākie aspekti.  

Pētījuma ierobežojumi un pieņēmumi ir sekojoši: 

1) Pētījumā tiek iekļautas valsts tautsaimniecības attīstībai no-

zīmīgākās tautsaimniecības nozares un tajās strādājošie mazie, 

mikro un vidējie uzņēmumi; 

2) MVU konkurētspējas izmaiņu analītiskā izvērtējumā tiek  

iekļauti nozīmīgākie statistikas rādītāji; 

3) lielāka uzmanība nozīmīgāko konkurētspēju ietekmējošo rā-

dītāju rakstura un tendences izpētei tiek veltīta MVU darbībai 

potenciāli nozīmīgākākās un konkurētspējīgākās tautsaim-

niecības nozarēs; 

4) pamatojoties uz citos zinātniskos pētījumos iekļauto meto-

diku un uzkrāto praktisko pieredzi, Darbā iekļauto rādītāju 

skaits tiek uzskatīts par pietiekošu, lai identificētu konkurēt-

spējīgākās tautsaimniecības nozarēs strādājošos MVU; 

5) pastāvošās atšķirības starp MVU dažādās tautsaimniecības 

nozarēs tiek uzskatītas par nebūtiskām saistībā ar kvalitātes 

vadības sistēmas ieviešanu, tās ietekmi uz ražotā produkta at-

bilstību un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos; 

6) Pētījumā identificētās MVU barjeras kvalitātes vadības sis-

tēmu ieviešanā konkurētspējas paaugstināšanai tiek attieci-

nātas uz visām Darbā iekļautām tautsaimniecības nozarēm, 

ņemot vērā tajās saražotā produkta specifiskās pazīmēs; 
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7) izstrādātie ražošanas atbilstības sistēmu modeļi piemērojami 

jebkurā tautsaimniecības nozarē un jebkurā valstī, kur MVU 

cenšas paaugstināt savu konkurētspēju, izmantojot kvalitātes 

vadības un ražošanas atbilstības sistēmas radītās konkurēt-

spējas priekšrocības; 

8) pilnveidotie E. Deminga definētie kvalitātes vadības pamat-

noteikumi izmantojami ražošanas atbilstības sistēmas izvei-

došanā un uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana jebkurā 

tautsaimniecības nozarē, kurā tiek izmantotas šīs sistēmas 

priekšrocības, neatkarīgi no nodarbināto skaita uzņēmumā 

un tā atrašanās vietas. 

 

Pētījuma metodes un metodika. Pētījuma metodiku veido mērķ-

tiecīgi atlasītu, savstarpēji saderīgu un papildinošu metožu kopums. 

Darbā piemēroto metožu skaits un to piemērošanā iegūtie pozitīvie efekti 

tiek uzskatīti par pietiekošiem, lai sasniegtu Pētījuma mērķi, izpildītu uz-

devumus un pierādītu hipotēzi.  

 Pirmajā nodaļā izklāstīto pētījuma rezultātu iegūšanai tiek pie-

mērota loģiskās pieejas metode. Esošā teorētiskā izvērtējumā nozīmīgas 

ir analīzes un sintēzes metodes, bet jaunu teorētisko atziņu veidošanā par 

MVU konkurētspējas paaugstināšanas iespējām, izmantojot kvalitātes va-

dības sistēmas priekšrocības tiek piemērotas dedukcijas un indukcijas 

metodes, kā arī loģiskās pieejas metodes. Darba otrajā nodaļā izklāstīto 

pētījuma rezultātu iegūšanā par MVU konkurētspējas efektiem dažādās 

tautsaimniecības nozarēs, galvenokārt, tiek izmantotas salīdzināšanas 

metodes, analīzes un sintēzes metodes, kā arī dažādas matemātiskās me-

todes konkurētspējas izmaiņu noteikšanai Pētījumā iekļautajos laika pe-

riodos. Darba trešajā nodaļā tiek izmantotas Pētījuma mērķim atbilstošas 

respondentu atlases un aptaujas metodes. Bet iegūto datu apstrādē tiek 

piemērotas atbilstošas kvantitatīvās metodes. Savukārt sistēmiskas piee-

jas veidošanā MVU darbības pārkārtošanā atbilstoši kvalitātes vadības 

sistēmas prasībām un attiecīgo modeļu izstrādē noderīgas ir bijušas me-

todes, kas tiek izmantotas sistēmu izpētē un vadībā.  
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Darba aizstāvēšanai izvirzītās zinātniskās tēzes. Pamatojoties 

uz Darba mērķi, uzdevumiem un hipotēzi, zinātniskā pētījuma rezultātu 

aizstāvēšanai tiek definētas šādas zinātniskās tēzes: 

1) kvalitātes vadības sistēmas un ražošanas atbilstības sistēmas 

izveidošana MVU konkurētspējas paaugstināšanai lielāku po-

zitīvo efektu var dot tautsaimniecības nozarēs ar augstāku 

konkurētspēju;  

2) zinātniskajā vidē pastāv dažādi uzskati par jēdzienu “kvalitāte” 

un “atbilstība”, tas lielā mērā traucē MVU izveidot ražošanas 

atbilstības sistēmu; 

3) MVU nākas saskarties ar grūti pārvaramiem šķēršļiem Kvali-

tātes vadības sistēmas Standartā definēto prasību ieviešanā 

un atbilstības sertifikāta iegūšanā; 

4) MVU darbības konkurētspējas paaugstināšana lielā mērā ir 

saistīta ar ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanu un tās 

pastāvīgu pilnveidošanu;  

5) kvalitātes vadības standarta nosaukums neatbilst tā saturam, 

Pētījuma rezultātiem un iegūtajām atziņām par kvalitāti un 

atbilstību; 

6) kvalitātes vadības standarta saturs, tajā definēto prasību ne-

noteiktība un subjektīvisms, lielās izmaksas, kā arī MVU 

augstākās vadības kompetences līmenis par kvalitātes pār-

valdību nereti ir viens no lielākajiem šķēršļiem MVU konku-

rētspējas paaugstināšanā. 

 

Pētījuma zinātniskās novitātes. Zinātniskā pētījuma rezultātos 

par MVU konkurētspējas paaugstināšanu, izmantojot Kvalitātes vadības 

sistēmas potenciālās konkurētspējas priekšrocības, tiek konstatētas šā-

das nozīmīgākās novitātes: 

1) identificētas tautsaimniecības nozares, kurās strādājošajiem 

MVU konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi var dot lie-

lāko ekonomisko efektu, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas 

prasības; 
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2) izvērtēti Darbam nozīmīgākie jēdzieni “kvalitāte”, “atbilstība” 

un “konkurētspēja”, kā arī citi Pētījumam nozīmīgi teorētiskie 

aspekti, izmantojot citu zinātnieku darba rezultātus; 

3) izmantojot dažādu autoru zinātnisko pētījumu rezultātus, at-

klātas kopējās un atšķirīgās satura dimensijas jēdzieniem 

“kvalitāte” un “atbilstība”;  

4) izstrādāts kvalitātes un atbilstības savstarpējās transformācijas 

modelis, kurš izmantojams, lai pētnieki un uzņēmēji varētu 

papildināt savu priekšstatu par kvalitātes prasību pāreju 

MVU ražošanas atbilstības noteikumos; 

5) izstrādāta produktu ražošanas atbilstības sistēma un tās mode-

lis, kas var būt noderīgs ražošanas atbilstība sistēmas ieviešanai 

MVU darbībā konkurētspējas paaugstināšanas un darbības ren-

tabilitātes palielināšanas nolūkā;  

6) noteikta klientu mainīgo kvalitātes prasību un ražošanas  

atbilstības noteikumu transformēšanas teorētiska nepiecie-

šamība un tās saistība ar MVU konkurētspējas paaugstināšanas 

teorijas paplašināšanu; 

7) identificēta ražošanas atbilstības sistēmas nozīmīgāko ele-

mentu piemērošanas teorētiskas iespējas vadības lēmumu 

 teorētiskā pamatojuma izstrādē MVU un citu organizāciju 

konkurētspējas paaugstināšanas jautājumos; 

8) noteiktas nozīmīgākās barjeras un to cēloņi kvalitātes vadī-

bas sistēmas ieviešanā Latvijas tautsaimniecībā strādājošo 

MVU darbībā konkurētspējas paaugstināšanas nolūkā. Tās 

var tikt izmantotas lietišķajos pētījumos citās valstīs, lai pār-

liecinātos par to esamību un identificētas citas, kas izveidoju-

šās, ņemot vērā esošās atšķirības uzņēmējdarbības vidē un 

atšķirīgos efektus KVS izmantošanas gadījumos.  

 

Promocijas darba praktiskais nozīmīgums. Zinātniskā pētī-

juma rezultātiem ir liels praktiskais nozīmīgums MVU konkurētspējas pa-

augstināšanai dažādās tautsaimniecības nozarēs. Nozīmīgākie pētījuma 

praktiskās pielietošanas aspekti ir šādi: 
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1) skaidri un precīzi definētie jēdzieni “kvalitāte” un “atbilstība” 

izmantojami vadības lēmumos par ražošanas atbilstības sistē-

mas izveidošanu MVU ar nolūku paaugstināt to konkurētspēju;  

2) praktiskā nozīme ir Pētījuma ietvaros izstrādātajam kvalitā-

tes un atbilstības savstarpējās transformācijas modelim. Tas 

var būt noderīgs gan MVU vadītājiem konkurētspējīgu pro-

duktu ražošanā, gan citu organizāciju vadītājiem, kuru dar-

bība ir saistīta ar piedāvātā produkta atbilstību un kvalitāti no 

patērētāju puses, tajā skaitā valsts pārvaldes iestādēs, izglītības 

un veselības aizsardzības iestādēs, kā arī citās organizācijās;  

3) izstrādātā produktu ražošanas atbilstības sistēma un tās mo-

delis piemērojams pielietojams praksē, lai MVU vadītāji  

izstrādātu pasākumus uzņēmuma konkurētspējas paaugsti-

nāšanai, ņemot vērā ražotā produkta kvantitatīvos un kvali-

tatīvos aspektus. Modelim ir izmantošanas iespējas arī citu 

organizāciju darbībā; 

4) identificēti MVU darbības stabilitātei un konkurētspējai nozī-

mīgākie kvalitātes vadības sistēmas elementi; identificēta šo 

elementu saistība ar ražošanas atbilstības sistēmas pamate-

lementiem, kas veido MVU konkurētspējas paaugstināšanas 

praktiskās iespējas; 

5) noteikta klientu mainīgo kvalitātes prasību un ražošanas at-

bilstības noteikumu transformēšanas praktiskā nepiecieša-

mība un tās saistība ar MVU konkurētspējas paaugstināšanu; 

6) praktiskā nozīme ir identificētajām barjerām kvalitātes vadī-

bas sistēmas ieviešanā Latvijas tautsaimniecībā strādājošo 

MVU darbībā. Tās būtu jāizmanto MVU vadītājiem, strādājot 

pie pasākumiem uzņēmumā ražoto produktu konkurētspējas 

paaugstināšanai, kā arī valsts institūcijām; 

7) izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveido-

šanai ar mērķi tos izmantot MVU konkurētspējas paaugstinā-

šanai ar augstāku efektivitāti; 
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8) aktualizētie Eduarda Deminga kvalitātes vadības sistēmas ie-

viešanas un funkcionēšanas pamatnoteikumi plaši izmanto-

jami praksē ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā MVU 

un saražotā produkta atbilstības paaugstināšanā klientu mai-

nīgajām kvalitātes prasībām; 

9) pētījuma rezultāti var būt noderīgi Standarta Komitejai, lai iz-

strādātu un apstiprinātu priekšlikumus Kvalitātes vadības 

Standart pilnveidošanai.  

 

Pētījuma rezultāti plaši izmantojami citās ES dalībvalstīs, kā arī 

citās valstīs, lai sekmētu MVU ražoto produktu atbilstības paaugstināša-

nai un pašu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos.  

 

Darba apjoms un struktūra. Promocijas darba apjoms un struk-

tūra veidota atbilstoši Latvijas valstī un Turības universitātē spēkā esoša-

jiem normatīvajiem aktiem. Darba struktūras veidošanā tiek ņemts vērā 

Pētījuma objekts un priekšmets, Daba mērķis un uzdevumi, kā arī hipo-

tēze un aizstāvamās tēzes. Pētījuma rezultāti izklāstīti uz 161 lappuses un 

septiņos pielikumos. Teksta izklāsta papildināšanai, precizēšanai un de-

talizācijai pievienoti 13 attēli un 47 tabulas.  

Pētījuma pirmajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta Darba pamatjē-

dzienu “konkurētspēja”, “kvalitāte” un “atbilstība” skaidrojumiem. Šajā 

nodaļā tiek atklāts nekritisks attiecīgo jēdzienu satura izklāsts gan dažā-

dās valodās izdotajās akadēmiskās nozīmes vārdnīcās, gan zinātniskajos 

pētījumos. Lielākā mērā tas attiecas uz kvalitātes saturu zinātniskajā vidē 

atrodamajos izdevumos. Izmantojot šajā nodaļā iegūtās zināšanas par 

Darbam nozīmīgākajiem jautājumiem, tiek izstrādāti Pētījuma mērķim un 

Darba saturam atbilstošāki jēdzienu skaidrojumi. Identificētais kvalitātes 

skaidrojumā lielā mērā tiek attiecināts uz MVU nostāju kvalitātes vadības 

sistēmas ieviešanā un ražošanas procesu pārkārtošanā atbilstoši šīs sis-

tēmas prasībām.  

Darba otrajā nodaļā galvenā uzmanība tiek veltīta MVU darbības 

rezultātu analītiskam izvērtējumam dažādās tautsaimniecības nozarēs. 

Šim nolūkam tiek atlasītas tautsaimnieciski nozīmīgākās nozares, kurās 
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strādājošie MVU saražo absolūti lielāko pievienotās vērtības apjomu un 

nodarbina lielāko skaitu no tautsaimniecības nozarēs strādājošajiem eko-

nomiski aktīvajiem iedzīvotajiem. Vispirms tiek analītiski izvērtēti saim-

nieciski aktīvo uzņēmumu, jaundibināto un bankrotējušo uzņēmumu 

skaita izmaiņas. Tādējādi tiek iegūtas jaunas zināšanas par konkurētspē-

jīgākajām tautsaimniecības nozarēm un tajos strādājošajiem konkurēt-

spējīgiem MVU. Turpmākajā pētījuma gaitā tiek pētīti nozīmīgākie rādītāji 

un to izmaiņas MVU, kas darbojas Pētījumā iekļautajās tautsaimniecības 

nozarēs. Apkopojot iegūtos konkurētspēju raksturojošos rādītājus, tiek 

iegūts priekšstats par konkurētspējīgākajām tautsaimniecības nozarēm 

un tajās strādājošajiem konkurētspējīgiem mazajiem un vidējiem uzņē-

mumiem. Tādējādi tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas par tautsaimniecības 

nozarēm, kurās strādājošajiem MVU kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 

var dot lielāko pozitīvo efektu tālākai konkurētspējas palielināšanai. 

Darba trešajā nodaļā tiek iekļauti pētījumu rezultāti par kvalitātes 

vadības sistēmu izplatīšanos MVU darbībā Eiropas valstīs un Latvijā. Šajā 

nodaļā liela uzmanība tiek veltīta kvalitātes vadības sistēmu ietekmei uz 

uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos. Pētījumu rezultātā tiek ie-

gūtas jaunas zināšanas par MVU centieniem produktu ražošanu pakārtot 

atbilstoši kvalitātes vadība sistēmas prasībām dažādās tautsaimniecības 

nozarēs, kā arī par grūtībām – dažādām barjerām, ar kurām nākas saskar-

ties MVU konkurētspējas paaugstināšanā saistībā ar ražoto produktu  

atbilstības paaugstināšanu klientu mainīgajām kvalitātes prasībām. Šajā 

nodaļā tiek iekļauti un analītiski izvērtēti Pētījuma rezultāti par kvalitātes 

vadības sistēmas ieviešanas pieredzi Latvijas tautsaimniecībā strādājoša-

jos MVU. Tālākajā pētījuma gaitā tiek atklātas iespējas klientu mainīgās 

kvalitātes prasības transformēt preču un pakalpojumu ražošanas atbilstī-

bas prasībās, kuras tiek iestrādātas pārdošanai gatavās precēs un pakal-

pojumos. Līdzko MVU saražotie produkti nonāk veikalu plauktos, tajos 

klienti var jeb nevar pamanīt individuāli definētās kvalitātes prasības 

tirgū piedāvāto preču un pakalpojumu klāstā. Iegūtās zināšanas par kva-

litāti un atbilstību, to savstarpējo transformāciju tiek izmantotas, lai  

izstrādātu sistēmiskus modeļus. Šie modeļi var būt noderīgi MVU uzņē-
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mumu vadītājiem un/vai īpašniekiem, lai skaidrāk saprastu Kvalitātes va-

dības sistēmas būtību un tās saistību ar tirgus kvalitātes prasībām atbil-

stošu preču un pakalpojumu ražošanu. Pamatojoties uz iegūtajiem pētījuma 

rezultātiem par MVU konkurētspējas paaugstināšanu, izmantojot Kvalitātes 

vadība sistēmas priekšrocības, tiek izstrādāti priekšlikumi par nepiecie-

šamajām izmaiņām Deminga definētajos kvalitātes vadības pamatprinci-

pos un Starptautiskajā Kvalitātes vadības standartā.  

Pētījuma rezultātu aprobācija 

 Izstrādātie modeļi ir aprobēti “Kesko” grupas uzņēmumos Somijā 

un Baltijā. ISO standarta pilnveidošanas ieteikumi ir iesniegti Eiropas 

Standartu Komisijā.  

Promocijas darbā iekļautā pētījuma rezultāti un teorētiskās atzi-

ņas izklāstītas šādās zinātniskajās publikācijās: 

1) Driņķe, Z., Zvirgzdiņa, R. (2018). Quality management system 

and models for small and medium enetrprieses development. 

26th EBES Conference Proceedings, Prague, Czech Republic 

Hosted by University of Finance and Administration, 8. pp. 

Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS 

2) Driņķe, Z., Bruksle, I. (2018). Pricing competences as a tool for 

competitiveness increase of Latvian companies un global 

market. 18th International Scientific conference globalization 

and its socio-economic consequences University of Zilina, the 

faculty of operation and economics of transport and com-

munications department of economics. Proceedings, Part V. 

Rajecke Teplice. Publicēšanas procesā. Datu bāze: Tomson-

ReutersWoS 

3) Driņķe, Z., Bruksle, I. (2018). Quality management system as 

tool for corporate development and competitiveness increase 

in small and medium companies. Proceedings of the 2018 In-

ternational Conference “Economic science for rural develop-

ment”, Jelgava. Datu bāze: TomsonReutersWoS, EBSCO 
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4) Driņķe, Z., Bruksle, I. (2017). Quality management system as 

a global tool for international corporate development and in-

creasing competitiveness. 17th International Scientific Confe-

rence Globalization and Its Socio-Economic Consequences Uni-

versity of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of 

Transport and Communications, Department of Economics. 

Globalization and its Socio-economic Consequences. Pro-

ceedings, Part V. Rejecke Teplice. ISBN 978-80-8154-212-1. 

Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS 

5) Driņķe, Z., Liniņa, I., Zvirgzdiņa, R. (2013). Quality manage-

ment system as a tool increasing export of complex goods. 

Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, No 4, pp. 9–23. 

ISSN 1691-6077. Datu bāze: EBSCO 

6) Driņķe, Z. (2013). Kvalitātes vadības sistēma kā organizāciju 

attīstības un konkurētspēju paaugstināšanas instruments. 

Quality Management System as a Tool for Corporate Develop-

ment and Increasing Competitiveness. Uzņemējdarbības vide 
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1. MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU  
KONKURĒTSPĒJAS UN KVALITĀTES VADĪBAS  

SISTĒMAS TEORĒTISKIE ASPEKTI 

Darba tēmas turpmākajā izklāstā par mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas palielināšanos saistībā ar Kvalitātes vadības sistēmas ie-

viešanu nepieciešams atklāt Pētījumam nozīmīgāko jēdzienu sociāli eko-

nomisko, tehnisko un pārvaldības saturu. Vairākus gadus pētot MMVU 

darbību Latvijā, kā arī izanalizējot un izvērtējot zinātniskajā vidē publicē-

tos pētījumus šajā jautājumā, tiek noskaidrots, ka praksē un zinatnē 

pastāv visai liels plurālisms par tādiem jēdzieniem kā mazais un vidējais 

uzņēmums; konkurētspēja vispārējā nozīmē un uzņēmuma konkurēt-

spēja kā konkurences dalībnieka īpašā pazīme; kvalitāte vispārējā nozīmē 

un konkrētā uzņēmumā ražotā noteikta produkta atbilstība un kvalitāte. 

Izpētot mazo un vidējo uzņēmumu veidošanās un attīstības pieredzi  

dažādās pasaules valstīs, tiek atklāts, ka nepastāv viena, visām valstīm 

pieņemama atbilde uz jautājumu, kas ir mazais un vidējais uzņēmums. 

Vienošanās nepieciešamība par MVU jēdziena vienotu saturu lielā mērā 

saistīta ar ārējās tirdzniecības paplašināšanos un dažādu pārpratumu ma-

zināšanas nepieciešamību, valstīm atšķirīgos kontinentos izstrādājot un 

īstenojot savai valstij atbilstošākos MVU atbalsta pasākumus. Praksē ir 

pierādījies, ka valsts atbalsts nereti ir viens no būtiskākajiem aspektiem 

iegūto konkurētspējas priekšrocību veidošanā un to izmantošanā ārval-

stu tirgos. Latvija pēc pievienošanās ES sociāli ekonomiskai un politiskai 

sistēmai pilnībā ir pārņēmusi ES normatīvajos aktos noteiktās MVU pazī-

mes. ES un daudzās citās pasaules valstīs lietotais MVU jēdziena saturs 

neatbilst tā saturam – ja MVU akronīmā minēti tikai mazie un vidējie uz-

ņēmumi, bet saturā atklājas uzņēmumu trīs pakāpju dalījums– mikro, mazie 

un vidējie uzņēmumi. Konkurence un konkurētspēja ir tirgus ekonomikas 

pamatkategorijas, kuras līdz ar pašas tirgus ekonomikas transformāciju 

piedzīvojušas krasas pārmaiņas. Tāpēc jēdzienam “konkurētspēja” tiek 

veltīta apjomīga uzmanība dažādos zinātniskos un cita veida izdevumos. 

Konkurences un konkurētspējas pētīšanai, to satura atklāsmei lielu uzmanību 
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ir veltījuši pasaulē pazīstami zinātnieki, kā P. Krūgmans, M. Porters, P. Samu-

lesens, M. pens, Dž. Stiglics, Ž. Tirols un daudzi citi (Vane, H. R., Mulhearn, 

Ch., 2012). Jēdzienus skaidrojošajās vārdnīcās un citos vairākos zināt-

niska rakstura izdevumos konkurētspējas jēdziens tiek skaidrots neatbil-

stoši mūsdienīgām zināšanām par tirgus ekonomiku. Izvērtējot dažādos 

izdevumos iekļautās konkurētspējas definīcijas, tiek izstrādāts Darbam 

atbilstošāks konkurences jēdziena skaidrojums: konkurētspēja –  

subjektam jeb organizācijai raksturīgās veiktspējas pazīmju kopums, 

kas tiek izmantots konkrēta mērķa sasniegšanai noteiktā vietā un 

laikā. Bet MVU konkurētspēja tiek skaidrota šādi: MVU konkurētspēja 

ir komersantam – MVU īpašniekam un tā veidotai organizācijai  

raksturīgās veiktspējas pazīmju kopums, kas tiek izmantots mērķu 

sasniegšanā, iesaistoties uzņēmējdarbībā. Promocijas darba ietvaros 

definētās konkurētspējas un MVU konkurētspējas definīcijās tiek sagla-

bāta šo jēdzienu būtība – spēja būt pārākam resursu piesaistē, produktu 

ražošanā un/vai saražoto produktu pārdošanā.  

Tas nozīmē, ka zināma konkurētspēja ir katram komersantam, 

kurš prot identificēt klientu prasības, tirgū iegādājas resursus, spēj sara-

žot paredzēto produktu atbilstoši fiksētām klientu kvalitātes prasībām un 

šo produktu pārdot par cenu, kas atbilst komercdarbības mērķim. Ņemot 

vērā iegūtās jaunās zināšanas par konkurētspēju, tiek konstatēts, ka Kva-

litātes vadības sistēmas ieviešana MVU darbībā var tikai hipotētiski, nevis 

determinēti paaugstināt to konkurētspējas kapacitāti. Tas var notikt tikai 

tajā gadījumā, ja uzņēmums palielina saražoto produktu pārdošanas ap-

jomu un saglabā kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas rezultātā iegūto 

resursu samazinājumu uz ražotā produkta vienību, nepieļaujot resursu 

pārtēriņu citā vietā. Pētījuma rezultāti liecina, ka “kvalitāte” ir daudz pla-

šāk piemērots jēdziens salīdzinājumā ar konkurētspēju. Šis jēdziens  

ikdienā plaši tiek lietots katrā no tautsaimniecības dalībnieku grupām – 

mājsaimniecībās, uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sa-

biedriskajās organizācijās, bet, iespējams, ar atšķirīgu saturu. Praksē ir 

pierādījies, ka uzņēmēji un patērētāji zina, kas ir kvalitāte, bet tikai retais 

prot to izskaidrot. Kvalitātes jēdziena saturs plaši tiek apspriests arī  
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zinātniskajos rakstos, sākot ar XX gadsimta sākumu. No kvalitātes pētnie-

kiem labi pazīstami ir tādi zinātnieki kā J. Jurans (Juran, 1989), E. Demings 

(Deming, 2000), R. Dorfmans un P. Šteiners (Dorfman, Steiner, 1954),  

K. Leflers (Lefler, 1982), G. Kanji un M. Ašērs (Kanji, Asher. 1996), 

G. Knovless (Knowles, 2011), kas savos darbos pievērsušies dažādu pro-

duktu kvalitātes jautājumu izpētei saistībā ar klientu kvalitātes prasībām, 

to pastāvīgām izmaiņām preču un pakalpojumu tirgū. Ņemot vērā plašo 

pētījumu spektru par kvalitāti un to kritiskā izvērtēšanā iegūtās atziņas, 

Darbā kvalitāte tiek skaidrota šādi: kvalitāte – subjekta definēto  

pazīmju kopums, kas tiek izmantots, vērtējot konkrētas materiālas 

vai nemateriālas lietas piemērotību viņa vajadzību apmierināšanai. 

Darbā jēdziens ”kvalitāte” tiek saistīts ar jēdzienu “atbilstība”, kuri pēc 

būtības ir nesaraujami saistīti jebkurā cilvēka darbības jomā. Atbilstības 

jēdziens Darbā tiek skaidrots šādi: atbilstība – atsevišķa indivīda,  

uzņēmuma jeb citas organizācijas definēto pazīmju kopums, kas tiek 

izmantots darba rezultāta – preces un/vai pakalpojuma ražošanas 

procesu lietderības un/vai saražotā produkta lietošanas vērtības  

izvērtēšanā.  

Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk tekstā KVS) ieviešana MMVU 

ir stratēģisks lēmums., kura pieņemšanā un sekmīgā īstenošanā nepiecie-

šamas labas zināšanas un sapratne par ISO 9001:2015 standartā ietvertajiem 

KVS pamatelementiem un to savstarpējo saistību, kā arī citām kvalitātes  

vadības sistēmas atbalsta sistēmām. Nozīmīgākais no šiem elementiem 

ir pats uzņēmums, kurā ir izveidota ražošanas atbilstības sistēma. Svarī-

gāki MMVU vadītājiem apzināties, ka ražošanas atbilstības sistēma tiek 

orientēta uz tirgu un tajā dominējošo klientu. Tas nozīmē, ka ražošanas 

atbilstības sistēmai pastāvīgi jāatbilst klientu mainīgajām kvalitātes pra-

sībām. Daudzi pētnieki ir norādījuši, ka MMVU konkurētspējas veidošanā 

nozīmīgākais aspekts ir uzņēmējdarbības iekšējā vide, tajā dominējošie 

draudi un iespējas (Juran, 1995; Ajitabh, Momaya, 2004; Elbanna, Child, 

2007; Broh, 1982; u.c.).  

Nākamais KVS elements ir vadība un tās līdzdalība, tās kvantita-

tīvais un kvalitatīvais sastāvs. Tieši MMVU vadība nosaka darbības mērķus 
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un uzdevumus, misiju un vīziju, kurā nozīmīgākā vieta tiek atvēlēta klien-

tam un viņa kvalitātes prasībām.  

Par šiem jautājumiem pastāvīgi tiek plaši diskutēs zinātniskajā 

vidē, kur oponenti izsaka idejas par dažādiem uzņēmuma vadības darbī-

bas efektivitātes paaugstināšanas jautājumiem (Achtenhagen, Brundin, 

2016; Maxwell, 2013; Liraz, 2017; Mezzei, 2006; u.c.). Šajos un daudzos 

citos zinātniskajos pētījumos uzmanība tiek pievērsta arī MMVU vadītāju 

atbilstības jautājumiem, viņu kompetences līmenim un kompetenci vei-

dojošajām dimensijām. MMVU vadītājiem svarīgi zināt vadītāja atbilstības 

likumu, kas nosaka vadības subjekta pazīmju atbilstības nepieciešamību 

vadības objekta pazīmēm, tā darbības mērķiem un uzdevumiem.  

Ar vadību cieši saistīts ir nākamais KVS elements – nodarbinā-

tais personāls un to iesaistīšana. MMVU nodarbinātie ir nozīmīgākais 

no rīcībā esošajiem resursiem, tas veido lielākās iespējas un atsevišķos 

gadījumos tas ir lielākais drauds uzņēmuma virzībai uz mērķi. R. Trikers 

ir viens daudzajiem zinātniekiem, kas pievērsušies uzņēmumā nodarbi-

nātā personāla pētījumiem. Viņš ir nonācis pie atziņas, ka lielākais iegu-

vums, ko dod Standartā definētā darbinieku iesaistīšanas nepieciešamība 

ir cilvēkos radītā sajūta būt atbildīgiem par savu sniegumu (Triker, 2014). 

Savukārt L. Dāle un G. Ouens-Brogers izrādījis zinātnisku interesi par per-

sonāla atbilstības jautājumiem un viņu apmācību kā pietiekoši efektīvu 

līdzekli nepieciešamā atbilstības līmeņa uzturēšanai (Dāle, Ouens-Bro-

gers, 2017).  

KVS ceturtais nozīmīgākais elements ir procesi. Neskatoties uz 

to, ka katrs no mums ir liecinieks daudziem procesiem un dienas laikā pa-

spēj iesaistīties vairākos procesos, praksē var pārliecināties, ka daudziem 

MMVU vadītājiem procesu veidošana, to savstarpējas saistības un mijie-

darbības atklāšana sagādā lielas grūtības. Pēc būtības tā ir pirmā neatbil-

stības pazīme, bet ne vienmēr ar šādu secinājumu ir pietiekoši, lai atrisinātu 

izveidojušos problēmu. Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka KVS Standartā 

jēdziens “process” skaidrots neatbilstoši – kā jebkura darbība, kurai ne-

pieciešami resursi…. (ISO 9001:2015) un tas neatbilst novērojumiem 

praksē, kur process atklājas kā mērķtiecīgi atlasītu, savstarpēji saderīgu 

un papildinošu darbību kopums, kuram ir savs mērķis. Bet Standartā  
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iekļautais resursu nepieciešamības nosacījums nav vajadzīgs. Bet MMVU 

svarīgi katru no ražošanas atbilstības sistēmas procesiem nodrošināt ar 

nepieciešamajiem, savstarpēji atbilstošiem un papildinošiem resursiem, 

kuru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu nosaka ražojamais produkts.  

Ražošanas atbilstības sistēmas procesu pētījumiem lielu uzmanību ir vel-

tījis D. Besterfīlds, un citi zinātnieki (Bestefīlds, 2016). Šajos zinātniskajos 

pētījumos MMVU vadītāji un arī procesu pētnieki var iegūt noderīgas at-

ziņas par procesu iestatīto efektivitāti. Tas nozīmē, ka uzņēmumā nav 

iespējams un nevajag izveidot efektīvus procesus – tā ir katram procesam 

neatņemama pazīme. Bet jāizveido pietiekoši efektīvi procesi, kuri veido 

vienotu procesu sistēmu, kas organiski iekļaujas ražošanas atbilstības sis-

tēmā. Šie procesi darbosies ar tādu efektivitāti, kādu uzņēmuma vadītājs 

to būs izveidojis ar saviem vadības lēmumiem un rīcībā esošajiem resursiem. 

  Uz pierādījumiem pamatota lēmumu pieņemšana ir piektais 

KVS pamatelements. Tā nozīmīgums saistās ar ražošanas atbilstības sis-

tēmu un MMVU kā sistēmu, kuras sastāvā iekļaujas ražošanas atbilstības 

apakšsistēma. Neskatoties uz to, ka daudzi zinātnieki veltījuši savus dar-

bus dažādu sociāli ekonomisku sistēmu un to veidojošo elementu pētīju-

miem, sistēmiska domāšana daudziem MMVU vadītājiem šķiet sarežģīta.  

Svarīgi atzīmēt, ka šajā apstāklī slēpjas viens no nozīmīgākajiem 

MMVU konkurētspējas paaugstināšanas aspektiem – vadītājam jāprot do-

māt sistēmiski un labi orientēties uzņēmumā kā īpašā un unikālā sociāli 

ekonomiskā, tehniskā un pārvaldības sistēmā.  

Sistēmiska domāšana ir cieši saistīta ar atbilstību un ražošanas 

atbilstības sistēmu konkrēti.  

Katra vadītāja nerakstīts noteikums ir izveidot pietiekoši efektīvi 

funkcionējošu ražošanas atbilstības sistēmu, kura spētu pastāvīgi piedā-

vāt produktus, kas atbilstu klientu kvalitātes prasībām un pastāvīgi sekot 

šo prasību izmaiņām. Nepietiekoši efektīvi funkcionējoša ražošanas atbil-

stības sistēma labākajā gadījumā palielina ražošanas pašizmaksu un mazina 

uzņēmuma rentabilitāti, bet sliktākajā gadījumā samazinās ražotā pro-

dukta atbilstība ar daudz lielākām negatīvām sekām MMVU konkurētspējas 

paaugstināšanai.  
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Uz pierādījumiem pamatota lēmumu pieņemšana ir cieši saistīta 

ar nākamo KVS elementu – ražotā produkta un sistēmas pastāvīga 

pilnveidošana. Pēc būtības produkta pieveidošana ir viens no procesiem, 

kurš cieši saistīts ar klienta kvalitātes prasībām. Šim jautājumam lielu uz-

manību ir veltījuši kvalitātes vadības sistēmas pamatlicēji Demings, Jurans 

un citi. MMVU vadītājiem svarīgi zināt, kas būtu jāpilnveido un kādā vir-

zienā pilnveidošanai jādodas. Lai arī atbilde uz šiem jautājumiem nav sa-

režģīta, grūtāk ir izšķirties par pilnveidošanu izdarīšanu un noteikt tam 

nepieciešamos resursus, kas daudziem MMVU ir grūti pārvaramas barjeras.  

Praksē novērots, ka produkta un arī ražošanas procesu pilnveido-

šanā ir pasīvā un aktīvā fāze. Pasīvajā fāzē tiek īstenoti nebūtiski pilnvei-

dojumi, kuri ir pietiekami, lai uzņēmums nezaudētu sasniegto ražošanas 

efektivitātes līmeni un/vai nesamazinātos ražoto produktu pārdošana 

par komersantam pieņemamu cenu. Šajā fāzē vadības lēmumi par ražošanas 

un/vai produkta pilnveidošanu tiek pieņemti, galvenokārt, pamatojoties 

uz klientu sūdzībām un novitātes elementiem alternatīvos produktos. Sa-

vukārt aktīvajā fāzē tiek īstenoti produkta un ražošanas sistēmas radikāli 

un strauji pilnveidošanas pasākumi, kuru mērķis ir pāriet uz jauna pro-

dukta ražošanu, kas spētu pilnīgāk apmierināt klientu kvalitātes prasības.  

 Darbā iekļautais pēdējais KVS elements ir attiecību pārvaldība. 

Cenšoties veidot šo KVS un ražošanas atbilstības elementu, MMVU vadī-

tājiem svarīgi apzināties, kas ir nozīmīgākie sadarbības partneri, un kas ir 

savstarpēji izdevīgas attiecības. Gatavas un visos gadījumos noderīgas at-

bildes uz šiem jautājumiem nav, tas ir pieredzes un intuīcijas jautājums. 

Bet vadītājam ir jāsaprot, ka viņa uzņēmums izolēti no citiem – potenciā-

lajiem sadarbības partneriem nespēj un nespēs saražot produktus, kas 

būs atbilstoši klientu kvalitātes prasībām. Šajos jautājumos interesanti  

rezultāti iegūti vairāku zinātnieku darbos (Rosu, Pavalolu, 2014; OE, 

2017; Gage, Sullivan, 2009; Sounders, 2015, u.c.). 

Augstāk izklāstītie teorētiskie aspekti par mikro, mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspēju, kvalitāti un KVS, ražošanas atbilstības sistēmu 

un klientu kvalitātes prasībām izmantojami teorētiskā un empīriskā pētī-

juma turpināšanai saistībā ar saražoto produktu atbilstību klientu kvalitātes 

prasībām un ražotā produkta pastāvīgu pilnveidošanu.  
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2. MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU  
KONKURĒTSPĒJAS ANALĪTISKS IZVĒRTĒJUMS 

 Mūsdienu pasaulē līdz ar MVU skaita strauju izplatību ES un citās 

pasaules valstīs, konsekventi palielinās tautsaimnieciskais nozīmīgums 

un to konkurētspēja. Šobrīd ES valstīs MVU īpatsvars ir sasniedzis 99,8% 

no kopējā uzņēmumu skaita, dažādās tautsaimniecības (turpmāk TS)  

nozarēs strādājošie nodarbina nepilnus 68% no visiem ekonomiski aktī-

vajiem iedzīvotājiem, šajos uzņēmumos tiek saražoti vairāk kā 42% no 

IKP (Eurostat, 2018). Lielās Ķīnas eksportā lielākā daļa – 60% ir MVU, bet 

Taizemē 46% (China, 2018, Ping, 2016). Daudzās pasaules valstīs praksē 

ir pierādījies, ka mikro un mazie uzņēmumi ir spējīgāki elastīgāk reaģēt 

uz ekonomikas krīzēm un citiem ārējās vides draudiem (OECD, 2017).  

Mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultātos ir pierādījies, ka 

šīs grupas uzņēmumi vairākos darbības rādītājos sekmīgi konkurē ar lie-

lajiem uzņēmumiem. Uz to pārliecinoši norāda šādi zinātnisko pētījumu 

rezultāti par MVU darbības pozitīvajiem efektiem dažādās pasaules valstīs: 

 atsevišķās tautsaimniecības nozarēs MVU globālā konkurētspēja 

2–3 reizes pārsniedz lielo uzņēmumu konkurētspēju vietējos un 

ārvalstu tirgos (OECD, 2018); 

 MVU ir konkurētspējīgāki salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmu-

miem jaunu produktu radīšanā un papildus darba vietu piedā-

vājumā (Sargeant, 2011);  

 pateicoties sekmīgi īstenotai MVU attīstības politikai Japānā 

vairāku gadu desmitu laikā bezdarba līmenis šajā valstī atrodas 

tuvu dabiskā bezdarba līmenim un ir vairākas reizes zemāks  

salīdzinājumā ar bezdarba līmeni ASV un ES (METI, 2017);  

 MVU darbības pētījumu rezultāti Japānā pierāda, ka 10% no 

rūpniecībā strādājošajiem mazajiem uzņēmumiem ir augstāks 

darba ražīgums salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem, bet 

pakalpojumu nozarēs šis rādītājs sasniedz 30% (NATP, 2017); 

 mazos un vidējos uzņēmumos nodarbinātie parasti ir apmieri-

nātāki ar darbu un darba apstākļiem salīdzinājumā ar lielajiem 

uzņēmumiem, galvenokārt, lielākas pastāvības un uzticības dēļ 

no darba devēju puses (Kok, et al., 2011). 
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Augstāk minētie pētījumu rezultāti par MVU izplatību pasaulē, to 

ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību un MVU konkurētspēju vietējā un 

ārvalstu tirgos skaidri pierāda nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību 

mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmām un risinājumiem Latvijā, 

it īpaši reģionā kontekstā. Latvijas tautsaimniecībā Mazie un vidējie uzņē-

mumi ienāca līdz ar kardinālām pārmaiņām valsts ekonomiskajā sistēmā. 

Eiropā uzkrātā pieredze ekonomiski aktīvo iedzīvotāju iesaistīšanā uzņē-

mējdarbībā joprojām tiek plaši izmantota, sekmējot MVU attīstību dažā-

dās TS nozarēs. Šobrīd MVU īpatsvars ekonomiski aktīvajos uzņēmumos 

veido 98,87%, turklāt pēdējos gados to īpatsvars konsekventi palielinās 

(CSP, 2018), pateicoties labvēlīgiem attīstības apstākļiem. Saskaņā ar CSP 

datiem MVU tiek nodarbināti 78,3% no visiem strādājošajiem valstī, tajos 

saražoto preču un pakalpojumu kopējā apjoma neto apgrozījums veido 

70%, bet pievienotā vērtība 71% no kopējā apjoma tautsaimniecībā.  

Pētījumā uzmanība tiek veltīta MVU darbībai sadalījumā pa TS nozarēm, 

MVU saražoto un realizēto produktu neto apgrozījumam, jaunradītajam 

pievienotai vērtībai un nodarbināto skaitam. Tas dod iespēju identificēt 

konkurētspējīgākās un tādējādi perspektīvākās nozares, kurās Kvalitātes 

vadības sistēma var dot lielāku pozitīvo efektu MVU konkurētspējas pa-

augstināšanā.  

Nolūkā iegūt detalizētākas zināšanas par dažādās TS nozarēs 

strādājošo MVU konkurētspējas izmaiņām, pārskata periods tiek dalīts di-

vās daļās – no 2007. gada līdz 2017. gadam un pēckrīzes periodā – no 

2010. gada līdz 2017. gadam. MVU konkurētspējas izmaiņu izvērtēšanai 

tiek atlasītas valsts attīstībai nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, ku-

rās MVU attīstība un konkurētspējas pieaugumam ir lielāks pozitīvais 

efekts. Pētījumā iekļauto nozaru šifrējums saskaņā ar NACE-2 klasifika-

toru ir šāds: Rūpniecība (B+C+D+E); Būvniecība – F; Tirdzniecība – G; 

Transports – H; Viesnīcas – I; IKT pakalpojumi (PK) – J; Darījumi ar  

nekustamām precēm (NP) – L; Profesionālie PK – M. Tādējādi uzmanība 

tiek pievērsta preču ražojošām nozarēm – Rūpniecībai un Būvniecībai, kā 

arī komerciāli nozīmīgākajām pakalpojumus piedāvājošām nozarēm. 

Kopsavilkumā tiek iekļauts sašaurināts pētījuma rezultātu izklāsts, tāpēc 
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galvenā uzmanība tiek veltīta MVU saražotajai pievienotai vērtībai sada-

lījumā pa pētījumā iekļautām nozarēm. Mikro uzņēmumu grupā lielākais 

pievienotās vērtības apjoma pieaugums vērojams IKT nozarē – 2,7 reizes, 

Profesionālo pakalpojumu nozarē – 1,4 reizes un Rūpniecības nozarē – 

1,6 reizes. Pētījuma rezultāti pārliecinoši pierāda, ka, neskatoties uz ne-

lielo darbības pieredzi un mazo ražošanas jaudu, mikro uzņēmumi uzrāda 

salīdzinoši labus izaugsmes rādītājus. Mazajos uzņēmumos pārskata  

perioda beigās tiek saražots vairāk kā 2,4 miljardi Eiro liels pievienotās 

vērtības apjoms, kas nevienmērīgi sadalās pa Pētījumā iekļautajām taut-

saimniecības nozarēm. Absolūti lielākais pētāmā rādītāja apjoms līdzīgi 

kā mikro uzņēmumu grupā vērojams Tirdzniecībā un Rūpniecībā. Bet  

saražotās pievienotās vērtības apjoma lielākais pieaugums visā pārskata 

periodā, tiek konstatēts IKT pakalpojumu un Rūpniecības nozarē, kā arī 

Viesnīcu un restorānu nozarē. Tas ir pierādījums mazo uzņēmumu 

augstajai veiktspējai, neskatoties uz sarežģītājiem apstākļiem ārējā uzņē-

mējdarbības vidē. Strukturālās dinamikas rādītāji liecina, ka lielākais pie-

vienotās īpatsvara pieaugums visā pārskata periodā piekrīt IKT nozarē 

strādājošajiem mazajiem uzņēmumiem – nepilnas 1,7 reizes. Salīdzinoši 

liels relatīvais pieaugums sasniegts Viesnīcu un restorānu nozarē, kā arī 

Rūpniecības nozarē. Vidējo uzņēmumu grupā ievērojami lielāku pārā-

kumu pār citām Pētījumā iekļautajām tautsaimniecības nozarēm parāda 

Rūpniecības nozarē strādājošie komersanti ar 1,15 miljardus lielu saražo-

tās pievienotās vērtības apjomu. Saražotās pievienotās vērtības relatīvajā 

pieaugumā visā pārskata periodā līdera lomu saglabā Viesnīcu un resto-

rānu nozarē strādājošie komersanti. Bet pēckrīzes periodā, lielākais pie-

vienotās vērtības pieaugums tiek konstatēts IKT pakalpojumu nozarē, 

Būvniecībā un Rūpniecībā. Pētījuma rezultātos atklājas, ka lielāko pretes-

tību pārskata periodā dominējošajiem draudiem ir uzrādījuši Profesio-

nālo pakalpojumu nozarē strādājošie komersanti. Salīdzinoši liela pievie-

notās vērtības ražošanas stabilitāte tiek novērota nozarē, kurā tiek  

iekļauti darījumi ar nekustamām precēm. Visās pārējās Pētījumā iekļau-

tajās nozarēs vērojama vidējo komersantu zemāka spēja orientēties ārējā 

uzņēmējdarbības vidē, lai savlaicīgi pamanītu tajā dominējos draudus un 

iespējas, cenšoties saglabāt uzņēmuma darbību ar pozitīvu galarezultātu. 
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Tālākajā pētījuma gaitā Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai MMVU dar-

bībā prioritārās nozares tiek meklētas, izmantojot teorijā atklātu un 

praksē pārbaudītu aksiomu – lielāka konkurētspēja ir tajās tautsaimnie-

cības nozarēs strādājošajiem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 

kuri savā darbībā ir apliecinājuši spēju saražot lielāku pievienotās vērtības 

(turpmāk PV) apjomu, paaugstināt saražoto produktu neto apgrozījumu 

un sasniegt augstākus rīcībā esošos resursus izmantošanas efektivitātes 

rādītājus salīdzinājumā ar konkurentiem. Tāpēc turpmākajā Pētījumā 

tiek izmantoti tikai relatīvie izaugsmes rādītāji un atsevišķi efektivitātes 

rādītāji:  

 saražotās pievienotās vērtības relatīvās izmaiņas pārskata  

periodā;  

 nodarbināto skaita relatīvās izmaiņas pārskata periodā;  

 PV ražošanas efektivitātes relatīvās izmaiņas saistībā ar neto 

apgrozījumu. 

 mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos nodibinātā darbaspēka 

izmantošanas efektivitāte saistībā ar šajos uzņēmumos saražotās 

pievienotās vērtības relatīvās izmaiņām pārskata periodā.  

 

MMVU konkurētspējas izmaiņu vērtēšanā tiek piemēroti konku-

rētspējas rādītāji, kas aprēķināti, izmantojot arī citu zinātnieku pētījumu 

rezultātus un teorētiskās atziņas par uzņēmumu konkurētspējas relatīva-

jiem un saliktajiem rādītājiem (Rengkung, et al., 2017; Prozchaskova,  

Straka, 2017; Nemethne, 2010; Meyer, Meyer, 2017; Szreb, Ulbert, 2011). 

MMVU Konkurētspējas izvērtējuma rādītāju satura veidošanā tiek izman-

toti Pētījumā iekļautie relatīvie izaugsmes un darbības efektivitātes rādī-

tāji. Šo rādītāju veidošanā tiek ņemts vērā, ka pārskata periodā MVU īpaš-

nieku un/vai vadītāju sastāvs ir būtiski izmainījies, ņemot vērā jaundibi-

nātos un bankrotējušos MVU uzņēmumus. Aprēķinātie un apkopotie MVU 

konkurētspējas izvērtēšanā piemēroto rādītāju vērtības sadalījumā pa 

Pētījumā iekļautām TS nozarēm, iekļauti 2.1. tabulā.  
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2.1. tabula 

MMVU kopējās konkurētspējas izmaiņas Pētījumam atlasītajās 

tautsaimniecības nozarēs 

Atlasītās  
TS  

nozares 

Izmaiņas garajā 
periodā (SKS 

punkti) 

Izmaiņas pēc  
krīzes periodā 

(SKS punkti) 

Konkurētspējas  
izmaiņu kopējais  

rādītājs 

(SKS punkti) 

MK MZ VD MIK MAZ VID MIK MAZ VID 

Rūpniecība 30,4 48,1 53,5 32,1 94,6 83,0 62,5 142,7 136,6 

Būvniecība -66,8 -88,7 -68,0 81,8 162,8 89,7 15,0 74,1 21,7 

Tirdzniecība -9,9 -18,3 -27,6 -6,2 59,3 61,1 -16,0 40,9 33,6 

Transports -3,4 22,2 99,1 -27,7 68,8 104,8 -31,1 91,0 203,9 

Viesnīcas 3,6 49,5 163,9 -14,8 159,1 233,8 -11,2 208,6 397,6 

IKT  
pakalpojumi 

199,7 99,3 14,9 106,2 166,7 163,5 305,9 265,9 178,4 

Darījumi  
ar NP 

-27,0 -20,6 40,1 64,0 46,2 47,8 37,0 25,6 87,9 

Profesionālie 
PK 

-10,6 -38,7 -13,8 21,2 69,0 40,8 10,6 30,4 27,0 

Izmaiņas  
US grupās 
(SKSP) 

116,1 52,7 262,0 256,7 826,5 824,6 372,8 879,2 1 086 

TS – tautsaimniecība; NP – nekustamās preces; PK – pakalpojumi; ND – nodarbinātie; 

SKS – saliktā konkurētspēja.  

Avots: Autores sastādītā tabula, izmantojot CSP un Lursoft datus, kā arī parēķinu  

rezultātus 

  

Analītiski izvērtējot 2.1. tabulā iekļautos datus, tiek konstatēts, ka 

mikro uzņēmumu grupā augstākā konkurētspēja piekrīt IKT pakalpo-

jumu nozarē strādājošajiem komersantiem. Tai seko Rūpniecības nozarē 

strādājošie mikro uzņēmumi ar ievērojami sliktāku konkurētspējas rādī-

tāju. Savu sniegumu pārskata periodā ir uzlabojuši arī komersanti, kas 

veic darījumus ar nekustamām precēm, Būvniecības un Profesionālo pa-

kalpojumu nozares mikro uzņēmumi. Pārējās nozarēs strādājošajiem 

mikro uzņēmumi zaudējuši savu 2007. gadā iegūto konkurētspēju. 
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Mazo uzņēmumu saliktā konkurētspēja visā pārskata periodā ir 

augstāka salīdzinājumā ar mikro komersantiem. Šajā grupā līdera pozīciju 

saglabā IKT pakalpojumu nozarē strādājošie komersanti, Viesnīcu un res-

torānu nozarē, kā arī Rūpniecībā strādājošie mazie komersanti. Pozitīvi 

vērtējamas konkurētspējas izmaiņas arī Transporta un Būvniecības no-

zarē strādājošo mazo uzņēmumu darbībā. Savukārt vājākais sniegums 

piekrīt Profesionālo pakalpojumu mazajiem komersantiem, kā arī maza-

jiem uzņēmumiem, kuri veic darījumus ar nekustamām precēm. Būtiskas 

konkurētspējas pārmaiņas Pētījumā iekļautajās tautsaimniecības nozarēs 

vērojamas vidējo uzņēmumu grupā. Viesnīcu un restorānu nozares vidē-

jie komersanti uzrāda ievērojami augstāku konkurētspēju salīdzinājumā 

ar citām nozarēm. Sasniegtais saliktās konkurētspējas rādītājs ir 1,6 rei-

zes austāks salīdzinājumā ar otrās vietas ieguvēju – Transporta nozari. 

Savukārt Rūpniecības nozares vidējie uzņēmumi paliek trešajā konkurēt-

spējas pozīcijā. 

 Pētījuma rezultāti skaidri norāda, ka līdzšinējais akronīms “MVU” 

pēc būtības neatbilst realitātei – šajā saīsinājumā tiek ignorēti mikro uz-

ņēmumi, kuru skaits veido nepilnus 95% no kopējā MVU skaita. Šajos uz-

ņēmumos tiek saražoti nepilni 30% no kopējās pievienotās vērtības un 

nodarbināti 42% no MVU strādājošajiem. Tāpēc akronīms “MVU” Darba 

ietvaros tiek aizstāts ar atbilstošāku akronīmu “MMVU”, tādejādi mikro 

uzņēmumi tiek ņemti vērā šajā nosaukumā, to attīstība ir ne mazāk sva-

rīga par mazo un vidējo izaugsmi valstī.  
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3. KVS PIEMĒROŠANAS BARJERAS UN  
EFEKTI LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ MMVU  

KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANĀ 

Kvalitātes vadības sistēma Latvijā ir salīdzinoši jauns līdzeklis 

MMVU konkurētspējas palielināšanai. Pirmā Kvalitātes sistēma Latvijā 

tika sertificēta jau vairāk nekā pirms 20 gadiem, 1995. gada novembrī 

šādu darbības atbilstības apliecinājumu ieguva uzņēmums “Baltaruta”. 

Līdz ar Latvijas iesaistīšanos plašākā konkurences telpā, palielinās KVS 

popularitāte ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā un tās akreditā-

cijā saskaņā ar attiecīgā ISO Standarta prasībām. Līdz ar MMVU izveidoto 

ražošanas atbilstības sistēmu akreditācijas pieprasījuma pieaugumu, ir 

palielinājies akreditēto sertifikācijas iestāžu skaits un šobrīd savus pakal-

pojumus šajā jomā piedāvā astoņas iestādes. Mūsu valstī sertificēto uzņē-

mumu skaits 2018. gada sākumā pārsniedz 700 vienības, svarīgi, ka 89% 

no tiem ir mikro, mazie vai vidējie uzņēmumi un 59,9% no tiem ir iesais-

tījušies preču ražošanā Būvniecības vai Rūpniecības nozarē. Tomēr Latvi-

jas komersanti ievērojami atpaliek no citām ES valstīm akreditētu ražoša-

nas atbilstības sistēmu izveidošanā. Šajā rādītājā Latvija ir pēdējā vietā no 

Baltijas valstīm – no Lietuvas par 29% mazāks akreditēto uzņēmumu 

skaits, bet no Igaunijas – par 11% mazāks. Pētījumā un citu autoru darbos 

atklājas vairākas problēmas, kas kavē Kvalitātes vadības sistēmas ievie-

šanu un uzturēšanu. Nozīmīgākās problēmas tiek sadalītas šādās grupās:  

1) uzņēmumiem pietrūkst zināšanu un sapratnes par KVS un 

ISO Standarta prasībām, cenšoties ražošanu pakārtot Kvalitā-

tes vadības sistēmas prasībām ar saviem resursiem, neuzaici-

not konsultantu (Liang, et al., 2007); 

2) uzņēmumiem radušās problēmas Kvalitātes vadības sistēmas 

akreditācijā un sertifikācijā gadījumos, kad tiek piesaistītais 

konsultants izrādījies nepietiekoši kompetents (Brzozowski, 

et al., 2014);  

3) uzņēmuma vadībai un speciālistiem ir nepietiekošs zināšanu 

apjoms un sapratne par kvalitātes un atbilstības jautājumiem, 

lai varētu izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju (Gotzmani, 

et al., 2002).  
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Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā MMVU vadītāji un/vai īpašnieki 

saskaras ar līdzīgām barjerām savos centienos paaugstināt uzņēmuma kon-

kurētspēju, izmantojot ISO Standarta prasības ražošanas atbilstības sistēmas 

izveidošanā. Bez tam Pētījumā tiek identificētas specifiskas problēmas 

šajā jautājumā, no tām nozīmīgākās ir šādas: 

 MMVU vadītāju, īpašnieku un darbinieku nepietiekošās zināša-

nas un grūtības atbilstoši izprast kvalitātes sistēmas būtību un 

to implementēt ražošanas atbilstības sistēmā; 

 Starptautiskā un Latvijā adoptētā KVS standarta nekonkrētie 

un izplūdušie skaidrojumi un prasības; 

 darba sarežģītība KVS ieviešanā, kā arī salīdzinoši lielais laika 

patēriņš un Kvalitātes rokas grāmatas un dokumentu sastādīšanā; 

 KVS ieviešanas izmaksas un uzturēšanas izmaksas; 

 pietiekoši kompetentu konsultantu trūkums par KVS jautājumos; 

 auditoru konsekvences trūkums ieviestās KVS atbilstības jautā-

jumos; 

 salīdzinoši ilgais laiks Kvalitātes vadības sistēmas dokumentu 

pārbaudēm un lielais iesaistīto darbinieku skaits; 

 darbiniekiem rodas grūtības pāriet no visiem zināmā un  

saprotamā kvalitātes jēdziena uz atbilstības jēdzienu uzņē-

muma iekšējā vidē un ražošanas atbilstības vadības procesos;  

 

Arī citu zinātnieku pētījumos ir pierādīts, ka ISO 9000 izmanto-

šana KVS izstrādē un sertifikācija ir pārāk dārga, laikietilpīga, prasa lielu 

resursu patēriņu, izstrādātā dokumentācija ir pārāk formāla un bezper-

soniska, un tā rezultātā nereti sistēmas ieviešanas izmaksas ir lielākas 

nekā saņemtie ieguvumi it īpaši MMVU (Kaziliūnas, 2012; Liviu, 2015). 

Ņemot vērā Pētījumā identificētās barjeras, Darbā uzmanība tiek veltīta 

šo barjeru jeb problēmu cēloņu izzināšanai, organizējot MMVU vadītāju 

un īpašnieku fokusgrupas, kā arī aptaujājot sertificēto uzņēmumu vadītā-

jus. MMVU konkurētspējas palielināšanai svarīgi apzināt nozīmīgākos ra-

žošanas atbilstības sistēmas funkcionēšanas elementus. Šāda pieeja at-

bilst teorētiskajām atziņām un novērojumiem praksē par sociāli ekono-

misko sistēmu elementu savstarpējo mijiedarbību un to ietekmi uz visu 
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sistēmu, tās darbības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem aspektiem. Lai 

identificētu MMVU izveidotās ražošanas atbilstības sistēmas būtiskākos 

elementus un noteiktu to nozīmīgumu saistībā ar to ietekmi uz saražotā 

produkta atbilstību klientu kvalitātes prasībām un uzņēmuma konkurēt-

spēju, tiek izveidota fokusgrupa. Tās sastāvu veido MMVU vadītāji, īpaš-

nieki un kvalitātes vadība sistēmas eksperti – pavisam 12 dalībnieki. Fo-

kusgrupas darba mērķis – identificēt būtiskākos ražošanas atbilstības sis-

tēmas elementus, kas varētu atvieglot ražošanas atbilstības sistēmas ie-

viešanu un tās ekspluatāciju MMVU darbībā. 

Fokusgrupas darba rezultāti apkopoti 3.1. tabulā. Tabulā iekļautie 

dati, liecina par šādiem fokusgrupas darbības nozīmīgākajiem rezultātiem:  

 ražošanas atbilstības sistēmas izveidē un tās ekspluatācijā lie-

lāka uzmanība jāvelta ražošanas procesiem, to savstarpējai at-

bilstībai, kā arī atbilstošu resursu sagādes jautājumiem; 

 vienādi augstu ekspertu vērtējumu saņēmuši tādi KVS elementi 

kā iekšējās vides atbilstība un izstrādātā produkta projekta do-

kumentācija; ražošanas atbilstības sistēma un visa uzņēmuma 

vadības procesi; ražošanas atbilstības sistēmā iesaistītā perso-

nāla apmācība; mērinstrumentu verifikācija un to piemērošana 

atbilstības noteikšanai; atbilstības paaugstināšanas procesi; 

 ražošanas atbilstības sistēmas izveidē un tās ekspluatācijā lie-

lāka uzmanība jāvelta ražošanas procesiem, to savstarpējai  

atbilstībai, kā arī atbilstošu resursu sagādes jautājumiem; 
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3.1. tabula 

Fokusgrupas rezultātu apkopojums par KVS pamatelementu  

nozīmīgumu ražošanas atbilstības sistēmā 

KVS nozīmīgākie elementi 
Resursu 
sagāde 

Ražošana 
Gatavais 
produkts 

Kvalitātes rokasgrāmata 2 2 3 

Resursu sagādes procesi 3 2 2 

Resursu piegādātāji 3 2 1 

Darbaspēka atbilstības izvērtējums 3 2 1 

Kapitāla atbilstības izvērtējums 3 3 1 

Resursu atbilstības izvērtējums 3 2 1 

Ražošanas resursu savstarpējās  
atbilstības izvērtējums 

3 2 2 

UD iekšējās vides atbilstība 3 3 3 

Produkta projektēšana 1 3 3 

Ražošanas plānošana 2 3 2 

Ražošanas procesi 2 3 2 

Vadības procesi 3 3 3 

Darbinieku apmācība 3 3 3 

Mērinstrumenti un citas palīgierīces 
atbilstības noteikšanai 

3 3 3 

Verificēšanas un validācijas procesi 3 3 3 

Korektīvās un preventīvās darbības 2 3 2 

Neatbilstoša produkta procesi 3 3 2 

Atbilstības paaugstināšanas procesi 3 3 3 

Reakcija uz klientu sūdzībām 2 3 3 

Kopējais vērtējums 50 51 43 

Avots: Autores sastādīta tabula, izmantojot Pētījuma rezultātus  
 

 kvalitātes rokasgrāmata pēc būtības ir nozīmīgs KVS elements, 
bet praksē – ražošanas sistēmas izveidošanā un uzturēšanā tās 
nozīme ir nebūtiska; 

 ražošanas resursu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs tiek 
noteikts attiecīgā produkta projekta dokumentācijā, bet resursu 
sastāva atbilstības nodrošināšanā izšķiroša nozīme ir sagādes 
procesiem un piegādātājiem; 
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 ražošanas procesu atbilstība un efektivitātes līmenis lielā mērā 

ir atkarīgs no sagādāto resursu apjoma un sastāva atbilstības; 

 kapitāla atbilstības izvērtējumā uzmanība tiek koncentrēta uz 

paredzētā produkta saražošanai nepieciešamā tehnoloģiskā 

aprīkojuma esamību un tā atbilstību ražotā produkta prasībām. 

Ne mazāk svarīgs aspekts ir ražošanas darbības efektivitāte, 

kas ir saistīta ar resursu sagādi un atbilstību; 

 resursu atbilstības izvērtējumā uzmanība jāpievērš praksē pie-

rādītai atziņai, ka piegādātāja resursu kvalitatīvais sastāvs nav 

viendabīgs; 

 pastāvīga uzmanība jāvelta nodarbinātiem, kuri atrodas saskar-

smē ar ārējo vidi, ietekmējas no tās, radot draudus iekšējā vidē; 

 produkta projektēšanai un šī darba precīzai izpildei ir stratē-

ģiska nozīme. Projekta izstrādē un tā pastāvīgā pilnveidošanā 

jārēķinās ar MMVU rīcībā esošajiem resursiem un esošajiem  

ierobežojumiem to izmantošanā; 

 darbinieku apmācības process jāsāk ar uzņēmuma vadītāju  

pmācību, lai ražošanas atbilstības sistēmā tiktu iekļauti pietie-

koši kompetenti darbinieki. Pēc būtības tas ir svarīgākais nosa-

cījums ne tikai klientu kvalitātes prasībām atbilstoša produkta 

ražošanā, bet arī uzņēmuma īpašniekam vēlamās peļņas un 

rentabilitātes līmeņa sasniegšanā; 

 mērinstrumentu, verifikācijas un validācijas procesu efektivitā-

tes līmenis ir cieši saistīts ar MMVU vadītāju un darbinieku 

kompetenci, kas ir atbilstoša produkta funkcija. Tāpēc šie ele-

menti ir vienādi augsti nozīmīgi visā ražošanas atbilstības sistē-

mas funkcionēšanā un augsta veiktspējas līmeņa saglabāšanā; 

 ražošanas atbilstības sistēmai un katrai darba vietai nozīmīgā-

kais aspekts ir iesaistīties atbilstības paaugstināšanas pasā-

kumu izpildē visos tajos gadījumos, kad parādās jebkāda no 

produkta neatbilstības pazīmēm un jāveic korektīvās un/vai 

preventīvās darbības; 

 pietiekoši efektīva reakcija uz klientu sūdzībām lielākā mērā ir 

saistīta ar gatavo produktu un ražošanas procesu pastāvīgu 

pilnveidošanos. 



39 
 

Augstāk tiek izklāstītas tikai nozīmīgākās fokusgrupas ekspertu 

atziņas par Kvalitātes vadības sistēmas elementu saistību ar MMVU pro-

duktu ražošanas atbilstības sistēmu un tās atsevišķām apakšsistēmām. 

Šīs atziņas tiek vērtētās kā būtiski nozīmīgas MMVU konkurētspējas sa-

glabāšanai un tās paaugstināšanai neatkarīgi no tā, vai uzņēmums strādā 

atbilstoši sertificētas Kvalitātes vadības sistēmas prasībām, jeb uzņē-

muma vadītājs un/vai tā īpašnieks ir izstrādājuši unikālu, uzņēmuma dar-

bībai specifisku ražotā produkta atbilstības vadības sistēmu. Pētījuma 

 rezultāti liecina, ka MMVU ražošanas sistēmas funkcionēšanā nozīmīgākā 

ir resursu sagāde un pats ražošanas process, bet mazāk nozīmīgs ir sara-

žotais produkts.  

Šajā gadījumā netiek noliegta saražotā produkta nozīme MMVU 

ienākošās naudas plūsmas veidošanā, paredzētās peļņas iegūšanai un plā-

notās rentabilitātes līmeņa sasniegšanā. Pētījuma rezultāti MMVU vadītā-

jiem un/vai īpašniekiem, citiem interesentiem dod jaunas zināšanas par 

ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanu un funkcionēšanu, kā arī tās 

nozīmīgumu MMVU konkurētspējas paaugstināšanā.  

 Darba turpmākajā izstrādē uzmanība tiek pievērsta KVS Standar-

tam un tā piemērošanas problēmām ražošanas atbilstības sistēmas izvei-

došanā, tās uzturēšanā ar mērķi sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos 

(ISO 9001:2015). Šim nolūkam tiek veikta akreditēto MMVU vadītāju 

un/vai īpašnieku aptauja. Aptaujas anketā tiek iekļauti 20 apgalvojumi, 

kuri tiek sadalīti divās savstarpēji saistītās grupās: a) apgalvojumi, kuri 

dod iespēju identificēt nozīmīgākos efektus, kurus gūst komersanti, kas ir 

izveidojuši ražošanas atbilstības sistēmas, un b) apgalvojumi, kuri tiek  

izmantoti, lai atklātu nozīmīgākos cēloņus saistībā ar iegūto pieredzi  

ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā un tās darbības uzturēšanā at-

bilstoši KVS standartā noteiktajām prasībām. Pētījumam tiek noteikta iz-

lases kopa 683 vienības, kas atbilst ģenerālkopai ar 95% konfidencialitātes 

līmeni un 5% robežkļūdu. Aptaujas rezultātā tika saņemtas 327 korekti 

aizpildītas no 638 anketām, kas atbilst aptaujas noteikumiem. Respon-

denti tiek sadalīti grupās atbilstoši piederībai kādai no TS nozarēm:  

Būvniecība, Rūpniecība un Pakalpojumu nozares. Šis sadalījums tiek sa-

glabāts iegūto datu apstrādei, kā arī iegūto rezultātu interpretācijā un 
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ekstrapolācijā. Datu apstrādes rezultātā ar SPSS un Exel programmām tiek 

identificētas minimālās un maksimālās vērtības, kā arī mediāna un moda 

katrā no respondentu grupām, kā arī aprēķināti tādi nozīmīgi rādītāji kā 

aritmētiskais vidējais un standartkļūda. Rezultātu analītisks izvērtējums 

dod jaunas zināšanas par dažādās nozarēs strādājošo MMVU konkurēt-

spējas paaugstināšanas nozīmīgākajiem aspektiem un potenciālu, kas ir 

Kvalitātes vadības sistēmā un tās darbību reglamentējošajā Standartā.  

Pilns iegūto Pētījuma rezultātu izklāsts par KVS un Standarta no-

zīmīgumu MMVU konkurētspējas paaugstināšanā iekļauts Promocijas 

darbā, bet Kopsavilkumā tiek izklāstīti saliktie rādītāji par Rūpniecības, 

Būvniecības un Pakalpojumu nozarēs strādājošo MMVU darbības pieredzi 

Pētījumā iekļautajā jautājumā. Pētījumā iekļautajās nozarēs strādājošo 

MMVU īpašnieku un/vai vadītāju aptaujā fiksētās attieksmes aritmētis-

kais vidējais rādītājs sadalījumā pa aptaujas anketas I grupā iekļautajiem 

apgalvojumiem tiek atklāts 3.1. attēlā.  

 

 
BN – būvniecības nozare, RN – ražošanas nozare, PKN – pakalpojumu nozare 

3.1. attēls. Akreditētas Kvalitātes vadības sistēmas  
nozīmīgums MMVU konkurētspējas paaugstināšanā  
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Kā redzams no 3.1. attēlā iekļautajiem apstrādātiem datiem, kas 

iegūti no respondentu paustās attieksmes pret anketā iekļautajiem apgal-

vojumiem, viņi spējuši maksimāli pietuvināt savu viedokli tikai par dažiem 

apgalvojumiem jautājumā par Kvalitātes vadības sistēmas un Standarta 

ietekmi uz MMVU konkurētspēju, tie ir šādi:  

 KVS sekmē klientu skaita palielināšanos – atšķirība 0,35 balles; 

 KVS sekmē uzņēmuma rīcībā esošo resursu izmantošanas efek-

tivitātes palielināšanos – atšķirība 1,65 balles; 

 KVS veicina uzņēmuma ienākumu palielināšanos – atšķirība 

1,89 balles. 

 

Svarīgi atzīmēt, ka no augstāk minētajiem apgalvojumiem tikai 

pirmajā un trešajā gadījumā respondentu viedoklis pārsniedz 6 balles, bet 

otrajā gadījumā tas ir zemāks par 6 ballēm. Tas nozīmē, ka KVS un Standarts 

drīzāk nesekmē kā sekmē uzņēmuma rīcībā esošo resursu izmantošanas 

efektivitātes palielināšanos. Lielākā respondentu viedokļa svārstību  

amplitūda tiek konstatēta, saņemot atbildes uz šādiem anketas I daļā  

iekļautajiem apgalvojumiem:  

 KVS sekmē eksportēta apjoma palielināšanos – atšķirība 5,55 balles; 

 KVS sekmē ražošanas procesu modernizāciju – atšķirība 4,30 balles; 

 KVS sekmē konkurētspējas palielināšanos – atšķirība 3,94 balles; 

 KVS sekmē rentabilitātes palielināšanos – atšķirība 2,38 balles.  

 

Lielākais viedokļu atšķirīgums atklājas, paužot savu attieksmi 

pret apgalvojumu, ka Kvalitātes vadības sistēma sekmē eksportēto pro-

duktu apjoma palielināšanos, kas pēc būtības ir nozīmīgākais globālās 

konkurētspējas aspekts. Lielā mērā šīs atšķirības tiek saistītas ar Pētījumā 

iekļautajām nozarēm, no kurām tikai Rūpniecībā strādājošie MMVU, it 

īpaši lielākie no tiem ir spiesti pastāvīgi rūpēties par eksporta pieaugumu, 

kas ir viena no svarīgākajām iespējām paaugstināt savu konkurētspēju. 

Bet Būvniecībā strādājošie MMVU salīdzinoši pozitīvi jūtas arī salīdzinoši 

nelielajā Latvijas būvniecības produktu tirgū, kurā joprojām valda salīdzi-

noši zema konkurence. Līdzīga situācija ir pakalpojumu tirgū, kuru pa-

stiprina pakalpojuma eksporta īpatnības. Savukārt apgalvojumam par 
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Kvalitātes vadības sistēmas pozitīvo ietekmi uz ražošanas procesu mo-

dernizāciju atsaucīgākie ir bijuši Rūpniecības nozares MMVU ar 8,25 bal-

lēm, bet noraidošākie Būvniecības nozares komersanti – tikai 3,95 balles. 

Tas lielā mērā ir saistīts ar tehnoloģiskām atšķirībām Rūpniecības un 

Būvniecības preču ražošanā, ko lielā mērā nosaka konkurences spiediens, 

kas Rūpniecībā strādājošajiem MMVU ir nesalīdzināmi augstāks salīdzi-

nājumā ar Būvniecības nozari.  

 MMVU īpašnieku un/vai vadītāju aptaujas rezultāti sadalījumā 

pa aptaujas anketas II grupā iekļautajiem apgalvojumiem tiek iekļauti 

3.2. attēlā. 

 
BN – būvniecības nozare, RN – ražošanas nozare, PKN – pakalpojumu nozare 
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 Neskatoties ar MMVU īpašnieku un/vai vadītāju viedokļu lielāku 

atšķirību atbildēs uz II grupas jautājumiem, 3.2. attēlā iekļautajās atbildēs 

pamanāmi atsevišķi pietuvinātas saskarsmes punkti. Minimālās atšķirības 

tiek konstatētas atbildēs uz šādiem anketā iekļautajiem apgalvojumiem: 

 KVS akreditācija MMVU ir dārgs pasākums – atšķirība 0,63 balles; 

 KVS Standarts ir labs palīgs resursu izmantošanas efektivitātes 

paaugstināšanā un konkurētspējas stiprināšanā – atšķirība 

1,78 balles; 

 par KVS rokasgrāmatas esamību un tās saturu interesējas uzņē-

muma klienti un citas ieinteresētās puses – atšķirība 1,93 balles;  

 KVS Rokasgrāmata ir noderīga uzņēmumā nodarbinātajam  

personālam savu pienākumu izpildē – atšķirība 2,02 balles.  

 

Kā redzams, jautājumā par KVS akreditācijas lielo dārdzību 

MMVU komersantu viedoklis ir līdzīgs – tas ir pārmērīgi dārgs pasākums. 

Salīdzinoši nelielā viedokļu atšķirība apgalvojumā par Standarta lietde-

rību ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā un tās uzturēšanā jāvērtē 

kontekstā ar izteiktā viedokļa vidējo rādītāju, kas maksimālo vērtību – 5,24 

balles sasniedz Rūpniecības nozarē, bet minimālā vērība – 3,34 balles tiek 

konstatēta Pakalpojumu nozarēs. Tas nozīmē, ka aptaujas dalībnieki  

noraidoši izturas pret KVS Standartu kā palīglīdzekli ražoto produktu at-

bilstības saglabāšanai un/vai paaugstināšanai. Līdzīgā situācijā atrodas 

Kvalitātes Rokasgrāmata, pret kuru daudziem respondentiem visās Pētī-

jumā iekļautajās nozarēs ir negatīva attieksme. Pievēršot uzmanību jau-

tājumiem, kuros atklājas lielākais viedokļu atšķirīgums:  

 KVS sistēma sekmē iekšējā vidē dominējošo draudu un to iestā-

šanās varbūtības mazināšanos – atšķirība 4,3 punkti; 

 uzņēmums respektē klientu sūdzības – atšķirība 3,69 punkti; 

 uzņēmums respektē klientu kvalitātes prasības – atšķirība 3,14 

punkti; 

 uzņēmumam svarīga klientu apmierinātība – atšķirība 2,95 punkti. 
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Identificētās MMVU īpašnieku un/vai vadītāju viedokļu atšķirības 

lielā mērā ir saistītas ar esošā Kvalitātes pārvaldības Standarta un tā reg-

lamentētās Kvalitātes vadības sistēmas nepilnībām, kas atklājas arī citos 

pētījumos (Dobb, 2017; Cochran, 2015; Gazal, et al., 2016; Hoyle, 2017). 

Standarta autoriem un uzraudzības komitejai, veidojot Standarta saturu, 

svarīgi būtu rēķināties ar būtiskākajām komercdarbības atšķirībām dažā-

dās tautsaimniecības nozarēs. Ne mazāk būtisks jautājums ir objektīvi  

pastāvošās atšķirības starp dažādās nozarēs ražotajiem produktiem, to 

cenām, atbilstības pazīmēm un klientu – pircēju kvalitātes prasībām, kas 

veido lielāku vai mazāku variācijas amplitūdu (Lira, 2017). Arī klientu 

kvalitātes prasību izmaiņu ātrums un jauno prasību apmierināšanas  

iespējas ir atšķirīgas dažādās nozarēs strādājošajiem mikro, mazajiem 

un/vai vidējiem uzņēmumiem (Shapiro, 1983; Achtenhagen, Brundin, 

2016; Saltane, Ardic, Mylenko, 2011; Chan, 1982). Ar šiem un daudziem 

citiem aspektiem ir skaidrojamas Pētījumā identificētās viedokļu atšķirī-

bas par Kvalitātes vadības sistēmas elementu un Standarta ietekmi uz 

MMVU centieniem palielināt un/vai saglabāt savu konkurētspēju.  

Augstāk izklāstītajos Pētījuma rezultātos tika atklātas KVS un 

Standarta nepilnības, kuras veido ne tikai ekonomiskās, bet arī kognitīvās 

jeb sapratnes barjeras. Turpmākajā pētījuma gaitā, piesaistot ekspertus, 

tiek atklātas šādas nozīmīgākās KVS Standarta nepilnības: 

1) uzmanību piesaista Standarta saturs, kura elementiem nav  

loģiskas saistības, tie neatbilst katrā uzņēmumā izveidotās  

ražošanas sistēmas struktūrai; 

2) standarts neņem vērā klientu kvalitātes prasību transformē-

šanas nepieciešamību ražošanas atbilstības prasībās, kas ir 

sarežģītākais process ražošanas atbilstības sistēmas izveido-

šanā; 

3) Standartā netiek skaidroti tādi KVS nozīmīgi jēdzieni kā kva-

litāte; netiek skaidrots kā var noteikt kvalitātes mērķi un plānot 

kvalitāti, ja Darba I nodaļā tiek pierādīts, ka kvalitāte ir tirgus 

dalībnieku prerogatīva un tā veidojas kā atsevišķu subjektu 

definēto pazīmju kopums; Standartā nav atbildes uz jautā-

jumu, kas ir kvalitātes sistēmas efektīva ieviešana. 
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4) Standarts cenšas atklāt riskos balstītas domāšanas saturu,  

ignorējot nepieciešamību skaidrot, kā iespējams domāšanu 

balstīt riskos. Turklāt šajā gadījumā Standarta autori izsakās 

neskaidri par draudiem un risku, kas pierādās citā frāzē  

“… noteikt riskus kā plānošanas pamatu”, kas pēc būtības ir 

MMVU neizprotama prasība. 

5) Standartā netiek ņemta vērā zinātniskajā vidē plaši zināma 

aksioma, ka analīzes metode dod jaunas zināšanas, bet sintē-

zes metode – izpratni par lietu jeb procesu kopumā.  

6) zinātniski un praktiski nepielietojama ir Standarta prasība  

“… organizācijai ir jāuzrauga klientu izpratne…”. 

 

Ņemot vērā atklātās Standarta nepilnības un Darba 1. nodaļā iz-

klāstītos Pētījuma teorētiskos aspektus, kā arī Darbā iekļautajās zinātnis-

kajās atziņās atklājas nepieciešamība korekti piemērot kvalitātes  

jēdzienu, ņemot vērā Darbā skaidroto un pierādīto tā saturu. Tāpēc Stan-

dartam vajadzētu atturēties lietot jēdzienu “kvalitāte” visos tajos gadījumos, 

kad runa ir par uzņēmuma iekšējo vidi, kurā valda ražošanas atbilstības 

sistēma un fiksētas atbilstības prasības. Ja MMVU vadītāji un speciālisti 

seko Standartā iekļautajām kvalitātes prasībām, rodas kognitīva pretruna – 

ražošanas procesos iekļautās atbilstības prasības pastāvīgi nonāk kon-

fliktā ar Standartā un katra nodarbinātā apziņā esošo kvalitātes saturu un 

izpratni par to. Izriet priekšlikums – jāmaina Kvalitātes pārvaldības Stan-

darta nosaukums, to pārdēvējot par Ražošanas atbilstības standartu jeb 

vispārējā nozīmē par Organizācijas darbības atbilstības standartu.  

Kopumā secinot, novērojumi praksē un pētījumu rezultāti dod iespēju 

identificēt vairākas MMVU izveidojušās barjeras Kvalitātes vadības Stan-

darta piemērošanai praksē, kuras tiek sadalītas šādās nozīmīgās grupās: 

1) Ekonomiskās barjeras. Izveidotā kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanas kārtība un tai sekojoša sertifikācija ir dārgs pasā-

kums ar neskaidru gala rezultātu. Turklāt MMVU salīdzinoši 

lielus maksājumus nepieciešams izdarīt par ārējiem pārbaudes 

auditiem un atkārtotu sertifikāciju. Šajā pētījumā ir pierādīts, 

ka Kvalitātes vadības Standarts un atbilstoši tam akreditētā 
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KVS vāji ietekmē eksporta pieaugumu, ražošana procesu mo-

dernizāciju un ražošanas procesu efektivitātes paaugstināšanos; 

2) Kognitīvās barjeras. Pēc būtības KVS Standarts veidots stan-

dartam neatbilstošā valodā. Standarts pilda savas funkcijas, 

kamēr tas palīdz ražotājam pietiekoši precīzi noteikt ražotā 

produkt atbilstības pazīmes un noteikt tām nepieciešamās  

dimensijas; 

3) Organizatoriskās barjeras. Tās ir saistīts ar KVS Standartu kopas 

lielo skaitu un izplūdušo prasību formulējumu darbībās, kuru 

īstenošanā MMVU īpašniekiem nepieciešams pieņemt vadības 

lēmumus. Pētījuma rezultāti liecina, ka daudzi MMVU vadītāji 

un/vai īpašnieki Standartu uzskata par vāju palīgu uzņēmuma 

vadības efektivitātes paaugstināšanā; 

4) Valodas barjeras. Valodas barjeras ir cieši saistītas ar kognitī-

vām barjerām. Mūsdienās nevienam izglītotam uzņēmējam 

nerada nepārvaramas barjeras, bet svarīgi ir saprast KVS 

Standartos iekļautās prasības, lai tās varētu izmantot ražoša-

nas atbilstības sistēmas izveidē uzņēmumā. Novērojami 

praksē liecina, ka daudzi MMVU īpašnieki ir atteikušies no 

sertificētām Kvalitātes vadības sistēmām tieši tāpēc, ka tās ir 

vāji saistītas ar uzņēmuma darbības un ražošanas procesu 

efektivitātes paaugstināšanu un konkurētspējas pieaugumu. 

Pēc būtības tā ir standarta pilnveidošanas nepieciešamības 

un vadības izglītošanas faktors. 

 

Ņemot vērā augstāk izklāstītos pētījuma rezultātus par KVS un to 

reglamentējošā Standarta nepilnībām, MMVU nereti nākas izmantot citus 

informācijas avotus, kas MMVU vadītājam varētu dot nepieciešamās zinā-

šanas un sapratni par ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanu. Pēc bū-

tības šīs sistēmas izstrādē izmantojami Eduarda Deminga pagājušā gad-

simta otrajā pusē veikto pētījumu rezultāti par kvalitāti un atbilstošu pro-

duktu ražošanas sistēmas izveidošanu. Šajā Pētījumā jēdzieni “kvalitāte” 

un “kvalitatīvs produkts” strikti tiek nošķirts no jēdzieniem „atbilstība un 

atbilstošs produkts”. Tas nenozīmē, ka tie viens otru izslēdz, bet papildina 
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viens otru, atšķirīga ir šo vārdu piemērošana praksē – ja kvalitāte un kva-

litatīvs produkts attiecas uz klientu prasībām, tad atbilstība un atbilstošs 

produkts attiecas vienīgi un tikai uz MMV uzņēmuma iekšējo vidi, tajā iz-

veidoto ražošanas sistēmu.  

KVS attīstību lielā mērā sekmēja ekonomiskais uzplaukums pēc 

Otrā Pasaules kara, kad Eiropas, ASV, Japānas un citu attīstītāko valstu ko-

mersantiem nākas rēķināties ar paaugstinātu konkurenci mājsaimniecību 

patēriņam paredzēto preču tirgū. Lielāku un mazāku uzņēmumu vadītāji 

sāk pievērst uzmanību ražoto produktu kvalitātes saglabāšanas un pa-

augstināšanas jautājumiem. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas 

konkurētspējas paaugstināšanas nolūkā pieņēmuši lēmumu izmantojot 

Kvalitātes vadības standartā iekļautās potenciālās konkurētspējas 

priekšrocības, svarīgi saprast, kā notiek kvalitātes prasību transformācija 

atbilstības prasībās. Pētījuma ietvaros izstrādātais modelis saistībā ar 

kvalitātes prasību transformāciju atbilstības prasībās iekļauts 3.3. attēlā.  
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D – dimensija; KP – kvalitātes prasība; AS – atgriezeniskā saite 

3.3. attēls. Klientu kvalitātes prasību transformācija atbilstības  
prasībās un atbilstoša produkta ražošanas modelis 

Avots: Autores izstrādāts modelis 

 

Modelī redzams, ka vienā produktā savietojas vairākas kvalitātes 

prasības, kuru saturu nosaka pircēji, veidojot kvalitatīvo prasību kopu 

∑KnPn, kura sastāv no sociālās, tehniskās, ekonomiskās un pārvaldības di-
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mensijas. Attēlā parādīts, ka katram klientam un katrai no šīm dimensi-

jām ir vairākas produkta kvalitatīvās pazīmes, piemēram – K1D1KP1 – 

pirmā klienta pirmās I dimensijas I kvalitātes pazīme utt. Tādējādi MMVU 

vadītājs iegūst priekšstatu par klientu kvalitātes prasībām. Šajā brīdī sā-

kas izšķirošais brīdis konkurētspējas veidošanā – no tirgus pētījumā iden-

tificētajām klientu kvalitātes prasībām nepieciešams atlasīt ražojamajā 

produktā iekļaujamās prasības, kuras Darbā tiek dēvētas par fiksētajām 

kvalitātes pazīmēm un tās zināmu laiku paliek nemainīgas. Modelī parā-

dīts, ka tirgus pētījumā identificētās kvalitātes prasības nonāk pie uzņē-

muma vadītāja, kas pieņem lēmumu par ražojamā produktā fiksējamām 

kvalitātes prasībām, kuras ražošanā nonāk kā atbilstības prasības. Lai 

MMVU varētu saglabāt savu konkurētspēju mērķa tirgū jeb to paaugsti-

nāt, tam svarīgi savā produktā iekļaut iespējami vairāk klientam nozīmī-

gākās kvalitātes prasības, bet šo kvalitātes pazīmju palielināšana ražo-

jamo produktu padara sarežģītāku un pircējam dārgāku.  
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EKONOMISKIE 

RESURSI 
UN PODUKTA 

ATBILSTĪBAS 

PRASĪBAS 

PRODUKTA 
RAŽOŠANAS

PROCESI 
UN TO  

ATBILSTĪBA  

SARAŽOTAIS 
PRODUKTS 

UN TĀ  
ATBILSTĪBA

AS

KLIENTU MAINĪGĀS KVALITĀTES 
 PRASĪBAS

AS AS

ATBILSTOŠA PRODUKTA RAŽOTNE 

ASAS

EKONOMISKO RESURSU TIRGUS  

PREČU UN PAKALPOJUMU MĒRĶA TIRGUSAS

AS

KVALITATĪVS PRODUKTS 

AUGSTĀKA MMVU KONKURĒTSĒJA

AS

AS

AS

AS

AS

 
Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums:  

AS – atgriezeniskā saite 

3.4. attēls. Ražošanas atbilstības sistēmas modelis klientu prasību 
pilnīgākai izpildei un konkurētspējas paaugstināšanai  

Avots: Autores izstrādāts modelis 

  

Pilnīgāka priekšstata iegūšanai par atbilstošu produktu ražošanu 

MMVU konkurētspējas paaugstināšanai, tiek izstrādāts ražošanas atbilstī-

bas sistēmas modelis, kas iekļauts 3.3. attēlā un papildina 3.4. attēlā  

iekļautā modeļa ražošanas atbilstības elementus, kā arī atklāj to saistību 
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ar produktu tirgu un tajā valdošām klientu kvalitātes prasībām. Modelī 

tiek parādīts, ka identificētās ražojamā produkta atbilstības pazīmes nonāk 

uzņēmumā – zaļās krāsas laukā. MMVU sagādātie un definētām prasībām 

atbilstošie ekonomiskie resursi nonāk ražošanā un sākas to savienošanās 

process jeb otrs nozīmīgais posms atbilstoša produkta ražošanā. Izman-

tojot ražošanas atbilstības sistēmā iekļautos elementus, visā ražošanas 

procesā tiek veikta izpildītā darba rezultāta validācija, lai pārliecinātos 

par atbilstības klātbūtni katrā ražošanas posmā un katrā darba vietā. Sa-

ražots atbilstošs produkts nonāk uzņēmuma noliktavā un sākas pēdējais 

atbilstoša produkta radīšanas darba posms, lai to nogādātu tirgū. Ražoša-

nas atbilstības sistēmas iekšienē izveidotās atgriezeniskās saites ir viens 

no svarīgākajiem elementiem atbilstoša produkta ražošanas pozitīva 

efekta radīšanā, ar kuru palīdzību tiek radīti neieciešamie priekšnotei-

kumi, lai visas ražošanas procesa vienības darbotos atbilstoši definētajām 

produkta atbilstības pazīmēm. Līdz ar brīdi, kad saražotais nonāk tirgū, 

tas no uzņēmumā saražotā atbilstoša produkta transformējas pircējam 

kvalitatīvā produktā.  

Zinātniskajā vidē parādījās pieprasījums pēc salīdzinoši lētiem un 

pietiekoši efektīviem risinājumiem produktu kontrolei un kvalitātes pra-

sību saglabāšanai. Pateicoties inovatīvai pieejai un radošai domāšanai, 

kvalitātes vadības sistēmu teorētiskās bāzes izstrādāšanā un zinātnisko 

atziņu ieviešanai praksē, lielākus panākumus un atzinību izpelnījās Edu-

ards Demings, Jozefs Jurāns, Armands Feigenbaums un Filips Krosbijs 

(Foster, 2007; Cloft, Kennedy, 2018; Lefler, 1982). Pateicoties saviem  

zinātniskajiem darbiem, kas veltīti uzņēmuma vadības pilnveidošanai ar 

mērķi pilnīgāk apmierināt klientu mainīgās prasības, E. Demings tiek uz-

skatīts par kvalitātes izgudrotāju un kvalitātes sistēmas teorētiskās bāzes 

izstrādātāju (Gabor, 1982), kas aktīvi iesaistījās teorētisko atziņu ievie-

šanā praksē.  

Pasaules attīstītākajās valstīs zināmie 14 kvalitātes vadības sistēmas 

pamatprincipi tika izstrādāti, E. Demingam uzturoties Japānā pagājušā 

gadsimta 50. gados. Tie tika pilnveidoti nākamajās desmitgadēs, veicot  

zinātnisko darbu ASV un iesaistoties produktu ražošanas atbilstības  

sistēmu izstrādāšanā dažādos ASV uzņēmumos, un tikai 1982. gadā apkopoti 
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un izdoti grāmatā “Krīzes pārvarēšanai” (Out of Crises. Deming, 1988). 

Krīze ir daudzu uzņēmumu vadītāju apziņā – viņu zināšanās, domāšanā 

un izpratnē par klientu mainīgajām kvalitātēs prasībām un ražošanas  

atbilstības sistēmu. Tāpēc savus Demings 14 pamatprincipus ir adresējis 

vadītājiem, un, vispirms, uzņēmuma augstākajai vadībai. Bet MMVU vadī-

tājs un īpašnieks nereti savietojas vienā personā, tādējādi izveidojas ļoti 

labvēlīga situācija nepieciešamo reformu īstenošanai ar mērķi ražot tirgū 

pieprasītus produktus, kuri atbilst identificēto klientu fiksētajām kvalitā-

tes prasībām. Lielākā daļa no Eduarda Deminga definētajiem uzņēmuma 

ražošanas sistēmas vadības pamatprincipiem ir aktuāli arī mūsdienās.  

Neskatoties uz to, ka Demings ir apgalvojis (Deming, 2000), ka šie 

principi var būt noderīgi gan mazajiem, gan lielajiem uzņēmumiem, mūs-

dienās atklāts paliek jautājumus, cik lielā mērā tie piemērojami MMVU 

darbībai un to centieniem paaugstināt savu konkurētspēju, ražošanas sis-

tēmu pakārtojot klientu mainīgajām kvalitātes prasībām. Lielākā mērā tas 

attiecas uz mikro un mazajiem uzņēmumiem, kuros robežas starp vadītā-

jiem un nodarbinātajiem ir visai izplūdušas un neskaidras, bet uzņēmuma 

īpašniekam nereti nākas uzņemties vadītāja amatu, to savietojot ar citiem 

pienākumiem. Ievērojami labāka situācija ir vidējos uzņēmumos, kuros 

pat var pamanīt strikti izteiktas iekšējās vides strukturizācijas un vadības 

hierarhijas pazīmes.  

Zinātniskajā vidē ir salīdzinoši maz pētījumu par E. Deminga iz-

strādāto vadības pamatprincipu piemērošanu MMVU ražošanas atbilstības 

sistēmas izveidošanā un tās pilnveidošanā (Jaccard, 2013; Kenji, Asher, 

1996; Krugman, 1996, u.c.). Neskatoties uz to, vairāki pētnieki un kvalitā-

tes eksperti ir pievērsušies Deminga pamatprincipu modernizācijai, to 

pielāgošanai mūsdienās dominējošajiem izaicinājumiem (Daghlgaard,  

Kristensen, Kanji, 2002; Omachonu, 2005; Gaither & Frazier, 1999; 

Knowles, 2011; u.c.). Pētījuma gaitā tiek identificēti vairāk kā divi desmiti 

dažādu autoru darbi, kuros izdarīts mēģinājums mūsdienot Eduarda De-

minga kvalitātes vadības pamatprincipus, tos interpretējot atbilstoši at-

tiecīgā subjekta zināšanām, sapratnei un/vai praktiskai pieredzei ražoša-

nas atbilstības un kvalitātes sistēmu pārvaldības jautājumos.  
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Izanalizējot pētījuma gaitā iegūtās zināšanas, tiek sintezētas šā-

das nozīmīgākās atziņas par Eduarda Deminga kvalitātes vadības pamat-

principu transformāciju: 

1) Deminga definēto kvalitātes vadības pamatprincipu transfor-

mācija seko laikam – lielākās izmaiņas vērojamas pētījumos, 

kas publicēti XXI gadsimtā; 

2) vairāki zinātnisko darbu autori, kas izdarījuši izmaiņas  

Deminga definēto kvalitātes vadības pamatprincipos, nav iz-

vērtējuši Deminga zinātniskās atziņas un to atbilstību jaunā 

laika izaicinājumiem, bet tās koriģējuši bez jebkāda pamato-

juma un atsauces uz E. Demingu; 

3) vairāki Deminga definētie kvalitātes vadības pamatprincipi ir 

pārāk izplūduši un nekonkrēti, piemēram Adopt the new phi-

losophy (Deming, 2000); 

4) atsevišķu punktu korekcijās iekļautie komentāri un paskaid-

rojumi ir pretrunīgi; 

5) kritiski vērtējams E. Deminga mēģinājums uzņēmuma pārval-

dību pielīdzināt kvalitātes vadībai, savos pamatprincipos  

iekļaujot nepieciešamību uzsākt pārvaldību (Institute leadership) 

(Deming, 2000), kas neatbilst praksei; 

6) Demings un citi pētījumā iekļautie autori ir pārāk kategoriski 

attiecībā uz baiļu izskaušanu uzņēmumā nodarbinātajam per-

sonālam saistībā ražoto produktu kvalitātes vadību (Pylee, 

2007; Dessler, 1982; Dessler, Varkkey, 2015); 

7) atsevišķi autori ir centušies labot un/vai precizēt E. Deminga 

definēto nepieciešamību likvidēt darba uzdevumus, mērķus, 

plānus un nepiemērot laika vienībā paveicamā darba apjomu. 

 

Neatbilstības var pamanīt arī vairākos citos Deminga definētajos 

kvalitātes vadības pamatprincipos, kas tiek izklāstīti izplūdušā un nes-

kaidrā valodā. Tāpēc Pētījuma ietvaros tiek izdarītas vairākas būtiskas iz-

maiņas E. Deminga kvalitātes vadības pamatprincipos ar mērķi tos pada-

rīt pieejamākus MMVU vadītājiem vai īpašniekiem, kā arī varētu izmantot 

nesamērīgi dārgā un neskaidrā KVS Standarta vietā ražošanas atbilstības 
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sistēmas ieviešanā un uzturēšanā nolūkā sekmēt uzņēmuma konkurēt-

spējas paaugstināšanos. Pirms MMVU vadītāji vai īpašnieki izšķiras par 

ražošanas atbilstības sistēmas izstrādi un ieviešanu, svarīgi zināt nozīmīgā-

kās vadības teorijas un prakses aksiomas, kuras cieši saistītas ar E. Deminga 

pamatprincipiem. Svarīgākās no tām ir šādas: 

1) jauna uzņēmuma nozīmīgākā attīstības barjera ir ražotā pro-

dukta izvēle, potenciālo klientu identifikācijā un tajā iekļaujamās 

klientu kvalitātes prasības;  

2) katrs uzņēmums ir unikāls, katra uzņēmuma vadība un tās 

piemērotās pārvaldības metodes ir atšķirīgas tāpēc nepiecie-

šama individuāla pieeja ražošanas atbilstības sistēmas izstrādei 

un ieviešanai; 

3) uzņēmumā katra ražotā produkta vienība ir unikāla. Unikalitāte 

saglabājas arī tajos gadījumos, kad pircējs nespēj identificēt  

esošās atšķirības; 

4) uzņēmumā saražoto produktu atbilstībai jeb kvalitātei, skato-

ties no klientu un ražotāja puses, jābūt pietiekamai. Kvalitātes 

pietiekamību nosaka vairāki aspekti, bet nozīmīgākie no tiem 

ir mērķa tirgus klientu rīcībā esošais ienākums, piedāvātā 

produkta spēja apmierināt klientu vajadzības un konkurentu 

piedāvātie alternatīvie produkti, to kvalitatīvās pazīmes.  

 

Augstāk izklāstītās aksiomātiskās atziņas MMVU vadītājiem vai 

īpašniekiem jāņem vērā, ka nekādas ārējā vidē pieejamās rekomendācijas 

ražošanas atbilstības sistēmas izveidē un kvalitatīvu produktu ražošanā 

nedos un nevar dot pozitīvu rezultātu, kamēr pats vadītājs vai īpašnieks 

neapzināsies sava uzņēmuma unikalitāti, tā unikālās konkurētspējas 

priekšrocības un trūkumus, ņemot iekšējā un ārējā vidē dominējošos 

draudus. Tas ir primārais jautājums katram uzņēmumam un tikai pēc tam 

seko ražojamā produkta identifikācija un tirgus pētījumi, izraudzīta pro-

dukta izstrāde un ražošana. 

 Ņemot vērā Deminga definētos kvalitātes vadības pamatprinci-

pus un Pētījumā iekļauto autoru izdarīto izmaiņu izvērtējuma rezultātus, 

tiek izstrādāti pilnveidoti kvalitātes vadības pamatprincipi, kas piemērojami 
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un MMVU ražošanas atbilstības sistēmas izstrādei un to konkurētspējas 

paaugstināšanai. Ņemot vērā, ka izstrādātie pamatprincipi attiecas, galve-

nokārt, uz uzņēmuma iekšējo vidi, tiem tiek mainīts nosaukums – pilnvei-

doti E. Deminga ražošanas atbilstības pamatprincipi vadītājiem, kas 

tiek definēti šādi, saglabājot Deminga lietoto izklāsta formu:  

1) izraugies ražojamo produktu, identificē potenciālos klientus 

un fiksē viņu kvalitātes prasības, kas jāņem vērā, izstrādājot 

ražojamā produkta projektu. Izskaidro ražojamā produkta at-

bilstības prasības uzņēmumā nodarbinātajiem; izstrādā uz-

ņēmuma darbības ilgtermiņa un īsāka perioda mērķu, iesaisti 

ikvienu strādājošo šo mērķa sasniegšanā;  

2) izstrādā ražošanas atbilstības sistēmu uzņēmumā un definē 

nodarbinātajiem skaidri saprotamas atbilstības prasības 

katrā darba vietā; pārliecinies, ka nodarbinātie tās ir sapra-

tuši, zina kā un prot tās iemiesot gatavā produktā; 

3) izstrādā ražošanā nepieciešamo resursu iekšējās un ārējās  

tbilstības noteikumus, lielāko uzmanību veltot nodarbināto 

atbilstībai. Tikai vienā darba vietā katrs strādājošais var mak-

simāli izmantot savas zināšanas, spējas, intereses, kā arī sa-

pratni par lietām un procesiem, visās pārējās viņa subjektīvā 

atbilstība būs zemāka;  

4) pastāvīgi koncentrē uzņēmuma rīcībā esošos resursus ražotā 

produkta pilnveidošanai atbilstoši klientu mainīgām kvalitātes 

prasībām un konkurētspējas paaugstināšanai. Rīcības plānus 

izklāsti skaidri un nepārprotami, dari par to zināmu uzņē-

mumā nodarbinātajiem, klientiem un citām ieinteresētajām 

pusēm. Konkurētspējas paaugstināšanai ieguldītā peļņa šodien 

var nest daudzkārt lielāku peļņu rīt no klientiem, kas būs ap-

mierināti ar uzņēmumā saražotā produkta kvalitāti;  

5) pastāvīgi seko klientu mainīgo kvalitātes prasību izmaiņām 

un iegūtos datus izmanto produktu ražošanas atbilstības sistē-

mas pastāvīgai pilnveidošanai. Ražotā produkta pilnveidošana 

atbilstoši klientu kvalitātes prasībām ir nepārtraukts process; 



56 
 

6) uzņēmumā definētās atbilstības prasības spēj iestrādāt gatavā 

produktā tikai apmācīti darbinieki, tāpēc nekad nenovērtē 

pārāk zemu nepieciešamību paaugstināt nodarbināto kvalifi-

kāciju un savstarpēju atbilstību; 

7) pārņem vadību pār visiem procesiem uzņēmumā. Vadītāju 

pamatpienākums uzņēmumā ir palīdzēt nodarbinātajiem  

apgūt prasmes iestrādāt ražojamajā produktā visas definētās 

atbilstības prasības katrā darba vietā. Izpildītā darba uzrau-

dzības mērķis ir palīdzēt nodarbinātajiem efektīvāk izmantot 

ražošanas ekonomiskos resursus un laiku; 

8) līdz minimumam samazini nepieciešamību kontrolēt atbil-

stību katrai saražotās produkcijas vienībai. Tā vietā radi  

apstākļus atbilstoša produkta ražošanai katrā darba vietā,  

sākot ar resursu sagādi un beidzot ar saražoto produktu  

iesaiņošanu un/vai piegādi klientam. Masveida pārbaudes 

vietā pēc iespējas izmanto efektīvākās statistiskās metodes; 

9) līdz ar uzņēmumā saražotā produkta atbilstības paaugstinā-

šanos meklē iespējas pēc iespējas dārgāk pārdot saražoto 

produktu. Noslēdz ilgtermiņa un savstarpēji izdevīgus līgu-

mus ar resursu piegādātājiem, nepieļauj neatbilstošu resursu 

ienākšanu ražošanā; 

10) samazini saskarsmes un saziņas barjeras starp uzņēmuma 

struktūrvienībām, vadītājiem un nodarbinātajiem. Atceries – 

atbilstoša produkta ražošanā visi vadītāji tiek pakļauti ražo-

šanas procesam. Saziņas barjeru mazināšana sekmē radoša 

mikroklimata veidošanos uzņēmumā un ražotā produkta  

atbilstības paaugstināšanos, kā arī inovatīvu produktu un ino-

vatīvu darba metožu izstrādi; 

11) radi drošības un atbildības atmosfēru uzņēmumā, sekmē sav-

starpējās cieņas un pašcieņas veidošanos starp uzņēmumā 

nodarbinātajiem. Strādājošo motivācijā nepieciešama indivi-

duāla pieeja, meklē līdzsvaru starp materiālām un garīgām 

vērtībām, lai katrs nodarbinātais apzinātos savu nozīmīgumu 

ražošanas procesā un uzņēmuma konkurētspējas paaugstinā-

šanā; 
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12) apgūsti uzņēmuma darbības plānošanas prasmes. Svarīgā-

kais jebkuros apstākļos saglabāt pietiekoši augstu ražotā pro-

dukta atbilstību. Dod priekšroku kvalitātei, nevis kvantitāte; 

13) izstrādā un mērķtiecīgi īsteno nodarbinātā personāla pastā-

vīgas izglītošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasāku-

mus uzņēmumā. Atceries, ka tieši darbaspēks ir vērtīgākais 

resurss uzņēmumā, kas spēj radīt klienta kvalitātes prasībām 

atbilstošu produktu un to pastāvīgi uzlabot, tādējādi sekmējot 

uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanos; 

14) savlaicīgi un pietiekoši efektīvi veic preventīvās darbības uz-

ņēmumā atbilstoši izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un klientu 

kvalitātes prasībām. Preventīvajās darbībās iesaisti ikvienu 

uzņēmumā nodarbināto. Atceries, ka preventīvās darbības ir 

ļoti cieši saistītas ar uzņēmuma konkurētspējas palielināša-

nos, bet peļņa ir konkurētspējas funkcija.  

 

Iepazīstoties ar augstāk izklāstītajiem produktu ražošanas atbil-

stības pamatprincipiem var pamanīt, ka E. Deminga definētie kvalitātes 

vadības pamatprincipi ir būtiski pārveidoti. Šie pārveidojumi izdarīti, pa-

matojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām vadības teorijā, kā arī, 

pamatojoties uz praktiskajiem novērojumiem un uzkrāto pieredzi, strā-

dājot vairākos lielākos un mazākos uzņēmumos. Turklāt šeit izklāstītie 

produktu ražošanas atbilstības pamatprincipi sastādīti procesuāli hrono-

loģiskā secībā. Tam ir būtiska nozīme uzņēmumiem, kuri sper pirmos 

soļus konkurētspējas paaugstināšanā.  

 Kopumā secinot, izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies, jo pētījumi 

par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un to saistību ar kvalitātes 

vadības sistēmu ieviešanu pierāda, ka izmantojot kvalitātes vadības un 

ražošanas atbilstības sistēmas priekšrocības var paaugstināt konkurēt-

spēju. 
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SECINĀJUMI 

Pētījumā iegūtie rezultāti, jaunās zināšanas un teorētiskās atziņas 

dod iespēju izdarīt MVU konkurētspējas paaugstināšanai nozīmīgus seci-

nājumus. Pilns secinājumu izklāsts ir atrodams Promocijas darbā, bet 

kopsavilkumā iekļauts saīsināts secinājumu uzskaitījums. 

1. Eiropas ekonomiskajā sistēmā darbojas vairāk kā 23 miljoni mazie un 

vidējie uzņēmumi jeb 99,8% no kopējā uzņēmumu skaita, tajos sara-

žoto produktu vērtība pārsniedz 4 miljardus eiro, nodarbināti tiek 

vairāk kā 90 miljoni ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Tādējādi MVU ir 

kļuvuši par nozīmīgāko sociāli ekonomiskās attīstības aspektu. 

2. Mikro uzņēmumu skaita straujā pieauguma rezultātā pēdējos 5–7 

gados Latvija ir pārsniegusi ES vidējo rādītāju pēc uzņēmumu skaita 

uz 1000 iedzīvotājiem, bet mazo un vidējo uzņēmumu grupā joprojām 

vērojama salīdzinoši liela atpalicība no attīstītākajām valstīm Eiropā. 

Tas skaidri norāda uz Latvijas mazo un vidējo komersantu salīdzinoši 

zemo konkurētspēju ES ekonomiskajā telpā. 

3. Saskaņā ar CSP datiem MVU tiek nodarbināti 78,3% no visiem strādā-

jošajiem valstī, tajos saražoto preču un pakalpojumu kopējā apjoma 

neto apgrozījums veido 70%, bet pievienotā vērtība – 71% no kopējā 

apjoma tautsaimniecībā. Neskatoties uz šo pārākumu, MVU konkurēt-

spēja ārējos tirgos nereti ir zemāka salīdzinājumā ar lielajiem uzņē-

mumiem. 

4. MVU konkurētspējas izmaiņu izvērtēšanai tiek atlasītas valsts attīstī-

bai nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, kurās MVU attīstība un 

konkurētspējas pieaugumam ir lielāks pozitīvais efekts. Pētījumā ie-

kļauto nozaru šifrējums saskaņa ar NACE-2 klasifikatoru ir šāds: 

(B+C+D+E); F; G; H; I; J; L; M un S. Tādējādi uzmanība tiek pievērsta 

preču ražojošām nozarēm – Rūpniecībai un Būvniecībai, kā arī ko-

merciāli nozīmīgākajām pakalpojumus piedāvājošām nozarēm ar 

augstāku saražoto pievienoto vērtību (PV).  

5. Jaunu zināšanu iegūšanai par MVU konkurētspēju Pētījumā iekļautajās 

nozarēs tiek izmantoti tādi nozīmīgi rādītāji kā saražotās PV relatīvās 

izmaiņas pārskata periodā; MVU nodarbināto skaita relatīvās izmaiņas 
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pārskata periodā; darba ražīgums un ražošanas efektivitāte saistībā 

ar MVU saražotās pievienotās vērtības pieaugumu. 

6. Izvērtējot aprēķinātos MVU konkurētspējas izmaiņu rādītājus, tiek 

konstatēts, ka uzņēmumos mikro uzņēmumu grupā augstākā konku-

rētspēja piekrīt IKT pakalpojumu un Rūpniecības nozarē strādājoša-

jiem komersantiem. Savu sniegumu pārskata periodā ir uzlabojuši arī 

Būvniecības un Profesionālo pakalpojumu nozares mikro uzņēmumi.  

7. Mazo uzņēmumu grupā augstāka konkurētspēja tiek novērota IKT  

pakalpojumu, Viesnīcu, kā arī Rūpniecības nozarē. Pozitīvi vērtējamas 

konkurētspējas izmaiņas arī Transporta un Būvniecības nozarē strā-

dājošo mazo uzņēmumu darbībā.  

8. Būtiskas konkurētspējas pārmaiņas Pētījumā iekļautajās tautsaim-

niecības nozarēs vērojamas vidējo uzņēmumu grupā. Viesnīcu noza-

res vidējie komersanti uzrāda ievērojami augstāku konkurētspēju  

salīdzinājumā ar citām nozarēm, tai seko Transporta un Rūpniecības 

nozares vidējie uzņēmumi. 

9. Pētījuma rezultāti skaidri norāda, ka līdzšinējais akronīms “MVU” pēc 

būtības neatbilst realitātei – šajā saīsinājumā tiek ignorēti mikro uz-

ņēmumi, kuru ietekme uz valsts TS attīstību ir nozīmīga. Tāpēc akro-

nīms “MVU” Darbā tiek aizstāts ar atbilstošāku akronīmu “MMVU”,  

tādējādi mikro uzņēmumi netiek ignorēti šajā nosaukumā. 

10. Vairākus gadus pētot MMVU darbību Latvijā, kā arī izanalizējot un  

izvērtējot zinātniskajā vidē publicētos pētījumus šajā jautājumā, tiek 

noskaidrots, ka praksē un zinātniskajā vidē pastāv visai liela daudz-

veidība par tādiem jēdzieniem kā mazais un vidējais uzņēmums, kon-

kurētspēja, preces kvalitāte un produkta atbilstība. 

11. Konkurence un konkurētspēja ir tirgus ekonomikas pamatkategori-

jas, kuras piedzīvojušas krasas pārmaiņas, tāpēc jēdzienam “konku-

rētspēja” tiek veltīta liela uzmanība dažādos zinātniskajos un cita 

veida izdevumos.  

12. Izvērtējot dažādos izdevumos iekļautās konkurētspējas definīcijas, 

tiek izstrādāts Darbam atbilstošāks konkurences jēdziena skaidro-

jums šādā izklāstā: konkurētspēja – subjektam jeb organizācijai 

raksturīgās veiktspējas pazīmju kopums, kas tiek izmantots 



60 
 

konkrēta mērķa sasniegšanai noteiktā vietā un laikā. Bet MVU 

konkurētspēja tiek skaidrota šādi: MVU konkurētspēja ir komer-

santam – MVU īpašniekam un tā veidotai organizācijai raksturīgās 

veiktspējas pazīmju kopums, kas tiek izmantots mērķu sasnieg-

šanā, iesaistoties uzņēmējdarbībā. 

13. Pētījuma rezultāti liecina, ka “kvalitāte” ir daudz plašāk piemērots jē-

dziens salīdzinājumā ar konkurētspēju. Praksē ir pierādījies, ka visi 

zina, kas ir kvalitāte, bet tikai retais prot to izskaidrot.  

14. Ņemot vērā plašo pētījumu spektru par kvalitāti un to izvērtēšanā  

iegūtās atziņas, Darbā kvalitāte tiek skaidrota šādi: kvalitāte – 

subjekta definēto pazīmju kopums, kas tiek izmantots, vērtējot 

konkrētas lietas piemērotību viņa vajadzību apmierināšanai. 

15. Jēdziens “kvalitāte” Darbā tiek saistīts ar jēdzienu “atbilstība”, kuri 

pēc būtības ir cieši saistīti un izmantojami MMVU konkurētspējas  

pētījumā. Atbilstības jēdziens Darbā tiek skaidrots šādi: atbilstība – 

atsevišķa indivīda, uzņēmuma jeb citas organizācijas definēto 

pazīmju kopums, kas tiek izmantots darba rezultāta – preces 

un/vai pakalpojuma ražošanas procesu lietderības un/vai sara-

žotā produkta lietošanas vērtības izvērtēšanā.  

16. Pētījuma ietvaros tiek izstrādāts modelis, kurā tiek atklāta kvalitātes 

prasību transformācija atbilstības prasībās, tajā parādīts, ka vienā 

produktā savietojas vairākas kvalitātes prasības, kuru saturu nosaka 

pircēji, veidojot kvalitatīvo prasību kopu. 

17. Tirgus pētījumā identificētās klientu kvalitātes prasības tiek izmanto-

tas, lai atlasītu ražojamajā produktā iekļaujamās prasības jeb fiksētās 

kvalitātes pazīmes, kuras zināmu laiku paliek nemainīgas. Tiek izstrā-

dāts Ražošanas atbilstības sistēmas modelis klientu prasību pilnīgā-

kai izpildei un konkurētspējas paaugstināšanai. Modelī parādīts, ka 

MMVU vadītājs pieņem lēmumu par ražojamā produktā fiksējamām 

kvalitātes prasībām, kuras ražošanā nonāk kā atbilstības prasības.  

18. Lai MMVU varētu saglabāt savu konkurētspēju mērķa tirgū jeb to  

paaugstināt, viņam svarīgi savā produktā iekļaut iespējami vairāk 

klientam nozīmīgākās kvalitātes prasības, bet šo kvalitātes pazīmju 

palielināšana ražojamo produktu padara sarežģītāju un pircējam dārgāku.  
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19. Ražošanas atbilstības sistēmas izveidē un tās ekspluatācijā MMVU  

vadītājiem svarīgi ņemt vērā, ka tās darbības pamatā izmantojami 

vairāki kvalitātes vadības sistēmas elementi, no tiem nozīmīgākie ir 

uzņēmuma vadība un nodarbinātais personāls, to savstarpējā atbil-

stība; uzņēmuma iekšējā vide un tajā dominējošie draudi un iespējas; 

uzņēmējdarbības procesi, to savstarpējā atbilstība un papildinātība; 

sistēmiska domāšana vadības lēmumu pieņemšanā; atgriezeniskās 

saites un to pietiekoši efektīva darbība; savstarpēji izdevīgas sadarbī-

bas partneru attiecības.  

20. Kvalitātes vadības sistēma Latvijā ir salīdzinoši jauns līdzeklis MMVU 

konkurētspējas palielināšanai, pirmā Kvalitātes sistēma Latvijā tika 

sertificēta 1995. gada beigās. Līdz ar Latvijas iesaistīšanos ES konku-

rences telpā, palielinās KVS popularitāte ražošanas atbilstības sistēmas 

izveidošanā un tās akreditācijā saskaņā ar ISO Standarta prasībām.  

21. Līdz ar MMVU izveidoto ražošanas atbilstības sistēmu akreditācijas 

pieprasījuma pieaugumu, ir palielinājies akreditēto sertifikācijas  

iestāžu skaits un šobrīd savus pakalpojumus šajā jomā piedāvā asto-

ņas iestādes.  

22. Sertificēto uzņēmumu skaits 2018. gada sākumā pārsniedz pietuvojās 

700 vienībām, no tām 8% no tiem ir mikro, mazie vai vidējie uzņē-

mumi un 59,9% no tiem ir iesaistījušies preču ražošanā Būvniecības 

vai Rūpniecības nozarē.  

23. Latvijas komersanti ievērojami atpaliek no citām ES valstīm akredi-

tētu ražošanas atbilstības sistēmu izveidošanā. Šajā rādītājā esam 

pēdējie arī Baltijas valstīs – no Lietuvas atpaliekam par 29%, bet no 

Igaunijas – par 11%.  

24. Pētījumā tiek identificētas specifiskas problēmas, ar kurām nākas sas-

karties MMVU akreditētu ražošanas atbilstības sistēmu izveidošanā, 

tām nozīmīgākās ir šādas: MMVU vadītāju, īpašnieku un darbinieku 

vājās zināšanas un sapratne par kvalitātes sistēmas būtību un tās im-

plementēšanu ražošanas atbilstības sistēmā; Starptautiskā un Latvijā 

adoptētā KVS standarta nekonkrētie un izplūdušie skaidrojumi un 

prasības; lielas KVS ieviešanas izmaksas un uzturēšanas izmaksas;  
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salīdzinoši ilgais laiks Kvalitātes vadības sistēmas dokumentu  

izstrādē un lielais iesaistīto darbinieku skaits šajā pasākumā.  

25. Ņemot vērā Pētījumā identificētās barjeras, Darbā uzmanība tiek vel-

tīta šo barjeru jeb problēmu cēloņu izzināšanai, organizējot MMVU 

vadītāju un īpašnieku fokusgrupas, kā arī aptaujājot sertificēto uzņē-

mumu vadītājus.  

26. Fokusgrupas darba rezultāti liecina par šādiem nozīmīgākajiem 

darba rezultātiem: ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā eks-

perti identificē nozīmīgākos elementus – iekšējās vides atbilstība un 

izstrādātā produkta projekta dokumentācija; ražošanas atbilstības 

sistēma un uzņēmuma vadības procesi; personāla apmācība; mērins-

trumentu verifikācija un to piemērošana atbilstības noteikšanai;  

atbilstības paaugstināšanas procesi, kā arī preventīvās un korektīvās 

darbības. 

27. Akreditēto MVU vadītāju un/vai īpašnieku aptaujā tiek pierādīts, ka 

KVS Standarts un izveidotās KVS akreditācija ir kļuvusi par vienu no 

nozīmīgākajām barjerām MMVU ražošanas atbilstības sistēmas izvei-

došanā konkurētspējas paaugstināšanas nolūkā. 

28. Aptaujā iegūto datu apstrādes rezultātos atklājās, ka KVS dod šādas 

priekšrocības MMVU darbībā un konkurētspējas stiprināšanā: sekmē 

klientu skaita palielināšanos un uzņēmuma rīcībā esošo resursu  

izmantošanas efektivitātes palielināšanos, kā arī veicina uzņēmuma 

ienākumu palielināšanos. 

29. Lielākā viedokļu atšķirība starp respondentiem tiek konstatēta šādos 

jautājumos: sekmē eksportēta apjoma palielināšanos, ražošanas pro-

cesu modernizāciju, kā arī rentabilitātes palielināšanos un konkurēt-

spējas palielināšanos. 

30. Pētījumā atklātās viedokļu atšķirības lielā mērā ir izskaidrojamas ar 

respondentu sadalījumu pa dažādām tautsaimniecības nozarēm – ja 

Rūpniecībā strādājošie MMVU ir spiesti pastāvīgi rūpēties par eks-

porta pieaugumu, tad Būvniecībā strādājošie MMVU salīdzinoši pozi-

tīvi jūtas arī salīdzinoši nelielajā Latvijas būvniecības produktu tirgū, 

līdzīga situācija ir pakalpojumu tirgū.  
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31. Rūpniecības nozarēs strādājošie MMVU vadītāji un/vai īpašnieki ir 

pārliecināti, ka Kvalitātes vadības sistēmas pozitīvi ietekmē ražoša-

nas procesu modernizāciju, bet Būvniecības nozares komersanti uz to 

raugās visai skeptiski.  

32. Pievēršot padziļinātu uzmanību KVS Standartam, ar ekspertu palī-

dzību tika atklātas vairākas nozīmīgas nepilnības: Standarta satura 

elementiem nav loģiskas saistības, tie neatbilst katrā uzņēmumā iz-

veidotās ražošanas sistēmas struktūrai; Standarts nedefinē klientu 

kvalitātes prasību transformēšanas nepieciešamību ražošanas atbil-

stības prasībās; Standartā netiek skaidroti tādi KVS nozīmīgi jēdzieni 

kā kvalitāte; netiek skaidrots kā var noteikt kvalitātes mērķi un plānot 

kvalitāti, kā arī citas nepilnības. Darba I nodaļā tiek pierādīts, ka kva-

litāte ir tirgus dalībnieku prerogatīva un tā veidojas kā atsevišķu sub-

jektu definēto pazīmju kopums, bet Standartā tas tiek ignorēts.  

33. Ņemot vērā atklātās Standarta nepilnības un Darba I nodaļā izklāstī-

tos Pētījuma teorētiskos aspektus, atklājas nepieciešamība korekti 

piemērot kvalitātes jēdzienu, ņemot vērā Darbā skaidroto un pierā-

dīto tā saturu. Tāpēc Standartam vajadzētu atturēties lietot jēdzienu 

“kvalitāte” visos tajos gadījumos, kad ir runa par uzņēmuma iekšējo 

vidi, kurā valda ražošanas atbilstības sistēma un fiksētas atbilstības 

prasības. 

34. Sekojot Standartā iekļautajām kvalitātes prasībām, rodas kognitīva 

pretruna – ražošanas procesos iekļautās atbilstības prasības pastāvīgi 

nonāk konfliktā ar Standartā definētajām prasībām. No tā izriet priekš-

likums – jāmaina Kvalitātes pārvaldības Standarta nosaukums, to pār-

dēvējot par Ražošanas atbilstība standartu jeb vispārējā nozīmē par 

Organizācijas darbības atbilstība standartu. 

35. Pētījuma rezultātos atklājas nepieciešamība MMVU vadītājiem meklēt 

alternatīvus risinājumus ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanā 

konkurētspējas paaugstināšanas nolūkā, lai izvairītos no KVS Stan-

darta nepilnībām un lielajām akreditācijas izmaksām. Viena no labā-

kajām alternatīvām ir E. Deminga definētie kvalitātes vadības pamat-

principi, kas savu aktualitāti ir saglabājuši līdz mūsdienām, taču tos 

nepieciešams pilnveidot.  
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36. Pētījuma gaitā tiek identificēti vairāk kā divi desmiti dažādu autoru 

darbi, kuros izdarīts mēģinājums mūsdienot E. Deminga kvalitātes 

vadības pamatprincipus, tos interpretējot atbilstoši attiecīgā subjekta 

zināšanām, sapratnei un/vai praktiskai pieredzei ražošanas atbilstības 

un kvalitātes sistēmu pārvaldības jautājumos. Izanalizējot pētījuma 

gaitā iegūtās zināšanas, tiek sintezētas vairākas nozīmīgākās atziņas 

par Eduarda Deminga kvalitātes vadības pamatprincipu transformā-

ciju, kas MMVU izmantojamas vadības lēmumu pieņemšanā saistībā 

ar ražoto produktu atbilstību; 

37. Ņemot vērā Deminga definētos kvalitātes vadības pamatprincipus un 

Pētījumā iekļauto autoru izdarīto izmaiņu kritiska izvērtējuma rezul-

tātus, tiek izstrādāti pilnveidoti E. Deminga kvalitātes vadības pamat-

principi, kas piemērojami un MMVU konkurētspējas paaugstināšanai 

gadījumos, kad KVS un Standarts konkrētā situācijā nav piemērojams.  
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PRIEKŠLIKUMI 

Pētījumā iegūtie rezultāti, jaunās zināšanas, teorētiskās atziņas 

un izdarītie secinājumi dod iespēju izteikt šādus nozīmīgākos priekšlikumus. 

Kvalitātes Standarta konsultatīvai padomei 

1. Papildināt Standartu ar tajā lietoto jēdzienu precīzāku skaidrojumu, 

kuru saturs nebūtu pretrunā ar zinātniskajā vidē izplatītajām zināša-

nām par kvalitāti, atbilstību un tamlīdzīgiem Standartā iekļautajiem 

jēdzieniem. 

2. Standartā nepieciešams strikti nošķirt jēdzienus “kvalitāte” un “atbil-

stība”, ņemot vērā, ka kvalitāte ir subjekta definēto pazīmju kopums, 

bet atbilstība – uzņēmumā definēto pazīmju kopums, kas tiek izman-

tots, lai saražotais produkts būtu atbilstošs klientu kvalitātes prasī-

bām. 

3. Izvērtēt patreizējā KVS nosaukumu, kurš neatbilst uzņēmumu centie-

niem radīt klientu kvalitātes prasībām atbilstošus produktus. Tāpēc 

esošais Kvalitātes pārvaldības Standarta nosaukums būtu jāmaina, to 

pārdēvējot par Ražošanas atbilstības Standartu jeb vispārējā nozīmē 

par Organizācijas darbības atbilstība Standartu. 

4. Samazināt Standarta pieejamības barjeras interesentiem par kvalitāti 

un atbilstību, kas var būtiski paaugstināt MMVU iesaistīšanos ražoša-

nas atbilstības sistēmu izveidošanā un klientu vajadzību pilnīgākai 

apmierināšanai nepieciešamo produktu ražošanā.  

 

Augstākās izglītības iestādēm, kurās tiek piedāvātās studiju program-

mas par Kvalitātes vadības sistēmām un to darbību reglamentējošo ISO 

Standartu 

1. Izvērtēt esošo Studiju programmu saturu, ņemot vērā Pētījuma rezultā-

tus Darbā iekļautās atziņas par kvalitāti, atbilstību un Kvalitātes vadības 

sistēmu. 

2. Izdarīt nepieciešamās izmaiņas attiecīgās studiju programmās, stu-

diju priekšmetu saturā, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus un Darbā 

iekļauto pētījumu rezultātus par kvalitātes prasību transformēšanos 

atbilstības prasībās un ražošanas atbilstības sistēmas funkcionēšanu. 
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3. Izvērtēt iespējamību un nepieciešamību papildināt attiecīgo studiju 

priekšmetu saturu ar Pētījuma gaitā pilnveidotajiem E. Deminga kva-

litātes vadības sistēmas pamatprincipiem, kas var būt noderīgi vadības 

lēmumu pieņemšanā par ražošanas atbilstības sistēmas izveidošanu 

un tās darbības uzturēšanu.  

  

ES institūcijām, Latvijas valsts institūcijām, augstākās izglītības iestādēm 

un zinātniskajām organizācijām 

1. Normatīvo aktu un citu dokumentu sastādīšanā ņemt vērā Pētījuma 

rezultātus par jēdzienu “kvalitāte” un “atbilstība” saturu pēc būtības. 

2. Izvērtēt akronīma “MVU” piemērošanas atbilstību praksei un pārdo-

māt tā aizstāšanas lietderību ar uzņēmējdarbības attīstības realitātei 

atbilstošāku akronīmu – “MMVU”.  

  

LZA Terminoloģijas komisijai, Latviešu valodas vārdnīcas un 

Svešvārdu vārdnīcu autoriem izvērtēt izdevumos iekļauto jēdzienu “kva-

litāte” un “atbilstība” saturu un izskatīt nepieciešamību pilnveidot minēto 

jēdzienu skaidrojumus, izmantojot Pētījuma rezultātus un Darbā izklāstī-

tās teorētiskās atziņas par minēto jēdzienu zinātniski praktisko saturu.  
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