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Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
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Kas ir Uzņēmumu vadītāju aptauja? 

Pasaules ekonomikas forums ar paraugziņojumu palīdzību novērtē progresa virzību pretim veiksmīgākai, 
izturīgākai un taisnīgākai ekonomikai un sabiedrībai, sniedzot ieskatu ekonomiskās izaugsmes, atlabšanas 
un pārveidošanās virzītājspēkos. 

Šīs programmas ietvaros Uzņēmumu vadītāju aptauja pēta kopējo noskaņojumu uzņēmējdarbībā un 
apkopo vērtīgu informāciju par plašu sociālekonomisko rādītāju spektru- tādu, par kuriem nav pieejami 
pietiekami daudz datu vai arī datu nav vispār. Uzņēmumu vadītāju aptauja ir Pasaules Ekonomikas foruma 
Globālās konkurētspējas ziņojuma galvenā sastāvdaļa. 1979. gadā uzsāktais Globālās konkurētspējas 
ziņojums ir plaši atzīts pasaulē vadošais konkurētspējas vērtējums, iekļaujot vairāk nekā 130 valstu 
ekonomikas 

Jūs esat izvēlēts anonīmi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi par galvenajiem ziņojumā ietvertajiem 
tematiem. Mēs ļoti pateicamies par ieguldījumu šajā nozīmīgajā pētniecības projektā, dodot pienesumu 
būtiskāko jautājumu izzināšanā kas var kalpot par pamatu aktuāliem politikas ieteikumiem. Aptaujas 
atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. 

 

Vadlīnijas Uzņēmumu vadītāju aptaujas aizpildīšanā 

 
Ja nezināt atbildi uz jautājumu vai ja jautājums nav attiecināms, lūdzu, atstājiet to neaizpildītu. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik 
strādājat. 

Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem, ņemot vērā situāciju Jūsu valstī, salīdzinot ar starptautisko 
situāciju. 

Konfidencialitāte: Mēs neizplatīsim konfidenciālu informāciju par Jums vai Jūsu biznesu. Rezultāti 
būs anonīmi un prezentēti tikai apkopotā veidā. Jūsu vārds, uzņēmuma nosaukums, amats un 
kontaktinformācija netiks publicēta un nekādā veidā netiks saistīta ar Jūsu sniegtajām atbildēm. 

 

 

 

 

 
Šīs aptaujas izpildei ir nepieciešamas aptuveni 40 minūtes. 

 

I. Par Jūsu uzņēmumu 
 
1.01. Kurā valstī, reģionā/novadā, pilsētā Jūs pašlaik strādājat? 
Valsts: ________________ Reģions/novads: ______________ Pilsēta: ________________ 
 

1.02. Kurā valstī atrodas Jūsu uzņēmuma galvenā pārvalde? 
Valsts: _________________  
 

1.03. Vai esat tās valsts pilsonis, kurā pašlaik strādājat? 
 Jā  Nē 
 

1.04. Vai pildījāt Uzņēmumu vadītāju aptauju pagājušā gadā (UVA 2020)? 
 Jā  Nē 
 

1.05. Kāds ir aptuvenais Jūsu uzņēmuma lielums, vadoties pēc nodarbināto skaita? 
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 Mikro Mazs Vidējs Liels 

 zem 10 zem 50 zem 250 zem 
1000 

zem 
10 000 

10 000 
vai vairāk 

Darbinieki Jūsu valstī:       

Darbinieki visā pasaulē:       

 

1.06. Lūdzu, norādiet, cik procentu (aptuveni) Jūsu uzņēmuma pieder: 

Vietējam privātajam sektoram: ____% 

Valstij: ____% 

Ārvalstu īpašniekiem: ____% 

 

1.07. Kāda ir Jūsu uzņēmuma galvenā darbības joma? (Lūdzu, izvēlieties tikai vienu atbildi) 
Lauksaimniecība  Rūpniecība: Ražošana  Rūpniecība: Neražošana (ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde, būvniecība)  Pakalpojumi 

 

1.08. Kura no nozarēm vislabāk raksturo Jūsu uzņēmuma galveno darbības veidu? 
 Augsta līmeņa ražošana 
 Aviācija 
 Lauksaimniecība, pārtika un dzērieni 
 Automobiļi 
 Aviācija, ceļojumi un tūrisms 
 Bankas un kapitāla tirgi 
 Ķīmiskie un progresīvie materiāli 
 Izglītība 
 Elektronika 
 Enerģijas tehnoloģija 
 Enerģijas komunālie pakalpojumi 
 Veselība un veselības aprūpe 
 Valdība un publiskais sektors 
 Informācijas tehnoloģijas 
 Infrastruktūra un urbānā attīstība 
 Institucionālās investīcijas 
 Apdrošināšana un aktīvu pārvaldīšana 
 Mediji un izklaide 
 Ieguves rūpniecība un metāli 
 Bezpeļņas 
 Nafta un gāze 
 Naftas atradņu pakalpojumi un aprīkojums 
 Privātās investīcijas 
 Profesionālie pakalpojumi 
 Mazumtirdzniecība, patēriņa preces un dzīvesveids 
 Piegāžu ķēdes un transports 
 Telekomunikācijas 

 

1.09. Kāda līmeņa amatu ieņemat savā uzņēmumā? 
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Augstākā līmeņa vadītājs/Īpašnieks  Vadošais izpilddirektors/Valdes loceklis  Uzņēmuma struktūrvienības 
vadītājs/Reģionālais vadītājs Vidējā līmeņa vadītājs/Konsultants  
 Funkcionālais darbinieks  Cits, lūdzu norādīt:_________________ 
 

Norādījumi no II. līdz X. sadaļai 

Visiem jautājumiem ir lūgums atzīmēt attiecīgā cipara rūtiņu  saskaņā ar Jūsu viedokli (izmantojot “” 
vai “”). Ja Jūs atbildi nezināt, lūdzu, atstājiet to tukšu. Lielākā daļa jautājumu ir formulēti šādi: 

9.13. Cik lielā mērā Jūsu valstī tiek aizsargāts intelektuālais īpašums? 

Nemaz 

 

Ļoti lielā mērā 

Atzīmējot 1: nozīmē, ka Jūs pilnībā piekrītat atbildei kreisajā pusē 

Atzīmējot 2: nozīmē, ka Jūs lielā mērā piekrītat atbildei kreisajā pusē 

Atzīmējot 3: nozīmē, ka Jūs zināmā mērā piekrītat atbildei kreisajā pusē 

Atzīmējot 4: nozīmē, ka Jūsu viedoklis ir līdzsvarā ar abām atbildēm 

Atzīmējot 5: nozīmē, ka Jūs zināmā mērā piekrītat atbildei labajā pusē 

Atzīmējot 6:nozīmē, ka Jūs lielā mērā piekrītat atbildei labajā pusē 

Atzīmējot 7:nozīmē, ka jūs pilnībā piekrītat atbildei labajā pusē 

Lūdzu, atzīmējiet tikai vienu skaitli katrā jautājumā, ja nav norādīts citādi. 

 

2. Infrastruktūra 
 
2.01. Kāda Jūsu valstī ir ceļu infrastruktūras kvalitāte (plašums un stāvoklis)? [1 = Ļoti mazattīstīta — 
viena no sliktākajām pasaulē; 7 = Ļoti plaši attīstīta — viena no labākajām pasaulē] 
 

Ļoti mazattīstīta — viena no 
sliktākajām pasaulē 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti plaši attīstīta — viena no 
labākajām pasaulē 

 

2.02. Cik efektīvi (t. i., biežuma, precizitātes, ātruma, cenas ziņā) Jūsu valstī ir šādi transporta 
pakalpojumi? 
[1 = Ļoti neefektīvi — vieni no sliktākajiem pasaulē; 7 = Ļoti efektīvi — vieni no labākajiem pasaulē] 
 

Ļoti neefektīvi — vieni no 

sliktākajiem pasaulē 

1 2 3 4 5 6 7 Ļoti efektīvi — vieni no 

labākajiem pasaulē 

a. Dzelzceļa pakalpojumi (ja 

piemērojams) 

 

        

b. Gaisa satiksmes pakalpojumi 

 

        

c. Jūras ostu pakalpojumi (prāmji, 

kuģi) (valstīm, kam ir tikai 

sauszemes robežas: vērtēt 

pieeju jūras ostām) 

 

        

d. Publiskie pakalpojumi (piem., 

autobusi, vilcieni, metro, 

elektriskie riteņi un taksometri) 
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2.03. Cik uzticama ir ūdens apgāde Jūsu valstī? [1 = Ļoti neuzticama — ļoti bieži pārtraukumi un/vai plūsmas 
svārstības; 7 = Ļoti uzticama — nav pārtraukumu un nav plūsmas svārstību] 

 

Ļoti neuzticama — ļoti bieži 
pārtraukumi un/vai plūsmas 

svārstības 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti uzticama — nav pārtraukumu 
un nav plūsmas svārstību 

2.04. Cik lielā mērā Jūsu valstī valdība finansē un subsidē investīcijas zaļās un ilgtspējīgas enerģijas un 
infrastruktūras jomās (piem. atjaunojamā enerģija, zemas oglekļa emisijas publiskais transports, 
infrastruktūra elektroauto)? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā  

2.05. Kā Jūs raksturotu lielpilsētu un pilsētu centrus jūsu valstī? [1 = Centri ir pārpildīti un/ vai pieejami 
tikai daļai sabiedrības; 7= Centri ir plaši pieejami, tajos ir patīkami atrasties] 

 

Centri ir pārpildīti un/ vai 
pieejami tikai daļai sabiedrības 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Centri ir plaši pieejami, tajos ir 
patīkami atrasties   

2.06. Cik lielā mērā Jūsu valstī tiek izmantotas digitālās platformas turpmāk norādīto pakalpojumu 
sniegšanai: [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
* “Digitālās platformas” attiecas uz pakalpojumiem un darba tirgiem, kas pieejami, izmantojot digitālās 
saskarnes, bieži koncentrējoties uz īstermiņa līgumiem un uz uzdevumiem balstītu darbu. 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Aprūpe (bērnu un veco ļaužu)         

b. Veselības aprūpe         

c. Viesnīcas, restorāni un izklaides 

aktivitātes 

        

d. Izglītība         

e. Enerģija un komunālie pakalpojumi         

f. Finanšu pakalpojumi         

g. Profesionālie pakalpojumi         

h. Tehnoloģiju atbalsts un dizains         

i. Nekustamie īpašumi         

j. Mazumtirdzniecība un piegādes         

k. Telekomunikācijas         

l. Transportēšana un sūtījumi         

 

3. Drošība 
 
3.01. Cik lielā mērā turpmāk norādītais rada izmaksas uzņēmējdarbībai? [1 = Ļoti lielā mērā - rada milzīgas 
izmaksas; 7 = Nemaz – nerada nekādas izmaksas] 
 

Ļoti lielā mērā- rada milzīgas 

izmaksas 

1 2 3 4 5 6 7 Nemaz- nerada nekādas izmaksas 

         

a. Klimata izmaiņas         

b. Organizētā noziedzība, piem. mafija, 

rekets, izspiešana 

        

c. Noziedzības un vardarbības biežums         

d. Plaša mēroga sociālie un politiskie 

nemieri 

        

 



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

3.02. Cik lielā mērā Jūsu valstī var paļauties uz policijas pakalpojumiem, ka tie efektīvi īstenos likumu 
un kārtību? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

3.03. Cik lielā mērā Jūsu valstī var paļauties uz policijas pakalpojumiem, ka tie tiek īstenoti taisnīgi, 
caurspīdīgi un godīgi? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

4. Finanšu sistēma 
 
4.01. Cik lielā mērā Jūs savā valstī vērtējat banku uzticamību? [1 = Ļoti zemu — bankām būtu 
nepieciešama rekapitalizācija; 7 = Ļoti augstu — bankas kopumā ir stabilas ar uzticamām bilancēm] 
 

Ļoti zemu — bankām būtu 
nepieciešama rekapitalizācija  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti augstu — bankas kopumā ir 
stabilas ar uzticamām bilancēm 

4.02. Cik viegli Jūsu valstī jaunajiem uzņēmējiem ar inovatīviem, taču riskantiem projektiem ir iegūt 
kapitāla finansējumu? [1 = Ļoti sarežģīti; 7 = Ļoti viegli] 

 

Ļoti sarežģīti 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti viegli 

4.03. Cik spēcīgs Jūsu valstī ir finanšu audits un pārskatu standarti? [1 = Ļoti vāji; 7 = Ļoti spēcīgi] 

 

Ļoti vāji 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti spēcīgi  

4.04. Cik lielā mērā, izmantojot finanšu sektoru, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Jūsu valstī var piekļūt 
finansējumam, kas nepieciešams uzņēmuma darbībai? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Ļoti lielā mērā 
 

 

5. Tirdzniecība un investīcijas 
 
5.01. Cik lielā mērā ar tarifiem nesaistīti šķēršļi (piem., veselības un produktu standarti, tehniskās un 
marķējuma prasības) Jūsu valstī ierobežo importa preču konkurētspēju vietējā tirgū? [1 = Lielā mērā — 
ar tarifiem nesaistīti šķēršļi būtiski ierobežo konkurenci; 7 = Nemaz — ar tarifiem nesaistīti šķēršļi neierobežo 
konkurenci] 
 

Lielā mērā — ar tarifiem 
nesaistīti šķēršļi būtiski ierobežo 

konkurenci 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Nemaz — ar tarifiem nesaistīti 
šķēršļi neierobežo konkurenci 

5.02. Cik ierobežojoši Jūsu valstī ir likumi un noteikumi par ārvalstu tiešajām investīcijām (ĀTI)?[1 = Ļoti 
ierobežojoši; 7 = Nemaz nav ierobežojoši] 

 

Ļoti ierobežojoši 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nemaz nav ierobežojoši 

5.03. Kādā virzienā Jūs sagaidāt, ka Jūsu valstī attīstīsies piegādes ķēdes nākamo piecu gadu laikā?  
[1 = Ievērojami lokalizētākas nekā tagad; 7= Ievērojami globalizētākas nekā tagad] 
 

Ievērojami lokalizētākas nekā 
tagad 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ievērojami globalizētākas nekā 

tagad 
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5.04. Cik lielā mērā ārvalstu viesi (tūristi un darījumu ceļotāji) Jūsu valstī ir izkliedēti pa valsti?  
[1 = Viesi ļoti koncentrējas nelielā skaitā galamērķu; 7= Viesu galamērķi ir līdzīgi sadalīti visā valsts teritorijā] 
 

Viesi ļoti koncentrēja nelielā 
skaitā galamērķu  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Viesu galamērķi ir līdzīgi sadalīti 

visā valsts teritorijā 
 

6. Konkurence 
 
6.01. Cik konkurētspējīga Jūsu valstī ir šādu pakalpojumu sniegšana? [1 = Nekonkurētspējīga; 7 = Ļoti 
konkurētspējīga] 
 

Nekonkurētspējīga 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti konkurētspējīga 

         

a. Aprūpe (bērnu un veco ļaužu)         

b. Veselības aprūpe         

c. Viesnīcas, restorāni un izklaides 

aktivitātes 

        

d. Izglītība         

e. Enerģija un komunālie pakalpojumi         

f. Finanšu pakalpojumi         

g. Profesionālie pakalpojumi         

h. Tehnoloģiju atbalsts un dizains         

i. Nekustamie īpašumi         

j. Mazumtirdzniecība un piegādes         

k. Telekomunikācijas         

l. Transportēšana un sūtījumi         

 

6.02. Vai Jūsu valstī pircēji pieņem lēmumus par pirkumiem galvenokārt balstoties tikai uz cenu vai 
pamatojoties arī uz turpmāk uzskaitītajiem atribūtiem? [1 = Neņem vērā atribūtu; 7 = Ņem vērā atribūtu] 

 

Neņem vērā atribūtu 1 2 3 4 5 6 7 Ņem vērā atribūtu 

         

a. Produkta veiktspēja         

b. Produkta ietekme uz vidi un dabu         

c. Produkta ietekme uz veselību, 

mentālo veselību un labklājību 
        

d. Uzņēmuma apņemšanās ievērot 

pienācīgus darba standartus un algas 
        

e. Uzņēmuma apņemšanās ievērot 

daudzveidības, vienlīdzības un 

iekļaušanas principus 

        

6.03. Kā Jūs raksturotu komercdarbību Jūsu valstī? [1 = Dominē dažas uzņēmējdarbības grupas; 7 = 
Izvērsta daudzu uzņēmumu starpā] 

 

Dominē dažas 
uzņēmējdarbības grupas 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Izvērsta daudzu uzņēmumu 
starpā 

 

6.04. Cik izplatīti Jūsu valstī ir labi attīstīti un plaši klasteri (saistītu produktu un pakalpojumu 
uzņēmumu, piegādātāju un ražotāju, kā arī noteiktā jomā specializētu institūciju ģeogrāfiska 
koncentrācija)? [1 = Nepastāv; 7 = Plaši izplatīti daudzās nozarēs] 
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Nepastāv 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Plaši izplatīti daudzas nozarēs 

6.05. Cik lielā mērā fiskālie pasākumi (subsīdijas, nodokļu atvieglojumi utt.) izkropļo konkurenci Jūsu 
valstī? [1 = Lielā mērā izkropļo konkurenci; 7 = Vispār neizkropļo konkurenci] 

 

Lielā mērā izkropļo konkurenci 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Vispār neizkropļo konkurenci] 

6.06. Cik strauji Jūsu valstī aug jauni uzņēmumi ar novatoriskām idejām, skarot jau esošos uzņēmumus 
viņu tirgos? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

6.07. Cik viegli Jūsu valstī personām ir pārvietot savus datus un dokumentāciju starp uzņēmumiem? [1 
= Nemaz; 7 = Ļoti viegli] 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti viegli 

 

7. Uzņēmējdarbības operācijas, pārvaldība un inovācija 
 
7.01 Kas Jūsu valstī ieņem augstākās vadības amatus uzņēmumos? [1 = Parasti radinieki vai draugi, 
neņemot vērā viņu kompetenci; 7 = Pārsvarā profesionāli vadītāji, kurus izvēlas kompetences un kvalifikācijas 
dēļ] 
 

Parasti radinieki vai draugi, 
neņemot vērā viņu kompetenci 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Pārsvarā profesionāli vadītāji, kurus 
izvēlas kompetences un 
kvalifikācijas dēļ 

7.02. Cik lielā mērā augstākā vadība Jūsu valstī deleģē atbildību? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.03. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi uztur iekšēju atvērtas sadarbības kultūru? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti 
lielā mērā] 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.04. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi dinamiski pielāgo savus uzņēmējdarbības modeļus, adaptējot 
riskantas vai revolucionāras uzņēmējdarbības idejas? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.05. Cik lielā mērā Jūsu valstī pastāv riska uzņemšanās kultūra uzņēmējdarbības projektu īstenošanas 
nolūkos? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.06. Cik lielā mērā Jūsu valstī cilvēki ir gatavi pārcelties uz citiem valsts reģioniem, sekojot jaunām 
profesionālām iespējām? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

 

7.07. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi un universitātes sadarbojas pētniecības un attīstības jomā 



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

(P&A)? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.08. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi piedalās abpusēji izdevīgā sadarbībā P&A jomā?  
[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.09. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi nodrošina vienlīdzīgas darba iespējas cilvēkiem ar turpmāk 
uzskaitītajām īpašībām? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Sievietes         

b. Cilvēki ar tipiski nelabvēlīgu 

reliģisko, etnisko vai rases izcelsmi 
        

c. Cilvēki ar nabadzīgiem vecākiem         

d. Cilvēki ar invaliditāti         

e. Cilvēki, kas identificējas kā LGBTI 

grupu pārstāvji 
        

7.10. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi nodrošina vienlīdzīgas iespējas izvirzīties vadošos amatos 
cilvēkiem ar turpmāk uzskaitītajām īpašībām? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Sievietes         

b. Cilvēki ar tipiski nelabvēlīgu 

reliģisko, etnisko vai rases izcelsmi 
        

c. Cilvēki ar nabadzīgiem vecākiem         

d. Cilvēki ar invaliditāti         

e. Cilvēki, kas identificējas kā LGBTI 

grupu pārstāvji 
        

7.11. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi publiski ziņo par savu ietekmi uz vidi, sabiedrību un 
pārvaldību? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

7.12. Cik lielā mērā uzņēmumi ar galvenajiem birojiem Jūsu valstī nodrošina ražošanas ietekmes 
uzraudzību visā piegādes ķēdē, ņemot vērā turpmāk norādītos aspektus? [1 = Nav ieviests skaidrs 
pārvaldības process; 7 = Ieviests skaidrs pārvaldības process un standarti] 

 

Nav ieviests skaidrs pārvaldības 

process 

1 2 3 4 5 6 7 Ieviests skaidrs pārvaldības 

process un standarti 

         

a. Vide un daba         

b. Veselība, mentālā veselība un 

labklājība 
        

c. Pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

celšanas nodrošināšana 
        

d. Pienācīgi darba standarti un alga         

e. Daudzveidība, vienlīdzība un 

iekļaušana 
        



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

 

 

7.13. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi pārvalda savu vietējo ražotņu ietekmi uz turpmāk norādītajiem 
aspektiem? [1 = Nav ieviests skaidrs pārvaldības process; 7 = Ieviests skaidrs pārvaldības process un 
standarti] 

 

Nav ieviests skaidrs pārvaldības 

process 

1 2 3 4 5 6 7 Ieviests skaidrs pārvaldības 

process un standarti 

         

a. Vide un daba         

b. Veselība, mentālā veselība un 

labklājība 
        

c. Pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

celšanas nodrošināšana 
        

d. Pienācīgi darba standarti un alga         

e. Daudzveidība, vienlīdzība un 

iekļaušana 
        

 

8. Institūcijas 

8.01. Cik efektīvi Jūsu valstī valdība reaģē uz izmaiņām (piem., tehnoloģiskās izmaiņas, sabiedriskās un 
demogrāfiskās tendences, drošība un ekonomiskās grūtības)? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.02. Cik efektīva ir juridiskā un tiesu sistēma uzņēmumiem Jūsu valstī, risinot strīdu situācijas? [1 = Ļoti 
neefektīvas; 7 = Ļoti efektīvas] 

 

Ļoti neefektīvas 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti efektīvas 

8.03. Cik vienkārši Jūsu valstī uzņēmējdarbības veicējiem un pilsoņiem ir apstrīdēt valdības rīcību ar 
legālās sistēmas (tiesvedības) palīdzību? [1 = Ļoti sarežģīti; 7 = Ļoti vienkārši] 

 

Ļoti sarežģīti 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti vienkārši 

8.04. Cik lielā mērā valdība nodrošina politiskās vides stabilitāti uzņēmējdarbībai Jūsu valstī?  
[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.05. Kā Jūs savā valstī vērtējat politiķu ētikas standartus, piemēram, sadarbībā ar citiem politiķiem, 
privāto sektoru un sabiedrību kopumā? [1 = Ļoti zemu; 7 = Ļoti augstu] 

 

Ļoti zemu 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti augstu 

8.06. Cik vienkārši Jūsu valstī uzņēmumiem ir ievērot valsts pārvaldes un administratīvās prasības 
(piemēram, saistībā ar atļaujām, ziņošanu, tiesību aktiem)? [1 = Ļoti sarežģīti; 7 = Ļoti vienkārši] 

 

Ļoti sarežģīti 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti vienkārši 

 



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

8.07. Cik lielā mērā Jūsu valstī tiek aizsargātas īpašumtiesības, tostarp finanšu aktīvi?  
[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.08. Cik lielā mērā Jūsu valstī tiesu sistēma ir neatkarīga no valdības, personu vai uzņēmumu 
ietekmes? [1 = Nemaz nav neatkarīga; 7 = Pilnīgi neatkarīga] 

 

Nemaz nav neatkarīga 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Pilnīgi neatkarīga 

8.09. Cik ierasta Jūsu valstī ir nelikumīga valsts līdzekļu novirzīšana uzņēmumiem, privātpersonām vai 
grupām? [1 = Ļoti ierasta; 7 = Nekad nenotiek] 

 

Ļoti ierasta 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nekad nenotiek 

8.10. Kā Jūs vērtējat uzņēmumu korporatīvo ētiku sadarbībā ar valsts amatpersonām un politiķiem Jūsu 
valstī? [1 = Ļoti vāja – viena no sliktākajām pasaulē; 7 = Izcili – viena no labākajām pasaulē] 

 

Ļoti vāja – viena no sliktākajām 
pasaulē 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Izcili – viena no labākajām 
pasaulē 

8.11. Cik lielā mērā Jūsu valstī ir ieviests efektīvs regulējums, kas aizsargā privāto uzņēmumu rīcībā 
esošos personas datus? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.12. Cik lielā mērā Jūsu valstī tiek aizsargāts intelektuālais īpašums? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

 

8.13. Cik izplatīti Jūsu valstī ir uzņēmumiem veikt nedokumentētus papildu maksājumus vai dot kukuļus 
saistībā ar: [1 = Ļoti bieži; 7 = Nekad] 

 

Ļoti bieži 1 2 3 4 5 6 7 Nekad 

         

a. Importu un eksportu         

b. Komunālajiem pakalpojumiem 

(piem., tālrunis, elektrība) 
        

c. Nodokļu maksājumiem         

d. Publisko līgumu un atļauju 

piešķiršanu 
        

e. Labvēlīga tiesas lēmuma panākšanu         

8.14. Cik lielā mērā Jūsu valstī valdībai ir ilgtermiņa redzējums? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.15. Cik lielā mērā Jūsu valstī valdība taisnīgi kalpo ikviena interesēm? [Nemaz; Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

8.16. Cik lielā mērā nodokļu sistēma Jūsu valstī atbilst turpmāk uzskaitītajiem atribūtiem?  



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Viegli ievērot         

b. Mazina nevienlīdzību Jūsu 

sabiedrībā 
        

c. Mazina vides degradāciju         

  

9. Cilvēkkapitāla veidošana 

9.01. Cik labi izglītības sistēma Jūsu valstī atbilst konkurētspējīgas ekonomikas vajadzībām?  
[1 = Ļoti slikti; 7 = Ļoti labi] 
 

Ļoti slikti 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti labi 

9.02. Cik labi izglītības sistēmas sastāvdaļas Jūsu valstī atbilst konkurētspējīgas ekonomikas 
vajadzībām? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti labi] 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti labi 

         

a. Pamatizglītība         

b. Vidējā izglītība (neskaitot 

profesionālo izglītību) 
        

c. Profesionālā izglītība         

d. Augstākā izglītība         

9.03. Cik labi pašreizējā izglītības sistēma Jūsu valstī atbilst konkurētspējīgas ekonomikas vajadzībām 
attiecībā uz prasmēm? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti labi] 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti labi 

         

a. Globālā pilsonība un pilsoniskā 

atbildība 
        

b. Inovācijas un radošums         

c. Sadarbības un pašpārvaldes prasmes         

d. Digitālās un tehnoloģiskās prasmes         

e. Matemātiskās un zinātniskās 

prasmes 
        

9.04. Cik lielā mērā uzņēmumi Jūsu valstī iegulda apmācībās un darbinieka attīstībā?  
[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

9.05. Cik lielā mērā valdība Jūsu valstī iegulda karjeras vidusposma kvalifikācijas paaugstināšanā un 
kvalifikācijas celšanā? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

9.06. Kā Jūsu valstī uzņēmumi uztver cilvēkkapitāla izdevumus? [1 = Kā samazināmas izmaksas; 7 = Kā 
būtisku ieguldījumu] 
 

Kā samazināmas izmaksas 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Kā būtisku ieguldījumu 

 



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

10. Darbs un nodarbinātība 
10.01. Cik ierobežojoši ir noteikumi Jūsu valstī ārvalstu darbaspēka algošanai? [1 = Ļoti ierobežojoši; 7 = 
Vispār nav ierobežojoši] 
 

Ļoti ierobežojoši 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Vispār nav ierobežojoši 

10.02. Cik lielā mērā Jūsu valstī uzņēmumi var atrast cilvēkus ar nepieciešamajām iemaņām, lai 
aizpildītu vakances? 
[1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti labi 

         

a. Vietējā darba tirgū         

b. Pieņemot darbā ārvalstu darbaspēku 

 
        

 

10.03. Cik lielā mērā vidējais atalgojums Jūsu valstī atspoguļo produktivitāti? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā 
mērā] 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.04. Cik lielā mērā algas Jūsu valstī ir nevienlīdzīgas starp zemu apmaksātiem un augsti apmaksātiem 
darba ņēmējiem? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.05. Cik lielā mērā vīriešu un sieviešu algas Jūsu valstī ir vienlīdzīgas, ieņemot līdzīgus amatus? 
[1 = Nemaz – vīrieši bieži vien var vienoties par lielāku atalgojumu; 7 = Ļoti lielā mērā – vīrieši un sievietes 
parasti saņem vienlīdzīgu atalgojumu] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.06. Cik lielā mērā noteikumi Jūsu valstī ļauj elastīgi pieņemt darbā un atlaist darbiniekus? 
 [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.07. Cik lielā mērā uzņēmumi Jūsu valstī piedāvā elastīgu darba režīmu, piemēram, attālinātu un 
nepilna laika darbu? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.08. Cik lielā mērā strādājošās sievietes un vīrieši Jūsu valstī ņem vienādus atvaļinājuma laikus, lai 
rūpētos par bērniem un veciem cilvēkiem? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

10.09. Kāda ir Jūsu valstī esošo tiešsaistes darba platformu ietekme uz darba apstākļiem (piemēram, 
darba laiku, atalgojumu, stabilitāti)? [1 = Ievērojami pasliktina darba apstākļus; 7 = Ievērojami uzlabo darba 
apstākļus] 

 

Ievērojami pasliktina darba 
apstākļus 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ievērojami uzlabo darba 
apstākļus 

10.10. Kā Jūs raksturojat attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem Jūsu valstī? [1 = Kopumā 
nav balstītas uz sadarbību; 7 = Kopumā balstītas uz sadarbību] 

 



Aptaujas atbildes ir konfidenciālas, un respondenti netiek identificēti. Ja nezināt atbildi uz jautājumu, atstājiet to neaizpildītu. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visi jautājumi, kas attiecas uz “Jūsu valsti” nozīmē valsti, kurā pašlaik strādājat. 

Kopumā nav balstītas uz 
sadarbību 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Kopumā balstītas uz sadarbību 

10.11. Cik lielā mērā visiem iedzīvotājiem Jūsu valstī ir pietiekama piekļuve turpmāk uzskaitītajiem 
nodrošinājumiem un pakalpojumiem? [1 = Nemaz – pakalpojumam ir grūti piekļūt vai tas ir pieejams tikai 
dažiem cilvēkiem; 7 = Ļoti lielā mērā – pakalpojumi ir viegli pieejami visiem] 

 

Nemaz – pakalpojumam ir grūti 

piekļūt vai tas ir pieejams tikai 

dažiem cilvēkiem 

1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā – pakalpojumi ir 

viegli pieejami visiem 

         

a. Bērnu aprūpe un pirmsskolas 

izglītība 
        

b. Veco ļaužu aprūpe         

c. Izglītība         

d. Izmitināšana         

e. Mentālās veselības aprūpe         

f. Fiziskās veselības aprūpe         

g. Sabiedriskais transports         

h. Bezdarbnieku pabalsti, apmācība un 

atbalsts darba meklēšanā 
        

10.12. Kādā mērā Jūsu valstī privātpersonām ir iespēja uzlabot savu ekonomisko situāciju, pieliekot 
personīgos pūliņus neatkarīgi no vecāku sociāli ekonomiskā stāvokļa? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 

 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

11. Ekonomikas atveseļošanās un risku pārvaldīšana 
11.01. Cik lielā mērā Jūsu valsts pašreizējā ekonomiskajā kontekstā ir izstrādājusi efektīvu izaugsmes 
un atveseļošanās stratēģiju? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ļoti lielā mērā 

 
 
11.02. Kuriem no turpmāk uzskaitītajiem tirgiem ir stratēģiska nozīme Jūsu valstī nākamajos 
10 gados (izvēlieties ne vairāk kā piecus)? 
 

a. Plaša spektra pretvīrusu līdzekļi 
b. Aprūpe 
c. Dati 
d. Digitālie finanšu pakalpojumi 
e. Izglītības tehnoloģiju un kvalifikācijas celšanas 

pakalpojumi 
f. Elektriskie transportlīdzekļi 
g. Siltumnīcefekta gāzu kvotas 
h.Gēni un DNS sekvences 
i. Ūdeņradis 
j. Uz hipercilpu balstīti transporta pakalpojumi 

k. Jaunas antibiotikas 
l. Plastmasas pārstrāde 
m. Augstas precizitātes medicīna un reto slimību 

medikamenti 
n. Meža atjaunošanas pakalpojumi 
o. Prasmju kapitāls 
p. Mākslīgais intelekts 
q. Satelītu pakalpojumi 
r. Kosmosa lidojumi 
s. Ūdens tiesības un kvalitātes rādītāji 
t. Bezdarba apdrošināšana 

 
 

11.03. Cik lielā mērā Jūsu valsts valdība attiecībā uz Jūsu identificētajiem stratēģiski nozīmīgajiem 
tirgiem īsteno turpmāk norādītos pasākumus? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
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Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus 

pētniecībā un attīstībā 
        

b. Sadarbojas ar privāto sektoru, lai 

atbalstītu ražošanu 
        

c. Atbalsta tirgus pieprasījumu 

(piemēram, ar fiskāliem stimuliem 

būdams “pirmais pircējs”) 

        

d. Savlaicīgi atjauno tiesisko 

regulējumu 
        

 

11.04. Cik lielā mērā turpmāk norādītās dabas un sabiedriskās vērtības Jūsu valstī tiek pienācīgi 
aizsargātas? [1 = Nemaz; 7 = Ļoti lielā mērā] 
 

Nemaz 1 2 3 4 5 6 7 Ļoti lielā mērā 

         

a. Vide un daba         

b. Kultūra un mantojums         

 
 
 

11.05. Kādi pieci riski nākamajos divos gados radīs kritisku apdraudējumu Jūsu valstij? 
Atzīmējamais saraksts: lūdzu apvelciet 5 galvenos riskus! 
 

Ekonomiskie riski 

a. Aktīvu burbuļa plīšana lielajās ekonomikās 
b. Sistēmiski svarīgas nozares sabrukums 
c. Parādu krīzes lielajās ekonomikās 
d. Nespēja stabilizēt cenu trajektorijas 
e. Nelikumīgas saimnieciskās darbības izplatīšanās 
f. Ilgstoša ekonomiskā stagnācija 
g. Smagi patēriņa preču šoki 

Vides riski 

h. Bioloģiskās daudzveidības zudums un 
ekosistēmas sabrukums 

i. Klimata pasākumu neizdošanās 
j. Ekstrēmi laikapstākļi 
k. Cilvēku radīts kaitējums videi 
l. Būtiskas ģeofizikālas katastrofas 
m. Dabas resursu krīzes 

Ģeopolitiskie riski 

n. Daudzpusējas institūcijas sabrukums 
o. Starpvalstu attiecību sabrukums 
p. Stratēģisko resursu ģeopolitizācija 
q. Starpvalstu konflikts 

 

r. Valsts sabrukums 
s. Teroristu uzbrukumi 
t. Masu iznīcināšanas ieroči 

Sabiedriskie riski 

u. Sociālā nodrošinājuma sistēmu sabrukums vai 
trūkums 

v. Nodarbinātības un iztikas krīzes 
w. Sociālās kohēzijas erozija 
x. Sabiedriskās infrastruktūras izgāšanās 
y. Infekcijas slimības 
z. Liela mēroga piespiedu migrācija 
aa. Nemitīga pretošanās zinātnei 
bb. Smaga mentālās veselības pasliktināšanās 
cc. Plaši izplatīta vilšanās sajūta jauniešos 

Tehnoloģiskie riski 

dd. Kaitējoša tehnoloģisko sasniegumu ietekme 
ee. Informācijas tehnoloģiju kritiskās 

infrastruktūras sabrukums 
ff. Digitālā nevienlīdzība 
gg. Digitālās jaudas koncentrācija 
hh. Kiberdrošības pasākumu neizdošanās 
ii. Tehnoloģiju pārvaldības izgāšanās 

 

Liels paldies, ka aizpildījāt aptaujas anketu! 

Globālās konkurētspējas ziņojuma rezultātus, lūdzu, skatīt 
www.weforum.org/gcr 

 
 

http://www.weforum.org/gcr
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Respondenta informācija (pēc izvēles) 

Paziņojums par piekrišanu 
Pasaules ekonomikas forums ar reģistrēto biroju adresē 91-93 route de la Capite, 
CH-1223 Cologny/Geneva, Switzerland, (turpmāk saukts – Forums) apņemas ievērot datu aizsardzības likumus 
un personas datu aizsardzību un konfidencialitāti. 
Šajā Paziņojumā par piekrišanu (Paziņojums) mēs izskaidrojam, kā tiek veikta to personas datu vākšana, 
kopīgošana un izmantošana, kurus iegūstam no Jums šīs Uzņēmumu vadītāju aptaujas kontekstā un kā Jūs varat 
izmantot savas datu privātuma tiesības. 

Kontroliera identifikācija 
Forums apstrādā Jūsu personas datus kā kontrolieris saskaņā ar atbilstošiem tiesību aktiem saistībā ar personas 
datu apstrādi, proti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (ES), pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, par 
fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un par šo datu brīvo apriti, un Direktīvas 95/46/EC 
atcelšanu (turpmāk – VDAR) un visiem atbilstošajiem nacionālās datu aizsardzības aktiem, ieskaitot 1992. gada 
19. jūnija Šveices Federālo aktu par datu aizsardzību (Statuss no 2014. gada 1. janvāra) (kopā saukti – Datu 
Aizsardzības likumi). 
Lietojumprogrammu, ko izmantojam šai Aptaujai, vada Qualtrics Software kā mūsu datu apstrādātājs. Lai uzzinātu 
papildu informāciju par Qualtrics privātuma praksi, lūdzu, izlasiet Qualtrics1 paziņojumu par privātumu šeit. 

Kādi ir datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums? 
Personas dati, ko iegūstam no Jums tiks izmantoti tikai datu kvalitātes pārbaudes nolūkos šīs Aptaujas robežās 
un nekādā veidā netiks publicēti vai saistīti ar Jūsu atbildēm. 
Mēs varam izmantot arī apkopoto informāciju par mūsu aptaujas respondentiem, tai skaitā domēna nosaukumu, 
apmeklētās aptaujas, novirzošos URL, statistikas un analīzes nolūkiem. 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un saskaņā ar Datu aizsardzības likumu. 

Ar ko mēs kopīgojam Jūsu personas datus? 
Šīs Aptaujas rezultāti var tikt kopīgoti ar organizācijām, kas pieder Foruma organizāciju grupai. Taču mēs 
informāciju kopīgosim tikai anonīmā veidā un neatklāsim nekādus personas datus, kas varētu ļaut Jūs identificēt. 
Jūsu personas dati (bez savienojuma ar atbildēm) var tikt kopīgoti arī ar mūsu Partneriestādi Jūsu valstī, kas ir 
iesaistīta Aptaujas realizēšanā un tikai tāpēc, lai nosūtītu Jums e-pastu, kas saistīts ar piedalīšanos Aptaujā. 

Kur mēs uzglabājam Jūsu personas datus? 
Visi Foruma savāktie un apstrādātie Jūsu personas dati tiek uzglabāti un atrodas Šveicē un/vai Eiropas 
Ekonomiskajā zonā. Papildus tam, Qualtrics var piekļūt Jūsu personas datiem Savienotajās Valstīs un saskaņā 
ar to Paziņojumu par privātumu (skatīt iepriekš). Qualtrics ievēro ES–ASV Privātuma vairogu un Šveices 
Privātuma vairogu. 

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus? 
Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tik ilgu laiku, cik būs nepieciešams, lai sasniegtu mērķus norādītus šajā 
Aptaujā, un tad tie tiks dzēsti. 

Jūsu datu aizsardzības tiesības 
Jums ir šādas datu aizsardzības tiesības: 

• Jūs varat pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un iegūt to kopijas. 
• Jūs varat pieprasīt, lai jebkādi kļūdaini vai nepilnīgi personas dati tiktu laboti vai pabeigti. 
• Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti, pamatojoties uz noteiktiem juridiskiem nosacījumiem 

(piemēram, kad personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kam informācija sākotnēji tika 
savākta). 

• Papildus tam, Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, lūgt mūs ierobežot Jūsu personas datu 
apstrādi vai pieprasīt Jūsu personas datu pārnesamību, pamatojoties uz noteiktiem juridiskiem 
nosacījumiem. 

• Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs mūsu jau iepriekš 
apstrādāto datu likumību, nedz arī ietekmēs Jūsu personas datu apstrādi, kas veikta, balstoties uz 
likumīgas datus apstrādes pamata, kas neiekļauj piekrišanu. 

• Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības varas iestādei par mūsu veikto Jūsu personas datu 
vākšanu un izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības varas iestādi. Eiropas 
Ekonomiskās zonas, Šveices un noteiktu ārpus Eiropas valstu (tai skaitā ASV un Kanāda) datu 
aizsardzības varas iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit. 

Jūs varat izmantot iepriekš minētās tiesības jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kā aprakstīts turpmāk esošajā 
sadaļā (“Kā ar mums sazināties”). Mēs atbildēsim Jūsu pieprasījumam saskaņā ar atbilstošajiem Datu 
aizsardzības likumiem. 

 

https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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Kā ar mums sazināties 
Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo Paziņojumu vai veidu, kādā apstrādājam Jūsu personas datus, vai ja 
Jūs vēlaties izmantot savas datu privātuma tiesības, kā aprakstīts iepriekš, lūdzu, sazinieties ar mums, 
izmantojot e-pastu: Mydata@weforum.org 
 
 Jā, es atļauju 
 Nē, es neatļauju 
 
  

mailto:Mydata@weforum.org
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Piestipriniet savu vizītkarti šeit 
vai aizpildiet informāciju šeit (drukātiem burtiem) 

 

  

Valsts:  ___________________________________________________________  

Vārds:  ___________________________________________________________  

Dzimums  Sieviete  Vīrietis  Cits 

Amats:  ___________________________________________________________  

Uzņēmums:  ___________________________________________________________  

Adrese:  ___________________________________________________________  

Pasta indekss/pilsēta  ___________________________________________________________  

E-pasts:  ___________________________________________________________  

Vai drīkstam ar Jums sazināties kvalitātes kontroles nolūkos?  Jā  Nē 

 
Es apstiprinu, ka personiski veicu šīs aptaujas aizpildīšanu un veicu vērtējumu valstij, kurā 
pašreiz strādāju. 
 Jā 
 

 


