
 
 
 
 
 
 

aicina uz forumu 
 

„Demogrāfiskā situācija un inovācijas: Latvijas izaugsmes 
perspektīvas” 

Zāle „Beta 2”, Reval Hotel Latvia, Elizabetes iela 55, Rīga 
2008. gada 6. decembris 

 
Pēdējo gadu laikā Latvijā aizvien skaudrāk ir sajūtama demogrāfiskā krīze. Cilvēku dabiskais 
pieaugums ir mazāks par mirstību; daudzi Latvijas iedzīvotāji ekonomisku apsvērumu dēļ 
dodas strādāt uz ārzemēm. Šīm tendencēm turpinoties, Latviju jau visai drīz var skart 
nopietnas demogrāfiskas problēmas. Jau 2020. gadā valsts iedzīvotāju skaits var noslīdēt zem 
2 miljoniem, apdraudot gan valsts ekonomisko attīstību, gan iedzīvotāju sociālo drošību. Viens 
no šās krīzes pārvarēšanas priekšnoteikumiem ir strauja ekonomikas modernizācija, pārejot uz 
augstas pievienotās vērtības un eksportspējīgām precēm un pakalpojumiem. Mūsdienās tas ir 
iespējams vienīgi, attīstot inovatīvas un radošas pieejas ekonomikai, kuras padarītu Latviju 
konkurētspējīgu pievilcīgu vietu augsti kvalificētam darbaspēkam. Lai gan nepieciešamība pēc 
inovāciju stimulēšanas ir atzīta politiskā līmenī, pašlaik visai maz tiek darīts to reālam 
atbalstam. Tieši tādēļ foruma organizatori šoreiz vēlas uzrunāt demogrāfisko problēmu un 
inovatīvo tautsaimniecības savstarpējo saikni.  
 
 

Pirmā daļa 
09.30 – 13.00 

Moderators: Ivars Ījabs, LU SZF 
 

9.30 – 
10.00 

Reģistrācija, rīta kafija 

10.00 – 
10.10 

Brīvības un solidaritātes fonda valdes priekšsēdētāja Ata Lejiņa uzruna 

10.10 – 
10.25 

Ivars Indāns,  
sociālās demogrāfijas 
doktorants 

Cilvēkresursi un Latvijas attīstība 

10.25 – 
10.40 

Aija Lulle,  
socioloģe 

Migrācijas kanāli ārvalstu profesionāļu mobilitātē 
Latvijā 

10.40 – 
10.55 

Prof. Edvīns Karnītis, 
Nacionālā attīstības 
plāna ekspertu foruma 

Latvijas kapacitātes pietiekamība inovatīvai attīstībai: 
riski un risinājumi 

Eiropas progresīvās izpētes fonds 

sadarbībā ar 

Brīvības un solidaritātes fondu 



loceklis 
10.55 – 
11.10 

Ilona Kiukucāne, 
LDDK izglītības un 
nodarbinātības 
eksperte 

Inovācijas un izglītība: darba devēju perspektīva 

11.10 – 
11.25 

Pēteris Krīgers, 
LBAS vadītājs 

Demogrāfija un strādājošo tiesības 

11.25 – 
11.40 

Jānis Kargins, 
Latviešu biedrība Īrijā, 
priekšsēdis 

Latvijas ekonomika un “jaunā emigrācija”: pienesums 
vai zaudējums? 

11.40 – 
11.55 

Igaunijas Valsts un 
pašvaldību iestāžu 
arodbiedrības 
pārstāvis 

Darbspēka migrācija un tās izaicinājumi. Igaunijas 
redzējums 

11.55 – 
12.10 

Zenke Šmits (Sönke 
Schmidt),  
Pastāvīgās Eiropas 
Komisijas 
pārstāvniecības 
starptautiskajās 
organizācijās Ženēvā 
vecākais konsultants 

Starptautiskā darbspēka migrācija: izaicinājumi un ES 
perspektīva 

11.55 – 
13.00 

Diskusija 

 
 
 

Otrā daļa 
14.00 – 16. 30 

 
Moderators: Atis Lejiņš, BSF 

 
Tematiska diskusija ar pārstāvjiem no dažādām Latvijas politiskajām partijām. 

 
 


