
Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas 
attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti 

 

Rīga, 2006.gada 25. martā 

2006. gada 25. martā Baltijas forums rīkoja starptautisku zinātnisko konferenci doktorantiem, 
reflektantiem un jaunajiem pētniekiem. 

Konferences mērķis - piesaistīt visu valstu jaunos zinātniekus un profesionāļus, lai apspriestu 
sekojošas prioritāras problēmas: 

 Baltijas reģiona valstu nacionālo ekonomiku konkurētspējas problēmas globalizācijas 
apstākļos; 

 Finanšu institūtu, ražošanas sektora un zinātnes loma nacionālās konkurētspējas 
veidošanā; 

 Baltijas reģiona investīciju klimats; 

 Baltijas reģiona integrācijas Eiropas Savienībā sociālekonomiskie aspekti; 

 Cilvēkkapitāls kā konkurences faktors: Baltijas valstu augstākās un profesionālās 
izglītības īpatnības un perspektīvas globalizācijas apstākļos; 

 Starpreģionālā un starpnozaru kooperācija: priekšnosacījumi un mehānismi; 

 Baltijas reģiona valstu ekonomikas modeļu attīstība un nozaru konkurences 
perspektīvas. 

  

Konferences programmas komisija: 

Priekšsēdētājs:V. Siperkovskis ( "Baltijas Forums", valdes loceklis) 
Komisijas locekļi: 
Dr.Ph., prof. E. Dubra ( Latvija, Latvijas Universitāte); 
Dr.Sc.Econ., L. Grigorjevs (Krievija, Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Ekspertu 
institūts); 
Dr.Sc.Inz., ass. prof., I. Jackiva ( Latvija, Transporta un sakaru institūts); 
Dr.Hab.Sc.Econ., prof. V. Kosidovskis (Polija, Nikolaja Kopernika universitāte, Toruņa); 
Dr.Sc.Soc., ass. prof. V. Meņšikovs ( Latvija, Daugavpils Universitāte); 
Dr.Sc.Econ., doc., S. Saksonova (Latvija, Latvijas Universitāte); 
Dr.Sc.Econ., prof., J. Saulītis ( Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte); 
Dr.Hab.Sc.Econ., prof. V. Rajangu (Igaunija, Тallinas Tehnoloģiskā universitāte). 

  

Programma 
SEKCIJA Nr. 1 
Rīga, Kr.Valdemāra 35 
10.00 - Konferences atklāšana 
Moderators: Dr.habil.oec., profesors Wojcieh Kosiedowski 
10:10 - 10:25 - M. Koževnikova K. Gorbunova 
‘'Nodokļu politikas izmaiņu un globalizācijas tendences ietekme uz Latvijas ekonomikas 
izaugsmes dinamiku.'' 



10:25 - 10:40 - M. Smagins 
‘'Konsolidētā atskaite kā īpaša mūsdienu grāmatvedības nozare (SFAS un LR likumdošana)'' 
10:40 - 10:55 - I. Čurkina 
‘'Tiešo ārvalstu investīciju loma Latvijas tautsaimniecības attīstībā'' 
10:55 - 11:10 - D. Titarenko 
‘'Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Baltijas valstu tautsaimniecības attīstību'' 
11:10 - 11:25 - I. Laurena, V. Siperkovskis  
‘'Profesionālās izglītības organizācijas un finansēšanas sistēma: rietumvalstu pieredze un 
problēmas Latvijā'' 
11:25 - 11:40 - E. Pļaskonka  
‘'The cultural aspect of social capital in the globalization conditions'' 
11:25 - 11:45 - Kafijas pauze 
Moderatore: Dr.Ph., profesore Elena Dubra 
12:00 - 12:15 - R. Sīle  
‘'Latvijas lauksaimniecības sektora konkurētspēja pēc Eiropas Savienības paplašināšanā. Mīti 
un realitāte'' 
12:15 - 12:30 - A. Melihovs  
‘'Tehnoloģiskais progress Latvijā: Koba-Duglasa ražošanas funkcijas lineārā un nelineārā 
modelēšana'' 
12:30 - 12:45 - M. Czupich  
‘'Tehnology parks as a component of national inovation system - Poland's experience'' 
12:45 - 13:00 - O. Tkačevs  
‘'Valdības īstenotās fiskālās politikas vērtējums, Latvijai integrējoties eiro zonā'' 
13:00 - 13:15 - A. Kümpel 
‘'Towards sustainable regional development: New institutional economics on its prerequisites 
and mechanisms'' 
13:15 - 13:30 - M. Spriņģis  
‘'Ārvalstu investīcijas ietekmējošo faktoru loma Latvijā'' 
Moderatore: Dr.oec., docente Svetlana Saksonova 
13:45 - 14:00 - Z. Medne  
‘'Ārvalstu tiešo investīciju dinamika Baltijas valstīs'' 
14:00 - 14:15 - E. Rībena  
‘'Investīju fondu darbība Baltijā'' 
14:15 - 14:30 - A. Runde  
‘'Zīmola repozicionēšanas metodoloģija maziem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs'' 
14:30 - 14:45 - O. Katalkina  
‘'Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu pašreizējās situācijas analīze no pievienotās vērtības 
radīšanas viedokļa'' 
14:45 - 15:00 - I. Avotiņš  
‘'Kotētu vērtspapīru loma finanšu institūtu un ražošanas uzņēmumu konkurētspējas 
veicināšanā'' 
15:00 - 15:15 - T. Saaļ  
‘'Zinātnisko un tehnoloģisko cilvēkresursu atražošana Igaunijā 1995 - 2003 gados, 
salīdzinājumā ar Latviju, Lietuvu un Ziemeļvalstīm'' 
 
SEKCIJA Nr. 2 
Daugavpils, Parādes 1, 320 
10:00 - Konferences atklāšana 
Moderators: Dr.habil.oec., profesors Nikolais Baranovskis 
10:10 - 10:25 - I. Petrova  
‘'Latvijas reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējas'' 
10:25 - 10:40 - E.Račko 
‘'Latvijas finanses atvērto integrācijas procesu apstākļos ES'' 
10:40 - 10:55 - А.Čaplinska  
‘'Latvijas banku riska menedžments integrējoties Eiropā'' 
10:55 - 11:10 - P. Meņšikovs 
‘'Konkurences paaugstināšana Latvijas banku sektorā un iespējamās sekas integrācijas 
apstākļos ES'' 
11:10 - 11:25 - N.Selivanova  
‘'Zelts kā monetārā rezerve mūsdienu ES banku sistēmā'' 



 
Moderators: Dr.oec.,asoc. profesors Andrejs Nikolajevs 
11:45 - 12:00 - E.Čižo 
‘'Transakcijas izmaksu būtība tirgus ekonomikā'' 
12:00 - 12:15 - М. Igavens  
‘'Rēzeknes uzņēmējdarbības vides raksturojums'' 
12:15 - 12:30 - Т.Bikovskis  
‘'Latvijas ārējā tirdzniecība pēc iestāšanās ES'' 
12:30 - 12:45 - L.Amantova  
‘'Latvijas reģionālās attīstības un politikas problēmas, principi un mērķi'' 
12:45 - 13:00 - E.Apens  
‘'Tēzes par bezdarbu kopumā un attiecīgo grupu iesaisti Latvijas darba tirgū'' 
13:00 - 13:15 - О.Lavrinenko 
‘'Dzīves līmeņa integrālā indikatora izskaitļošanas metodoloģija starpreģionālajā analīzē'' 

 


