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PROMOCIJAS DARBA ANOTĀCIJA 

Promocijas darba mērķis ir, pamatojoties uz korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības modeļu izpēti, novērtēt korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības aktualitāti, izstrādāt korporatīvās identitātes pārvaldības modeli 

lietošanai veselības aprūpes nozarē, sniegt priekšlikumus korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldībai un pilnveidošanas iespējām veselības aprūpes nozarē Latvijā. 

Promocijas darba pirmajā nodaļā apskatīti korporatīvās identitātes 

teorētiskie aspekti: raksturotas korporatīvās identitātes terminoloģijas problēmas, 

korporatīvās identitātes pamatkoncepcija un saistītās teorijas, korporatīvās 

identitātes dimensijas un to pārvaldīšanas iespējas. Nodaļas noslēgumā autors 

piedāvā korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas konceptuālo modeli, uz 

kura bāzes tālākajā darba gaitā tiek attīstīts korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldīšanas modelis lietošanai veselības aprūpes nozarē.  

Promocijas darba otrajā nodaļā veikta nozares attīstības tendenču un galveno 

veselības aprūpes nozari raksturojošo rādītāju analīze gan Latvijas, gan starptautiskā 

mērogā. Nodaļas ietvaros tiek atspoguļoti autora veikto empīrisko pētījumu rezultāti 

- korporatīvās identitātes problemātikas novērtējums no veselības aprūpes nozares 

ekspertu puses; secinājumi no pacientu anketēšanas pacientiem saistošo korporatīvās 

identitātes dimensiju novērtēšanai un mārketinga komunikācijas satura plānošanai, 

kā arī korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības novērtējums Latvijas veselības 

aprūpes nozares uzņēmumos, kas iegūts īstenojot uzņēmumu pārstāvju anketēšanu. 

Promocijas darba trešajā nodaļā, pamatojoties uz iepriekš veikto analīzi un 

autora veikto pētījumu rezultātiem, izveidots korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības modelis, raksturoti nosacījumi tā ieviešanai Latvijas veselības aprūpes 

nozarē, kā arī identificētas korporatīvās identitātes pārvaldības pilnveidošanas 

iespējas. 

Promocijas darba pamatsaturs izklāstīts 211 lappusēs, ilustrēts ar 56 attēliem 

un 19 tabulām. Literatūras sarakstā iekļautas 213 literatūras vienības. Darbam ir 11 

pielikumi. 

Atslēgvārdi: korporatīvā identitāte, korporatīvās identitātes dimensijas, 

korporatīvās identitātes pārvaldība, veselības aprūpe. 
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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Pētījuma aktualitāte 

Veselības aprūpes nozare ir viena no vadošajām nozarēm Eiropā un pasaulē. 

Nepieciešamība pēc veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības vērtējama kā viena 

no ikviena cilvēka pamatvajadzībām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu dzīvi. Ikgadējais 

kopējais izdevumu apjoms veselības aprūpes pakalpojumiem 2013.gadā bija 

diapazonā no 2% (Turkmenistāna) līdz pat 17,1% (ASV) no attiecīgās valsts IKP. 

Latvijā kopējie izdevumi veselības aprūpei 2013.gadā veidoja 5,7% no IKP, 

salīdzinoši Lietuvā – 6,2% un Igaunijā 5,7%, kamēr attīstītākajās Eiropas Savienības 

valstīs šis līmenis bija 9%-11% līmenī. Tāpat Pasaules Veselības organizācijas 

statistika liecina, ka būtiska daļa veselības aprūpes pakalpojumu tiek sniegta par 

maksu ar daļēju vai pilnīgu pacienta līdzmaksājumu. Latvijā pacientu līdzmaksājumi 

un privāti veiktie tiešie maksājumi 2013.gadā veidoja 38,1% no kopējiem 

izdevumiem veselības aprūpei, kamēr Igaunijā - tikai 22,1% un Lietuvā – 33,4%. 

Vērā ņemama ur vispārēja sabiedrības novecošanās tendence Eiropas un citās 

pasaules valstīs, kas nozīmē arvien pieaugošāku pieprasījumu pēc veselības aprūpes 

pakalpojumiem un sekojoši arī arvien lielākus saistītos izdevumus, kas savukārt 

pakalpojumu sniedzējiem nozīmē jaunas iespējas palielināt uzņēmumu apgrozījumu. 

Lai veselības aprūpes nozares dalībnieki veiksmīgi konkurētu maksas veselības 

aprūpes pakalpojumu tirgū gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, Latvijas veselības 

aprūpes nozares uzņēmumiem jābūt sakārtotiem pārvaldības procesiem, t.sk. 

korporatīvo identitāti veidojošo dimensiju pārvaldībai, ar mērķi sekmēt uzņēmumu 

konkurētspējīgās priekšrocības veidošanos, kas tiek uzskatīta par vienu no 

galvenajiem ieguvumiem no efektīvas korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības (Melewar, 2003).   

Veselības aprūpes nozares darba organizācija un pārvaldības procesi kā nozares, tā 

uzņēmumu līmenī ir plaši aplūkota citu valstu pētnieku zinātniskajos pētījumos, 

tomēr Latvijā pieejamo publikāciju apjoms par veselības aprūpes nozares 

pārvaldības procesiem ir diezgan ierobežots. Ir tikuši veikti atsevišķi pētījumi par 

Latvijas veselības aprūpes sistēmu saistībā ar kopējiem veselības aprūpes sistēmas 

pārvaldības principiem – piemēram, par Latvijas veselības aprūpes sistēmas reformu 

un iedzīvotāju veselību (Karaškēviča, 2004) un atsevišķām tās apakšjomām – 

piemēram, Latvijas psihiatriju un tās attīstības perspektīvām (Taube, 2005), kā arī 

specifiskāki pētījumi par veselības aprūpes iestāžu pārvaldības procesiem – 

piemēram, pētījums par informācijas sistēmu izmantošanu Dr. Puriņa neiroķirurģijas 

privātklīnikas pārvaldībā (Puriņš, 2005). Kā viens no retajiem zinātniskajiem 

pētījumiem par tirgvedības pieeju veselības aprūpes pakalpojumu virzīšanai Latvijas 

tirgū atzīmējuma A.Točiļenko (2003) zinātniskā publikācija par Latvijas medicīnas 

pakalpojumu tirgus izpētes metodoloģiju. Savukārt, nepieciešamību iekļaut ar 

vadībzinātni saistītus priekšmetus ārsta profesijas apguves mācību procesa ietvaros 

augstskolu programmās, kā arī profesionālās tālākizglītības studiju ietvaros, lai 

pilnveidotu ārstniecības iestāžu vadītāju pārvaldības prasmes un sabalansētu 
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speciālās ārstniecības personāla darba iemaņas ar vispārīgajām administratīvajām 

iemaņām, Baltijas valstu kontekstā pētījuši Bārzdiņš un Konstante (2012). 

Korporatīvās identitātes koncepcija vadības un tirgvedības zinātnēs pasaulē ir 

zināma kopš 20. gadsimta 70. gadiem, kad pētījumos tika nošķirti korporatīvās 

identitātes un korporatīvā tēla jēdzieni (He, 2012). Korporatīvās identitātes jēdziens 

tirgvedībā bieži tiek lietots saistībā ar tēla veidošanu, korporatīvo zīmolu vadību, bet 

sabiedriskajās attiecībās tiek saistīts ar reputācijas jēdzienu. Tomēr korporatīvās 

identitātes koncepcija ir uzskatāma par starpdisciplināru, jo aptver kā uzņēmumu 

stratēģisko un organizatorisko vadību, tā arī tirgvedību, korporatīvo komunikāciju, 

personāla vadību, u.c. jomas. 

Citu valstu zinātnieku un korporatīvās identitātes praktiķu pētījumos korporatīvās 

identitātes pārvaldības jautājumi valsts sektora un sociālo institūciju kontekstā ir 

analizēti salīdzinoši reti un līdz šim izstrādātie korporatīvās identitātes pārvaldības 

modeļi vērtējami kā diezgan vispārīgi un nav tikuši pielāgoti atsevišķu nozaru 

analīzes specifikai (He, 2012). Līdz ar to pastāv nepieciešamība novērtēt 

korporatīvās identitātes teorētisko modeļu praktiskās pielietošanas iespējas veselības 

aprūpes nozarē Latvijā un izveidot zinātniski pamatotu korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības sistēmu, modeli sistēmas ieviešanai, kā arī izvērtēt 

pārvaldības pilnveidošanas iespējas. Tas ļautu pilnveidot veselības aprūpes 

uzņēmumu pārvaldības procesus, iestrādājot tajos korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības principus. Šādi tiktu vecināta uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšana 

gan vietējā tirgū, gan medicīnas pakalpojumu eksporta tirgos, veicināta jaunu klientu 

piesaiste un pakalpojumu noiets, vienlaikus uzlabojot kopējos Latvijas 

tautsaimniecības ekonomiskos rādītājus. 

Pētījuma objekts, priekšmets un hipotēze 

Pētījuma objekts ir veselības aprūpes nozares uzņēmumi. 

Pētījuma priekšmets ir korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība.  

Pētījuma hipotēze: veselības aprūpes uzņēmumi Latvijā, pilnveidojot korporatīvās 

identitātes dimensiju pārvaldību un tādejādi īstenojot diferenciācijas stratēģiju, 

veicinās konkurētspējas priekšrocību radīšanu veselības aprūpes pakalpojumu 

virzīšanai tirgū. 

Pētījuma mērķis un galvenie uzdevumi 

Promocijas darba ir pamatojoties uz korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

modeļu izpēti, novērtēt korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības aktualitāti, 

izstrādāt korporatīvās identitātes pārvaldības modeli lietošanai veselības aprūpes 

nozarē, sniegt priekšlikumus korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldībai un 

pilnveidošanas iespējām veselības aprūpes nozarē Latvijā.  

 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un normatīvo aktu izpēti: 
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• izvērtēt identitātes un korporatīvās identitātes koncepcijas, korporatīvo 

identitāti veidojošo dimensiju modeļus un teorijas; 

• izpētīt korporatīvās identitātes pārvaldības modeļu attīstību un izvērtēt to 

piemērotību veselības aprūpes nozares uzņēmumu korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības analīzei; 

• izvērtēt iespējas īstenot korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību 

veselības aprūpes nozarē Latvijā; 

2. Izstrādāt korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas konceptuālo modeli 

izmantošanai veselības aprūpes nozarē; 

3. Izanalizēt Latvijas veselības aprūpes modeļa organizāciju, veselības aprūpes 

politiku, un maksas veselības aprūpes pakalpojumu attīstības tendences, lai 

apzinātu veselības aprūpes modeļa pārvaldības procesus raksturojošos rādītājus; 

4. Novērtēt korporatīvās identitātes pārvaldības problemātikas aktualitāti Latvijas 

veselības aprūpes nozares kontekstā: 

• Ar Latvijas veselības aprūpes nozares ekspertu interviju palīdzību identificēt 

galvenās korporatīvo identitāti veidojošās dimensijas un to pārvaldības 

procesus Latvijas veselības nozares uzņēmumos; 

• Ar Latvijas veselības aprūpes nozares ekspertu anketēšanas palīdzību aprobēt 

autora izstrādātajā korporatīvās identitātes dimensiju autora izstrādātajā 

konceptuālajā modelī iekļautos pieņēmumus; 

• Veikt pētījumu par korporatīvās identitātes pārvaldības nepieciešamību, 

aptaujājot maksas veselības aprūpes pakalpojumu mērķauditoriju 

(pacientus). Pētījuma ietvaros paredzēts identificēt tās korporatīvās 

identitātes dimensijas, kuras pacienti uzskata par būtiskām maksas veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju kontekstā. 

• Veikt pētījumu par aktuālo korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību 

Latvijas veselības aprūpes nozares uzņēmumos. Ar uzņēmumu anketēšanas 

palīdzību noskaidrot, kuras korporatīvās identitātes dimensijas veselības 

aprūpē Latvijā tiek mērķtiecīgi pārvaldītas un kuru dimensiju pārvaldības 

iespējas netiek pilnvērtīgi izmantotas; 

5. Izstrādāt korporatīvās identitātes pārvaldības modeli, definējot pārvaldības 

procesu novērtējuma rādītājus un tiem atbilstošās novērtējuma metodes. 

6. Raksturot korporatīvās identitātes pārvaldības pilnveidošanas iespējas veselības 

aprūpes nozarē Latvijā un nosacījumus pārvaldības modeļa ieviešanai. 

Promocijas darbā aizstāvēšanai izvirzītās tēzes 

1. Korporatīvās identitātes pārvaldības procesu vadīšanā nav pietiekams 

konkurētspējas priekšrocību rašanās objektīvs pamats. Tādējādi, korporatīvās 

identitātes dimensiju pārvaldībā ir aktuāla dimensiju kategorizācija 

nepārvaldāmās, daļēji pārvaldāmās un pilnībā pārvaldāmās dimensijās. 

2. Veselības aprūpes uzņēmumu vadīšanas procesā būtiska ir pacientu pieredzes 

uzlabošana, ņemot vērā atšķirīgos patērētāju segmentus. 
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3. Korporatīvās identitātes pārvaldības modeļa ieviešana veicinātu pacientu 

apmierinātību ar saņemtajiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem, 

tādējādi veicinot patērētāju lojalitāti un uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības 

rašanos. 

Pētījuma metodes 

Promocijas darba izstrādes gaitā izmantotas vispārpieņemtās ekonomikas un vadības 

zinātņu pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, to skaitā: literatūras avotu 

analīze un apkopošana, normatīvo dokumentu analīze, sekundārās informācijas 

analīze, grupēšana, salīdzināšana, vispārināšana, grafiskā analīze, primārās 

informācijas iegūšana, izmantojot ekspertu metodes un respondentu anketēšanas 

metodi, iegūtās informācijas un datu apstrāde, faktoru analīze. Aprēķini veikti, 

izmantojot datorprogrammas Microsoft Excel un SPSS 20.  

Pētījuma ierobežojumi 

Ar korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību saistītā problemātika ir ļoti plaša, 

tāpēc visus jautājumus promocijas darbā nav iespējams apskatīt. Ierobežotā apjoma 

un darba temata specifikas dēļ tam ir noteikti šādi ierobežojumi:  

 

1. Darbā netiek aplūkoti korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības procesi 

specializētajos veselības aprūpes uzņēmumos (piemēram, psihiatriskajās 

slimnīcās) un bezpeļņas uzņēmumos. Pētījuma objekts ietver tos veselības 

aprūpes nozares uzņēmumus, kuros sniedz primārās un sekundārās, ambulatorās 

un stacionārās veselības aprūpes maksas pakalpojumus, un kuri tādējādi ir 

uzskatāmi par konkurējošiem pakalpojumu tirgus dalībniekiem. 

2. Ar maksas pakalpojumu promocijas darba kontekstā saprotams tāds 

pakalpojums, kas atbilst sekojošiem kritērijiem: tas nav neatliekamās palīdzības 

pakalpojums (pacientam nav nepieciešams akūti); pacientam ir jāpiemaksā 

noteikta summa, lai saņemtu šo pakalpojumu prioritārā kārtībā vai 

komfortablākos apstākļos, salīdzinot ar valsts nodrošinātā pamatpakalpojuma 

pieejamību. Minimālā pacienta iemaksa promocijas darba kontekstā netiek 

uzskatīta kā maksa par pakalpojumu. 

3. Kvantitatīvo pētījumu rezultātu analīzes ietvaros netiek identificēti konkrēti 

respondenti, un rezultāti atspoguļoti apkopotā veidā. Savukārt, darbā iekļautie 

piemēri par korporatīvās identitātes pārvaldības procesiem atsevišķos veselības 

aprūpes uzņēmumos apkopoti, izmantojot sekundāros datus no publiski 

pieejamiem informācijas avotiem. 

4 Ņemot vērā promocijas darba pētījuma objektu un mērķi, darba ietvaros tiek 

sniegts tikai vispārīgs Latvijas veselības aprūpes modeļa finansējuma modeļa 

raksturojums, kā arī netiek veikti detalizēti finansiāli aprēķini par autora 

piedāvātā modeļa ieviešanas orientējošajām izmaksām. 

5. Saskarsmes kontekstā tiek analizēti galvenokārt komunikācijas procesi, 

mijiedarbība un sociāla uztvere starp veselības aprūpes nozares uzņēmumu 
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pārstāvjiem un pacientu auditoriju, kā arī starp dažādām uzņēmumu darbinieku 

kategorijām pacientu apkalpošanas kultūras un pakalpojuma sniegšanas 

organizācijas kontekstā. 

6. Pakalpojumu kvalitātes teorija tiek aplūkota tikai korporatīvās identitātes 

koncepcijas un ar korporatīvo identitāti saistīto pārvaldības modeļu kontekstā. 

7. Konkurētspējas faktoru aspektā tiek vērtēti tikai ar korporatīvo identitāti saistītie 

faktori.  

Pētījuma veikšanas periods 

Pētījuma teorētiskajā pamatojumā aptvertais periods iekļauj laika posmu no 

20.gadsimta 50.gadiem līdz mūsdienām. Nozares analītiskajā daļā tiek izmantoti dati 

par laika posmu no 2000.-2014.gadam. Pētnieciskajā daļā izmantoti 2012.gadā 

veikto Latvijas veselības aprūpes nozares ekspertu interviju un anketēšanas dati, 

2012.-2014.gadā veiktās pacientu anketēšanas dati, kā arī 2013.gadā veiktās Latvijas 

veselības aprūpes nozares uzņēmumu anketēšanas dati. 

 

Pētījuma teorētiskā un metodoloģiskā bāze 

Latvijas un ārvalstu zinātnieku publicētie zinātniskie darbi un pētījumi, kas pieejami 

elektroniskajās datu bāzēs, speciālā vadības zinību un tirgzinību literatūra, 

zinātnisko semināru un konferenču materiāli, Latvijas Republikas normatīvie akti un 

saistītie dokumenti, Eiropas Savienības institūciju, Pasaules Veselības Organizācijas 

(PVO), Eurostat, OECD, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), 

LR Veselības ministrijas (VM) un tās struktūrvienību, LR Uzņēmumu Reģistra 

(UR), un citu Latvijas un starptautisko organizāciju publicētie statistiskie dati, 

pētījumi un metodiskie materiāli, kā arī Pacientu Ombuda un autora veikto pētījumu 

rezultāti. 

Korporatīvās identitātes koncepcijas izpētei izmantoti Balmer, Melewar, Dowling, 

Saunders, Olins, Jenkins, van Riel, Stuart, Abratt un Kleyn, kā arī He izstrādātie 

korporatīvās identitātes un tās pārvaldības modeļi.  

Sociālo institūciju teoriju izpētes ietvaros aplūkoti Wheeler, Etzioni, Goffman, 

Šiļņevas, Hasenfeld, Lefton un Rosengren, Warner un Havens, Billingsley, Perrow, 

Lefton, Rosengren modeļi un teorijas. 

Pētījuma veikšanas laikā autors konsultējās ar profesoru T.C. Melevaru (Melewar). 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

1. Pirmo reizi kompleksi izpētītas dažādu valstu zinātnieku jaunākās pieejas un 

teorētiskie modeļi korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijai un 

pārvaldībai, attiecinot tos uz veselības aprūpes nozari. 
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2. Izveidots jauns korporatīvo identitāti veidojošo dimensiju konceptuālais 

modelis attiecībā uz veselības aprūpes nozari, atsevišķi izdalot un grupējot 

nepārvaldāmās, daļēji pārvaldāmās un pilnībā pārvaldāmās korporatīvās 

identitātes dimensijas.  

3. Identificētas jaunas korporatīvās identitātes dimensijas, kuras nav tikušas 

iepriekš izdalītas citu pētnieku korporatīvās identitātes teorētiskajos modeļos. 

Šīs dimensijas konceptuāli attiecināmas gan uz veselības aprūpes nozares, gan 

arī citu nozaru uzņēmumiem. 

4. Izveidots korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis ieviešanai 

veselības aprūpes nozarē Latvijā, definējot konkrētus valdības procesus, to 

novērtējuma metodes un atbilstošos rādītājus. 

Pētījuma praktiskā nozīme 

1. Promocijas darba ietvaros veiktie pētījumi korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības jomā izmantojami uzlabojumu veikšanai kā valsts un pašvaldību, 

tā arī privāto veselības aprūpes uzņēmumu pārvaldības procesos ar maksas 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saistīto pārvaldības procesu 

pilnveidošanai. 

2. Autors izstrādātais korporatīvās identitātes konceptuālais modelis izmantojams 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modeļa izveidē un ieviešanā 

veselības aprūpes nozarē Latvijā. Ņemot vērā korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības modeļa galvenos darbības principus un priekšlikumus tā 

ieviešanai, modelis ir praktiski izmantojams Latvijas veselības aprūpes nozares 

uzņēmumu ikdienas darbā. 

3. Autora piedāvāto priekšlikumu īstenošana veicinās Latvijas veselības aprūpes 

nozares uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības veidošanos un veselības 

aprūpes nozares sniegto pakalpojumu noietu kā vietējā, tā arī starptautiskajos 

medicīnas pakalpojumu tirgos. 

4. Autora piedāvātie priekšlikumi dod iespēju pilnveidot veselības aprūpes 

nozares attīstības tendenču pētījumu metodiku, lai iegūtu patiesajai situācijai 

atbilstošākas veselības aprūpes nozares attīstības tendences raksturojošo 

rādītāju vērtības. 

Pētījuma rezultātu aprobācija 

Ar pētījuma galvenajām izstrādnēm autors iepazīstinājis plašu interesentu loku: 

 Zinātniskā darba veikšanas procesā sagatavoti un publicēti kopumā 9 

zinātniskie raksti angļu valodā, ieskaitot rakstus, kas publicēti starptautiskos 

zinātniskos un akadēmiskos žurnālos, grāmatās un recenzējamos zinātnisko 

rakstu krājumos. 

 Par promocijas darba svarīgākajām atziņām un galvenajiem pētījuma 

rezultātiem nolasīti 12 referāti starptautiskajās un 4 vietējās zinātniskajās 

konferencēs. 
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 Pētījumā gūtās teorētiskās un praktiskās atziņas iesniegtas izskatīšanai 

Veselības aprūpes un darba devēju asociācijā (VADDA) tālākai iesniegšanai 

LR Finanšu un Veselības ministrijās saistībā ar nepieciešamību pilnveidot 

Eiropas Savienības struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

projekta sadaļu saistībā ar ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstīšanu. 

Promocijas darba autora zinātniskās publikācijas 

1. Evaluation of the Conceptual Model for Corporate Identity Management in 

Health Care. Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 2014, 

439-446. ISSN: 1877-0428. DOI: http:// 10.1016/j.sbspro.2014.11.218 

2. Methodology of assessment of the corporate identity management in health 

care. Journal of Management Vadyba, 23(2), 2013, 15-22. ISSN 1648-7974. 

3. Management of corporate identity dimensions in the health care. Elsevier 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 2012, 995-1003. ISSN: 1877-

0428. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1079 

4. Corporate identity within the health care industry. Economics and 

Management, 17(4), 2012, 1545-1551. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3027 

5. Corporate Identity Dimensions in Latvian Health Care Enterprises: Results of 

Expert Survey. Journal of Management Vadyba, 20(1), 2012, 55-61. ISSN 

1648-7974. EBSCO. 

6. Corporate identity overview: concept, definition, development. In proceedings 

of the International Conference „Current issues in management of business 

and society development”. Latvia, Riga, 2011, 603–613. 

7. Corporate Identity of Latvian Commercial Banks. Journal of Management 

Vadyba, Vol. 19, No 2, 2011, pp. 131-139. ISSN 1648-7974. EBSCO. 

8. Corporate identity framework and dimensions of the Latvian commercial 

banks. In proceedings of International Conference „Current Issues in 

Economic and Management Sciences”. Latvia, Riga, 2011, 540–552. ISBN 

978-9984-45-417-7. 

9. Decision tree as a support tool in expert team decision making.  In proceedings 

of the 5th International Conference "Management theory and practice: synergy 

in organisations”. Tartu, Estonia. University of Tartu, 2011, 324-339. ISBN 

978-9985-4-0623-6. 

Promocijas darba autora dalība starptautiskajās konferencēs 

1. „Towards Model of Corporate Identity Management and Opportunities for its 

Improvement within the Health Care Industry”: International Conference "New 

Challenges of Economic and Business Development – 2016", Latvia, Riga, 12.-

14.05.2016. 
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2. „Paid Health Care Service Provision in Latvia – Customer Survey Results”: 

International Conference "New Challenges of Economic and Business 

Development – 2014", Latvia, Riga, 8.-10.05.2014. 

3. „A system of the corporate identity management in health care industry”: the 

7th Annual International Scientific Conference "Business and Uncertainty: 

Challenges for Emerging Markets", Latvia, Riga, 24.-25.04.2014. 

4. „Evaluation of the conceptual model for corporate identity management in 

health care”: International Scientific Conference Economics and Management 

ICEM 2014, Latvia, Riga, 2014.gada 23.-25.04.2014. 

5. „Methodology of assessment of the corporate identity management in health 

care”: 6th International Scientific Conference "New Business Solutions for 

Emerging Future", Latvia, Riga, 25.-27.04.2013. 

6. „The conceptual framework of corporate identity in health care industry”: 

International Symposium „The Economic Crisis: Time for a paradigm shift – 

towards a systems approach”, Valencia, Spain, 24.-25.01.2013. 

7. „Management of Corporate Identity Dimensions in the Health Care”: 8th 

International Strategic Management Conference (ISMC), Barcelona, Spain, 

21.-23.06.2012. 

8. „Corporate Identity in Health Care – Comparison of Product and Services 

Marketing Perspectives”: International Conference "New Challenges of 

Economic and Business Development – 2012", Latvia, Riga, 10.-12.05.2012. 

9. „Corporate Identity within the Health Care Industry”: 17th International 

Scientific Conference "Economics and Management-2012 (ICEM-2012)", 

Estonia, Tallinn,  28.-30.03.2012. 

10. „Corporate identity framework and dimensions of the Latvian commercial 

banks”: International Scientific Conference for Doctoral students "Current 

Issues in Economic and Management Sciences", Latvia, Riga, 10.-12.10.2011. 

11. „Corporate Identity of Latvian Commercial Banks”: International Conference 

"Sustainable regional development: economical, management and 

technological possibilities", Lithuania, Klaipeda, 28.10.2011. 

12. „Corporate identity overview: concept, definition, development”: International 

Conference by University of Latvia, "Current issues in management of business 

and society development – 2011", Latvia, Riga, 5-7.05.2011. 

Promocijas darba autora dalība un uzstāšanās Latvijas Universitātes 

konferencēs 

1. „Korporatīvās identitātes pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības 

aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā”: Latvijas Universitātes 74. konference, 

sekcija „Mārketings un loģistika”, 2016.gada 1.februāris. 

2. „Sistēmiska pieeja korporatīvās identitātes pārvaldībai veselības aprūpes 

nozares uzņēmumos Latvijā”: Latvijas Universitātes 73. konference, sekcija 

„Mārketings un loģistika”, 2015.gada 29.janvāris. 

3. „Korporatīvās identitātes pārvaldība veselības nozarē Latvijā”: Latvijas 

Universitātes 71. konference, sekcija „Mārketings”, 2013.gada 31.janvāris. 



 

14 
 

4. „Korporatīvā identitāte veselības aprūpes nozares uzņēmumos”: Latvijas 

Universitātes 70. konference, sekcija „Vadības zinību un uzņēmējdarbības 

attīstības dažādi aspekti”, 2012.gada 27.janvāris. 

Atsauces uz promocijas darba autora publicētajiem zinātniskajiem rakstiem 

iekļautas sekojošu pētnieku un autoru zinātniskajos rakstos un publikācijās:  

1. Huerta, T.R., Walker, D.M., Ford, E.W. Cancer Center Website Rankings 

in the USA: Expanding Benchmarks and Standards for Effective Public 

Outreach and Education, Journal of Cancer Education, 2015, DOI: 

10.1007/s13187-015-0931-z 

2. Munajjed, N., Sulaiman, S. Using interior design to communicate corporate 

identity, Global Journal on Humanites & Social Sciences, 1(1), 2015, 215-220, 

ISSN: 2301-2714. 

3. Esfahani, A.E., Rabbani, M., Farokhi, M., Amiri, S. The impact of religious 

faith on organizational citizenship behavior (The study of service organizations 

in the North East of Tehran), Journal of Management, 23(1), 2015.  

4. Huerta, T.R., Hefner, J.L., Ford, E.W., McAlearney, A.S., Menachemi, N. 
Hospital Website Rankings in the United States: Expanding Benchmarks and 

Standards for Effective Consumer Engagement, Journal of Medical Internet 

Research, 16(2): e64, 2014, DOI: 10.2196/jmir.3054 

5. Gikiewicz, M., Wrobel, R., Gromek, P. Review of Public Relations’ Rules in 

Public Institutions – Part 2, Zeszyty Naukowe SGSP, 48(4), 2013, 176-196.  

6. Farokhi, M., Attafar, A., Mojfarokhi, I., Amiri, Z. Studying the effects of 

Islamic spirituality on the organizational citizenship behavior with mediating 

role of organizational identity (Islamic Azad University as a Case Study), 

Global Journal of Pure & Applied Science and Technology, 3(3), 2013, ISSN: 

2249-7188.  

7. Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO). (Itālijas 

vietējo veselības aprūpes iestāžu un slimnīcu asociācija). La dimensione ideale 

dell'Azienda tra economie di scala, logiche di governo e corporate identity. 

FIASO asociācijas 2013. gada pārskats. 

8. Domínguez, M.M.T. La gestión de la identidad corporativa en la Universidad: 

análisis y consecuencias desde la perspectiva del profesorado, 2013. 

Universidad Zaragoza. Maģistra darbs.  

Darba struktūra un apjoms 

Promocijas darbā ietilpst: ievada daļa, 3 nodaļas, secinājumu un priekšlikumu daļa, 

izmantotās literatūras saraksts, pielikumi. Promocijas darba pamatsaturs izklāstīts 

211 lappusēs, ilustrēts ar 56 attēliem un 19 tabulām. Literatūras sarakstā iekļautas 

213 literatūras vienības. Darbam ir 11 pielikumi.  
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Promocijas darbam ir šāda struktūra: 

  

ATTĒLU SARAKSTS  

TABULU SARAKSTS  

PROMOCIJAS DARBĀ IZMANTOTIE TERMINI  

IEVADS   

1  Korporatīvās identitātes, tās dimensiju pārvaldības koncepcija  

1.1 Korporatīvās identitātes definīcija 

1.2 Korporatīvās identitātes koncepcijas aktualitāte un veidošanās 

1.3 Korporatīvās identitātes dimensijas, to mijiedarbības 

1.4 Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība – izpēte un pielietošana 

1.5 Korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas modelis 

2   Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības izpēte veselības aprūpes nozarē 

2.1 Korporatīvās identitātes pārvaldīšanas objekts un process 

2.2 Veselības aprūpes nozares attīstības tendences un pārvaldības principi  

2.3 Konkurētspējas priekšrocības radīšana veselības aprūpes uzņēmumos 

2.4 Veselības aprūpes politika un nozares organizācija Latvijā 

2.5 Nozares ekspertu viedokļu pētījums  

2.6 Pacientu vajadzību un iespēju izpēte korporatīvās identitātes pārvaldības 

pilnveidošanai 

2.7 Korporatīvās identitātes pārvaldības iespēju izpēte veselības aprūpes 

uzņēmumu vidē 

3   Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis veselības aprūpes 

nozarē 

3.1 Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis 

3.2 Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modeļa izmantošana 

veselības aprūpes nozarē 

3.3 Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības pilnveidošanas iespējas 

kvalitātes sistēmas kontekstā 

3.4 Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modeļa ieviešanas process 

Secinājumi  

Priekšlikumi 

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 

PIELIKUMI 
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GALVENIE ZINĀTNISKIE ATZINUMI 

1.Korporatīvās identitātes pārvaldības teorētiskie aspekti 

Promocijas darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti korporatīvās identitātes teorētiskie 

aspekti: raksturotas korporatīvās identitātes definīciju un terminoloģijas problēmas, 

korporatīvās identitātes pamatkoncepcija un saistītās teorijas, korporatīvās 

identitātes dimensijas un to pārvaldīšanas iespējas, veidojot korporatīvās identitātes 

dimensiju konceptuālo modeli un nodalot nepārvaldāmās, daļēji pārvaldāmās un 

pilnībā pārvaldāmās korporatīvās identitātes dimensijas, un uz kura bāzes tiktu 

veidota sistēma korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldīšanai veselības aprūpes 

nozarē.  

Saskaņā ar Terminu un svešvārdu skaidrojošu vārdnīcu (2000) termins „identitāte” 

ir definēts kā „sevišķums, savdabīgums (īpašība vai stāvoklis); īpašību, īpatnību 

kopums, ar ko konkrēta persona vai priekšmets atšķiras no pārējiem”. Atbilstoši šai 

definīcijai identitāte attiecas uz individualitāti, un ar tās palīdzību cilvēki var atšķirt 

vienu personu no otras. Šī darba kontekstā identitāte tiek attiecināta uz 

individuālajām iezīmēm jeb dimensijām, ar kuru palīdzību iespējams atšķirt vienu 

organizāciju no otras. 

Autors piedāvā sekojošu korporatīvās identitātes definīciju, kas vienlaikus 

uzskatāma par vienu no promocijas darba zinātniskajām novitātēm: „korporatīvā 

identitāte ir individuālu dimensiju kopums, ar kura palīdzību iespējams atšķirt vienu 

uzņēmumu no citiem, un kas piešķir uzņēmumam individualitāti, ņemot vērā nozares 

unikalitāti”. 

Autors piekrīt Melewar (2003) secinājumam, ka korporatīvā identitāte ir visu to 

faktoru summa, kuri definē un projicē to, “kas ir organizācija”, “kāds ir tās mērķis”, 

“ko tā dara”, “kā tā dara” un “kurp tā virzās”. Tādējādi organizācijas korporatīvās 

identitātes formulējums ietver visus komunikācijas veidus, kultūru, 

uzņēmējdarbības mērķi, uzdevumus, stratēģijas, organizācijas struktūru, kontroles 

centralizācijas līmeni, produktus vai pakalpojumus, apkalpotos tirgus un nozares 

(Olins, 1991, Schmidt, 1995, Markwick & Fill, 1997). Korporatīvā identitāte ir 

korporācijas identificēšanas galvenais aspekts. Tā ietver uzņēmuma verbālo un 

vizuālo prezentāciju, pozicionēšanu tirgū un konkurētspējas atšķirības korporatīvajā, 

uzņēmuma un produkta līmenī. Tādējādi korporatīvā identitāte ir cieši saistīta ar to, 

kā organizācija veic uzņēmējdarbību, un tās īstenotajām stratēģijām. Šāds 

secinājums saskan ar Abratt un Kleyn (2012) atziņu par to, ka korporatīvā identitāte 

saistāma attiecināma galvenokārt uz uzņēmuma izdarītajām stratēģiskajām izvēlēm 

un sekojošu to īstenošanu korporatīvā zīmola veidošanas aktivitāšu ietvaros.  

Balmer (2001) norāda uz atšķirīgiem jautājumiem, uz kuriem atbild ar korporatīvās 

identitātes problemātikas izpēti saistītie tirgzinību un pārvaldības aspekti. 1.tabulā. 
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1. tabula 

Dažādu korporatīvās identitātes un saistīto tirgvedības un pārvaldības 

aspektu būtiskie jautājumi  

 
Korporatīva identitāte Kas mēs esam? 

Organizācijas identitāte (korporatīvā 

personība) 

Kādas subkultūras mēs pārstāvam? 

Vizuālā identitāte Kāda ir organizācijas izmantotā simbolika un 
identifikācijas sistēma? 

Korporatīvā komunikācija Vai pastāv integrācija starp mārketinga, organizācijas un 

vadības komunikācijām? 

Visaptveroša korporatīvā 

komunikācija 

Vai tiek sabalansēta horizontālā un vertikālā 

komunikācija? 

Korporatīvais tēls Kā mūs šobrīd uztver / kāds ir mūsu profils (no indivīda, 

grupas vai ārēju pušu viedokļa)? 

Korporatīvā reputācija Kādas asociācijas un atribūti tiek uzturētas saistība ar 
organizāciju? Ar ko ilgtermiņā tiek asociēta organizācija 

(no indivīda, grupas vai ārēju pušu viedokļa)? 

Korporatīvais zīmols Kāds ir galvenais solījums, kas tiek ietverts zīmola 
komunikācijā? 

Avots: Balmer (2001, 257) 

Laika gaitā korporatīvās identitātes koncepcija tikusi arvien biežāk iekļauta 

pārvaldības un zīmolvedības pētījumos, un lai arī korporatīvās identitātes veidošanās 

un pārvaldības principi ir tikuši pakļauti rūpīgai gradācijai un analīzei, pastāv 

atšķirīgi viedokļi par korporatīvās identitātes termina izpratni un lietojumu. 

Tomēr joprojām nepastāv vienots viedoklis par vispārēji pieņemtu korporatīvās 

identitātes definīciju, ne arī konkrētiem elementiem, kas raksturo korporatīvās 

identitātes koncepciju, kas galvenokārt ir skaidrojams ar šajā jomā iesaistīto 

disciplīnu dažādību (Otubanjo & Melewar, 2012, Balmer, 2012). Sekojoši, autors 

secina, ka ir nepieciešams analizēt korporatīvo identitāti veselības aprūpes nozares 

kontekstā, identificējot galvenos faktorus, kas veido veselības aprūpes uzņēmumu 

identitāti, kā arī raksturo nozares unikalitātes pakāpi. 

Par vienu no vispusīgākajiem korporatīvas identitātes modeļiem, kas aptver lielāko 

daļu no korporatīvās identitātes pētījumos minētajām korporatīvo identitāti 

veidojošajām dimensijām, tiek uzskatīts Melewar un Karaosmanoglu (2006) 

korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas modelis (skat.1.attēlu), kas tika 

izstrādāts ar mērķi noteikt galvenās korporatīvo identitātes dimensijas un tās 

veidojošo elementu savstarpējo mijiedarbību, kā arī precīzāk atspoguļot 

korporatīvās identitātes definīciju. 
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1.attēls. Korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas modelis 

Avots: Melewar & Karaosmanoglu (2006, 849). 

Korporatīvās identitātes problemātikas pētījumu analīze norāda, ka kopējā nozares 

identitāte viennozīmīgi ietekmē korporatīvās identitātes veidošanos uzņēmumu 

līmenī, un tā ir uzskatāma par vienu no korporatīvo identitāti veidojošajām 

dimensijām, kuru galvenokārt attiecina pie ārējās vides faktoriem un kuru no 

uzņēmuma puses nav iespējams pārvaldīt (Melewar & Jenkins, 2002, Melewar, 

2003, Balmer, 2006, Abratt & Kleyn, 2012). Līdz ar to pētījumā tika izvērtēta 
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veselības aprūpes nozares specifika, lai identificētu faktorus, kas ietekmē veselības 

aprūpes nozares unikālo identitāti un izvērtēt, cik lielā mērā tā attiecināma uz 

korporatīvās identitātes veidošanos uzņēmuma līmenī.  

Apkopojot Wheeler, Etzioni, Goffman, Šiļņevas, Hasenfeld, Lefton un Rosengren, 

Warner un Havens, Billingsley, Perrow, Lefton, Rosengren teorētiskos atzinumus un 

secinājumus, izdalīti tie faktori, kas raksturo veselības aprūpes nozares specifiku un 

atšķirību no tradicionālas ražošanas vai citas pakalpojumu nozares uzņēmuma 

līmenī (skat. 2.tabulu). 

2. tabula 

Klasiska uzņēmuma un veselības aprūpes uzņēmuma salīdzinājums 
Darbības 

aspekti 

Klasisks 

uzņēmums 

Sociāla institūcija 

veselības aprūpes 

nozares kontekstā 

Veselības aprūpes nozares 

uzņēmums promocijas darba 

kontekstā 
Ārējo apstākļu 

ietekme 

Inovācija, esošo 

pakalpojumu, preču 

nepietiekamība, radoša 

pieeja, likumdošana 

Sabiedrības labklājības 

uzlabošana, likumdošana 

Esošo pakalpojumu, preču 

nepietiekamība un sabiedrības 

labklājības uzlabošana, likumdošana 

Dibinātāji Personas ar noteiktu 

biznesa vīziju 

Personas ar vīziju par 

sociālo funkciju 

nodrošināšanu 

Personas ar noteiktu biznesa vīziju 

un vīziju par sociālo funkciju 

nodrošināšanu 

Izejmateriāls Prece vai pakalpojums Cilvēks Cilvēks 

Mērķis Saistīts ar dibinātāju 

personiskajiem 

mērķiem 

Saistīts ar noteiktām 

vērtībām, normām, 

ideoloģiju, vides prasībām 

Saistīts ar dibinātāju 

personiskajiem mērķiem un 

noteiktām vērtībām, normām, 

ideoloģiju, vides prasībām 

Darbības 

efektivitāte 

Atkarīga no personāla 

profesionalitātes 

Atkarīga no personāla 

profesionalitātes, 

zināšanām 

Atkarīga no personāla 

profesionalitātes, zināšanām 

Pielietotā 

tehnoloģija 

Noteikta Nenoteikta Nenoteikta 

Personāla-

klienta 

attiecības 

Veids, kā virzīt 

pakalpojumu vai 

produktu 

Ir visu aktivitāšu pamatā Ir visu aktivitāšu pamatā 

Funkcionēšanas 

efektivitāte 

Nosaka vadība Nosaka klientu un 

darbinieku apmierinātība 

Nosaka klientu un darbinieku 

apmierinātība un vadība 

Atbildība Pienākumi saistībā ar 

amatu 

Vispārīga atbildība Vispārīga atbildībaun pienākumi 

saistībā ar amatu 

Darbības 

uzlabošana 

Nosaka vadības vīzija 

un prioritātes 

Nosaka sabiedrības 

pieprasījums, demogrāfija 

Nosaka vadības vīzija un 

prioritātes un sabiedrības 

pieprasījums, demogrāfija 

   Avots: autora veidots ( pēc Goffman (1961), Wheeler (1966), Perrow (1967)). 

Pēc iepriekš veikto korporatīvas identitātes pētījumu rezultātu analīzes, promocijas 

darba autors ierosina konceptuālajā korporatīvas identitātes dimensiju pārvaldības 

modelī iekļaut Melewar un Karaosmanoglu (2006) un Bartholme un Melewar 

(2011) apzinātās korporatīvās identitātes individuālās dimensijas, kā arī kategorizēt 
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tās atbilstoši augstāka līmeņa vadītāju iespējai ietekmēt to veidošanos un attiecīgi 

tās pārvaldīt ikdienas darbā.  

Schein (1985) izstrādātais kultūras dimensijas elementu kategorizācijas princips, 

nodalot neietekmējamos, daļēji ietekmējamos un pilnība ietekmējamos jeb 

manifestējamos elementus, piemērojams korporatīvās identitātes dimensiju 

grupēšanai konceptuālā korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modeļa 

ietvaros. 

Tālakājā darbā autors veic konkurētspējas priekšrocību teorijas analīzi un secina, ka 

veselības aprūpes uzņēmumu galvenie darbības mērķi saistāmi ar labāku darbības 

rezultātu sasniegšanu, klientu un darbinieku apmierinātības uzlabošanu, darbības 

efektivitātes uzlabošanu, kas rezultātā var veicināt konkurētspējas priekšrocības 

rašanos (Eiff, 1998).  

No pārvaldības viedokļa efektīva korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība 

vērtējama kā efektīvs instruments  konkurētspējas priekšrocību veidošanās 

veicināšanai, palīdzot sasniegt iepriekš uzskaitītos veselības aprūpes uzņēmuma 

stratēģiskos mērķus. Reimann (1989) norāda, ka ir nepieciešama efektīva uzņēmuma 

pārvaldīšanas sistēma, lai veicinātu konkurences priekšrocības rašanos. 

Galvenais ieguvums no korporatīvās identitātes pārvaldības modeļa ieviešanas 

un izmantošanas saistāms ar konkurētspējas priekšrocības radīšanu (Melewar, 

2003; Balmer & Gray, 2000). Autors secina, ka veselības aprūpes nozares kontekstā 

mērķtiecīga korporatīvās identitātes pārvaldības īstenošana veicina pacientu 

apmierinātību ar saņemtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem. Tas, 

savukārt, veicina pacientu lojalitātes veidošanos un sekojoši uzņēmuma 

konkurētspējas priekšrocības rašanos (skat.2.att). 

 

 

2.attēls. Ieguvumi no korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

īstenošanas veselības aprūpes nozares uzņēmumos 
Avots: autora veidots. 

 

Apkopojot literatūras apskata un teorētiskās bāzes analīzes rezultāta iegūtos 

secinājumus un veiktos pieņēmumus, promocijas darba autors piedāvā korporatīvās 

identitātes dimensiju kategorizācijas konceptuālo modeli (skat.3.attēlu).  

Korpo-

ratīvās 
identitātes 

pārvaldība 

Pacientu 

apmierinātība ar 

saņemtajiem 

maksas veselības 

aprūpes 

pakalpojumiem 

Konkurēt-

spējas 
priekšrocības 

rašanās 
 

Pacientu 

lojalitāte 
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Par nepārvaldāmām uzskatāmas sekojošas korporatīvās identitātes dimensijas: 

Vēsture; Nekontrolējamā komunikācija; Nacionalitāte jeb izcelsmes valsts; Nozares 

identitāte.  

Par daļēji pārvaldāmām uzskatāmas sekojošas dimensijas: Misija; Vīzija; 

Uzņēmuma vērtības; Ar uzņēmuma kultūru saistītās dimensijas; Ēkas arhitektūra un 

atrašanās vieta.  

Par pilnībā pārvaldāmām uzskatāmas sekojošas dimensijas: Stratēģijas izstrāde un 

īstenošana; Korporatīvā, vadības un darbinieku uzvedība; Korporatīvās sensorās 

identitātes dimensijas, ieskaitot vizuālo identitāti; Korporatīvā un vadības 

komunikācija; Mārketinga komunikācija; Korporatīvā zīmola solījuma un zīmola 

personības dimensijas. 

 

 
 

3.attēls. Konceptuālais modelis korporatīvās identitātes dimensiju 

kategorizācijai 
Avots: autora veidots (pēc Schein (1985); Melewar un Karaosmanoglu (2006); Bartholme un Melewar 

(2011); Abratt un Kleyn (2012)). 

KORPORATĪVĀ IDENTITĀTE 

KORPORATĪVAIS ZĪMOLS 

Nav pārvaldāmas 

Vēsture 

Nekontrolējama 

komunikācija 

Izcelsmes valsts 

Nozares 

identitāte 

Daļēji pārvaldāmas 

Misija 

Vīzija 

Vērtības 

Kultūra 

Ēkas arhitektūra 

un atrašānās vieta 

Pilnībā pārvaldāmas 

Stratēģijas izstrāde, īstenošana 

Korporatīvā, vadības, darbinieku 

uzvedība 

Korporatīvās sensorās dimensijas 

Korporatīvā, mārketinga un 

vadības komunikācija 

Zīmola solījums, personība 
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2. Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības izpēte veselības aprūpes 

nozarē 

Promocijas darba otrajā nodaļā tiek veikta nozares attīstības tendenču analīze 

Latvijas veselības aprūpes nozarē, izmantojot LR Centrālās statistikas pārvaldes, 

Eurostat, Pasaules Veselības organizācijas, kā arī LR Uzņēmumu reģistra datus par 

galvenajiem veselības aprūpes nozari raksturojošajiem rādītājiem, kā arī pārvaldības 

procesu organizācijas analīze korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

kontekstā, izmantojot LR Veselības ministrijas dokumentus un aktuālos tiesību 

aktus, kā arī profesionālo asociāciju un uzņēmumu datus par atsevišķu korporatīvās 

identitātes dimensiju izpausmēm veselības aprūpes uzņēmumos Latvijā. Turpat 

atspoguļoti autora veikto pētījumu rezultāti -  korporatīvās identitātes problemātikas 

izpēte un autora izstrādātā dimensiju kategorizācijas konceptuālā modeļa 

novērtējums, izmantojot ekspertu metodes; rezultāti no pacientu anketēšanas, lai 

izpētītu pacientiem saistošos korporatīvās identitātes izpausmju aspektus, kā arī 

rezultāti no uzņēmumu pārstāvju anketēšanas, lai novērtētu korporatīvās identitātes 

dimensiju aktuālo pārvaldību un pilnveidošanas iespējas Latvijas veselības aprūpes 

nozares uzņēmumos. 

Nozares pārvaldības procesu analīzes ietvaros identificētās pārvaldības problēmas 

saistāmas ar veselības politikas formulējumu, kamēr valsts un pašvaldību veselības 

aprūpes uzņēmumu pārvaldībai un darba organizācijai joprojām nav tikuši izstrādāti 

un skaidri nodefinēti darbības novērtējuma kritēriji. 

Veselības aprūpes sistēmas analīzes rezultātā iegūts apstiprinājums, ka gan 

starptautiskā līmenī PVO ietvaros, gan arī Latvijas veselības politikas plānošanā 

nepastāv skaidri noteikti principi, kurus veselības aprūpes nozares uzņēmumu 

vadītājiem būtu jāņem vērā ikdienas darbā attiecībā uz pārvaldības procesu 

pilnveidošanu, un tie var būt principā subjektīvi izvēlēti principi, kurus izvirza katrs 

uzņēmums sev individuāli. Vienīgais universālais aspekts, kas saistāms ar 

pārvaldības principiem, ir izmaksu efektivitātes ievērošana. Tas vienlaikus ir daļēji 

pretrunā ar PVO izvirzīto pakalpojuma kvalitātes principu (aprūpei jābūt vērstai uz 

pacienta vajadzībām, nevis finansējumu), jo atbilstoši Veselības ministrijas 

viedoklim, Latvijā pakalpojuma izmaksu faktors tiek uzskatīts par prioritāru 

salīdzinot ar pacienta vajadzībām. Šāda pozīcija vienlaikus arī rada pretēju efektu, 

piemēram, ierobežojot valsts un pašvaldību paspārnē esošo veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju iespēju iegādāties un lietot ikdienas darbā jaunākās paaudzes 

medicīnas tehnoloģijas, kuru ekspluatācija ilgtermiņā būtu vērtējama ne tikai kā 

vērsta uz pacienta vajadzībām, bet var sniegt iespēju optimizēt kopējās pacienta 

ārstēšanas izmaksas dēļ ievērojami augstākas tehnoloģiju efektivitātes, kas praksē 

sniegtu iespēju būtiski samazināt kopējo ārstēšanas ciklu, novērst papildus klīnisko 

risku faktorus, izdevumus par sekojošo rehabilitāciju, utt. 
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2.1. Nozares ekspertu intervijas un anketēšana 

Pētījuma ietvaros tika īstenotas ekspertu intervijas un anketēšana, lai noskaidrotu 

ekspertu izpratni par korporatīvās identitātes koncepciju un saistītajiem pārvaldības 

procesiem veselības aprūpes nozares kontekstā. Tika saņemti ekspertu (n=8) 

novērtējumi par promocijas darba autora izstrādātā korporatīvas identitātes 

dimensiju pārvaldības konceptuālajā modelī iekļautajiem pieņēmumiem. 

Eksperti apstiprināja promocijas darba autora izstrādātā korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības modeļa piemērojamību pārvaldības procesiem veselības 

aprūpes nozarē un uzsvēra dažas nozīmīgas atšķirības starp pārvaldības principiem 

parastos uzņēmumos un veselības aprūpes uzņēmumos, kā arī norādīja uz atšķirībām 

individuālo korporatīvās identitātes dimensijas veidojošo elementu nozīmīgumā 

vienas korporatīvās identitātes dimensijas ietvaros, par būtisku uzskatot pacientu 

apkalpošanas kultūru, t.sk. ārstniecības personāla izturēšanās un uzvedības nozīmi 

korporatīvās identitātes veidošanā saskarsmes procesos ar pacientiem. 

Vispārīgie korporatīvās identitātes pārvaldības principi ir viennozīmīgi attiecināmi 

arī uz veselības aprūpes nozares uzņēmumiem, un veselības aprūpes uzņēmumu 

vadītājiem pārvaldīt pastāv iespējas atsevišķu korporatīvās identitātes dimensiju 

izpausmes ikdienas darbā. Būtiskākās atšķirības starp veselības aprūpes nozares 

un citu nozaru pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem saistāmas ar starp 

ārstniecības personālu un pacientu pastāvošajām attiecībām gan korporatīvās 

identitātes veidošanās procesā, gan arī visa veselības aprūpes darba 

organizācijā. 

Ekspertu skatījumā veselības aprūpes uzņēmumu vadītāji gan valsts un pašvaldības, 

gan arī privātajos uzņēmumos uzskatāmi par tradicionālu kapitālsabiedrību 

vadītājiem, kuriem ir saistoši tie paši galvenie uzdevumi un mērķi, kas citu nozaru 

vadītājiem. Lai gan veselības aprūpes nozari no citām tautsaimniecības nozarēm 

atšķir tās sociālā funkcija un nozarē dominējošās ārsta-pacienta attiecības, veselības 

aprūpes nozares uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji tāpat kā citu nozaru pārstāvji 

saskaras ar ikdienišķu saimniecisko problēmu risināšanu un nepieciešamību 

samazināt kopējās saimnieciskās darbības izmaksas, vienlaikus cenšoties saglabāt 

veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti un klientu lojalitāti maksas pakalpojumu 

sniegšanas kontekstā. Tādējādi, arī veselības aprūpes nozares uzņēmumu vadītājiem 

ir saistoša korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība, kas dotu iespēju ne tikai 

veicināt konkurētspējīgās priekšrocības veidošanos un nostiprināt iegūto reputāciju, 

bet arī sasniegt uzņēmuma komerciālos mērķus. 

Pamatdarbības stratēģijas izstrāde un īstenošana saistāma ar veselības aprūpes 

uzņēmuma izvēlēto darbības profilu (piemēram, ambulatorā veselības aprūpes 

iestāde, slimnīca, zobārstniecība, ģimenes ārsta prakse, rehabilitācijas centrs). 

Savukārt, darbības specializācija norāda uz to, kādā veselības aprūpes pakalpojumu 

segmentā uzņēmums ir specializējies (piemēram, Dr. Mauriņa vēnu klīnika). 
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Korporatīvās uzvedības dimensiju veidojošie elementi veselības aprūpes uzņēmuma 

gadījumā saistāmi galvenokārt ar uzņēmuma ietvaros īstenotajiem zinātniskajiem 

pētījumiem un vadošo ārstniecības personāla darbinieku sasniegumiem. 

Savukārt, darbinieku uzvedības dimensija veselības aprūpes nozares uzņēmumos 

izpaužas pacientu apkalpošanas kultūras dimensijas ietvaros, kas ietver ne tikai 

pacientu apkalpošanas speciālistu izturēšanos (piemēram, reģistratūras darbinieku) 

pacientu apkalpošanas ietvaros, bet arī ārstniecības personāla un pacientu 

saskarsmes aspektus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas/saņemšanas laikā, 

kā arī atsevišķus pacientu apkalpošanas darba organizācijas aspektus. 

Attiecībā par komunikācijas dimensiju izpausmi veselības aprūpes nozarē eksperti 

norādīja, ka ikdienas darbā veselības aprūpes nozares uzņēmumos korporatīvās 

komunikācijas dimensija biežāk tiek uztverta kā ārējās un iekšējās komunikācijas 

apvienojums. Savukārt, korporatīvās identitātes pētījumos ar ārējo komunikāciju 

tiek saprastas organizācijas komunikācijas (piemēram, sabiedriskās attiecības) un 

mārketinga komunikācijas dimensijas, kamēr iekšējā komunikācija izpaužas kā 

vadības komunikācijas dimensija. Atsevišķi izdalāma interneta jeb digitālās 

komunikācijas dimensija, jo tā ietver kā ārējās, tā iekšējās komunikācijas izpausmes 

un realizāciju. Netiešās un nekontrolējamās komunikācijas dimensijas ir nodalāmas 

atsevišķi no ārējās un iekšējās komunikācijas dēļ savas specifiskās izpausmes un 

atšķirīgajām uzņēmuma vadības pārstāvju iespējām tās pārvaldīt. 

Lai gan nekontrolējamās komunikācijas dimensija a priori neparedz iespējas 

veselības aprūpes uzņēmuma pārstāvjiem ietekmēt tās izpausmi, uzņēmuma vadībai 

ir iespējas ietekmēt citu komunikācijas dimensiju izpausmes un pārvaldīt tās tādā 

veidā, ka tiek mazināta nekontrolējamās komunikācijas ietekme uz kopējās 

identitātes veidošanos un sekojoši arī reputācijas veidošanos (piemēram, tiek 

apzināti ietekmēts mutvārdu mārketinga efekts interneta portālos, izmantojot 

digitālo komunikāciju un aktīvi iesaistoties diskusijās, lai virzītu tās sev vēlamajā 

virzienā). 

Netiešās komunikācijas dimensijas izpausmi iespējams ietekmēt, veicinot 

korporatīvās kultūras un pacientu apkalpošanas kultūras dimensiju efektīvu 

pārvaldību ar mērķi stiprināt veselības aprūpes nozares uzņēmumu darbinieku 

izpratni par uzņēmuma vērtībām un īstenot kvalitatīvu pacientu aprūpi. Rezultātā 

uzņēmums iegūst iespēju pastarpināti pārvaldīt netiešās komunikācijas dimensiju. 

Savukārt, autora izstrādātais korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas 

konceptuālais modelis pēc aprobācijas ekspertu interviju un anketēšanas ietvaros 

atspoguļots 4.attēlā. 
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4.attēls. Korporatīvās identitātes dimensiju kategorizācijas konceptuālais 

modelis veselības aprūpes nozarē Latvijā 

Avots: autora veidots. 

Atšķirības starp daļēji ietekmējamām vai neietekmējamajām dimensijām ir 

salīdzinoši neskaidras un drīzāk atkarīgas no interpretācijas konkrēta autora 

izstrādātajā modelī. Vienlaikus, eksperti ir vienisprātis, ka nepārvaldāmās un 

daļēji pārvaldāmās korporatīvās identitātes dimensijas ne tikai veido 

uzņēmumu korporatīvo identitāti, bet ir izmantojamas to korporatīvā zīmola 

izstrādē, tādējādi apstiprinot konceptuālā modeļa izstrādē iekļauto autora 

pieņēmumu. 

2.2. Pacientu vajadzību un iespēju izpēte korporatīvās identitātes pārvaldības 

pilnveidošanai 

Atbilstoši promocijas darba teorētiskā pamatojuma ietvaros gūtajiem secinājumiem, 

kā arī izmantojot iegūtos ekspertu interviju atzinumus, tika izstrādāta maksas 

veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju mērķauditorijas, t.i. pacientu, aptaujas 

anketa ar mērķi noteikt pacientu auditorijas vajadzības un veselības aprūpes 

uzņēmumu korporatīvas identitātes pārvaldības iespējas saskarsmes procesos ar 

pacientu auditoriju.  

Par ģenerālo kopumu uzskatāma maksas veselības aprūpes pakalpojumu 

mērķauditorija (250’000 pacienti). Izlases metode raksturojama kā stratificēta izlase, 

 KORPORATĪVĀ IDENTITĀTE 

KORPORATĪVAIS ZĪMOLS 

Daļēji pārvaldāmas 

Misija 

Vīzija 

Vērtības 

Kultūra 

Ēkas arhitektūra un 

atrašānās vieta 

Nav pārvaldāmas 

Vēsture 

Nekontrolējama 

komunikācija 

Izcelsmes valsts 

Nozares identitāte 

Pilnībā pārvaldāmās dimensijas 

 Darbības profils, specializācija, pozicionējums 

Vizuālā identitāte, citas sensorās dimensijas 

 Zinātniskie pētījumi, darbinieku sasniegumi 

Pacientu apkalpošanas kultūra 

 Korporatīvā komunikācija 

Iekšējā komunikācija 

Nākotnes attīstības stratēģija 

 Korporatīvā struktūra 
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kas ir reprezentatīva pret Rīgas pilsētas iedzīvotāju kopumu. Anketēšanas ietvaros 

tika noskaidrots pacientu viedoklis (n=921) par to, kādi saskarsmes aspekti ir tiem 

saistoši korporatīvās identitātes dimensiju izpausmju kontekstā saskarsmē ar 

veselības aprūpes uzņēmumu saistībā ar komunikāciju, interakciju (mijiedarbību), 

kā arī mārketinga un reklāmas komunikācijas jeb t.s. „mārketinga ziņas” 

formulēšanu korporatīvās (t.sk. mārketinga) komunikācijas satura plānošanas 

vajadzībām. Rezultātu analīzei tika izmantota faktoru analīzes metode, kuras 

tradicionālie aprēķinu posmi tika izpildīti, izmantojot statistiskās analīzes 

programmas SPSS 20.0 versiju. 

Komunikācijas faktori. Aptaujas rezultātu analīze norāda uz to, ka pacientiem ir 

svarīga tīmekļa vietnes esamība (pilnībā piekrīt 85,7%, drīzāk piekrīt 12,2% 

respondentu), kā arī vienota informatīvā tālruņa esamība, lai sazinātos ar kompetentu 

pacientu apkalpošanas speciālistu (pilnībā piekrīt 53,1%, drīzāk piekrīt 32,7% 

respondentu). 10,2% respondentu pilnībā piekrīt un 30,6% daļēji piekrīt, ka 

uzņēmumiem būtu jāizplata mārketinga informācija klasiskajos medijos (TV, prese, 

radio), kamēr salīdzinoši mazāks skaits (8,2% pilnībā piekrīt un 26,5% daļēji piekrīt) 

norāda, ka par īpašiem piedāvājumiem uzņēmumam būtu jākomunicē ar tiešo pastu, 

mobilo telefonu īsziņu formātā, vai interneta vidē (tīmekļa vietne, sociālie tīkli). 

Iegūtie rezultāti atspoguļo pacientu vēlmi pašiem aktīvi iesaistīties piemērotāko 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvērtēšanā un informācijas iegūšanā 

tā vietā, lai paļautos tikai uz mārketinga komunikācijas ietvaros saņemto 

informāciju un piedāvājumu saturu. 

Pacientu apkalpošanas komunikāciju kanālu faktora kontekstā gūta atziņa, ka tiem 

pacientiem, kuriem ir būtiska uzņēmuma profila esamība sociālajos portālos, nav 

būtiska vienota informatīvā tālruņu esamība un otrādi. Līdz ar to var secināt, ka 

pastāv divu veidu pacienti – vieni, kuri labprāt izmanto sociālos tīklos komunikācijai 

ar uzņēmumu, kamēr citi pacienti dod priekšroku nepastarpinātai saziņai ar 

uzņēmumu speciālistiem telefoniski. Tas norāda uz nepieciešamību nodrošināt 

vienotus standartus pacientu apkalpošanai kā telefoniski, tā arī sociālajos tīklos, un 

vienotu iekšējās komunikācijas saturu pacientu apkalpošanas kontekstā. 

Ārējās komunikācijas kanālu faktora kontekstā gūta atziņa, ka pacienti labprāt 

izmantotu iespēju sazināties ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

speciālistiem telefoniski vēl pirms ierašanās uz konsultāciju klātienē, gan arī paši 

aktīvi meklē sev interesējošo informāciju uzņēmuma tīmekļa vietnē. Tas norāda uz 

iespēju veselības aprūpes uzņēmumiem izmantot tīmekļa vietni kā digitālās 

komunikācijas platformu ar mērķi sniegt atbildes uz biežāk uzdotajiem pacientu 

jautājumiem tā vietā, lai nodarbinātu speciālistus ar vieniem un tiem pašiem 

jautājumiem no dažādu pacientu puses 

Interakcijas (mijiedarbības) faktori. Aptaujas rezultātu analīze norāda uz to, ka 

saskarsmē ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (ārstu) pacientiem 

vissvarīgāk ir saņemt gan profesionālu aprūpi, gan regulāru informāciju par 

ārstēšanas procesa gaitu (pilnībā piekrīt 82,9%, drīzāk piekrīt 14,9% respondentu), 
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kā arī uzzināt no speciālista detalizētu informāciju par saņemamā pakalpojuma 

būtību (pilnībā piekrīt 89,4%, drīzāk piekrīt 6,4% respondentu). Savukārt, ārsta 

emocionālā iejūtība ir būtiska 83% pacientu (pilnībā piekrīt 36,2%, drīzāk piekrīt 

46,8% respondentu). Šādi rezultāti norāda uz to, ka pacientu apkalpošanas 

kultūras dimensijas kontekstā nepieciešams veicināt informācijas apmaiņu 

mijiedarbībā starp pacientu un ārstu. Tā rezultātā pacienti novērtēs to veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju un darbiniekus, kuri drīzāk spēs vienkāršos vārdos 

izskaidrot pacientam nepieciešamo aprūpes pakalpojuma būtību, nekā vienkārši būs 

emocionāli iejūtīgi, vienlaikus nespējot sniegt profesionālu aprūpi un informēt par 

ārstēšanas procesu.  

Pacientiem ir svarīgi, ka uzņēmuma personāls kontrolē rindu plūsmas (pilnībā 

piekrīt 78,7%, drīzāk piekrīt 17,4% respondentu), un uzņēmumā jābūt iespējai veikt 

pierakstu pie speciālista uz konkrētu dienu un laiku (pilnībā piekrīt 80,9%, drīzāk 

piekrīt 12,8% respondentu). Līdz ar to secināms, ka pacientu izvēli par labu 

noteiktam veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam var ietekmēt veids, kādā tiek 

organizēta pacientu pieņemšana un pakalpojuma sniegšana. Pētījuma rezultāti 

norāda, ka pacienti dod priekšroku uzņēmumiem ar sakārtotu pieraksta sistēmu un 

organizētām pacientu plūsmām, ko uzņēmums var nodrošināt īstenojot korektu 

reģistratūras un pacientu apkalpošanas speciālistu darbu un uzstādot pacientu 

plūsmu kontroles modeļa (numuriņu sistēma) t.s. „dzīvo rindu” vietā. 

Sensoro dimensiju pārvaldības kontekstā pacienti par būtiskāko norādījuši vizuālās 

identitātes sistēmu esamību informatīvo norāžu un navigācijas sistēmu formā 

(pilnībā piekrīt 87,2%, drīzāk piekrīt 10,6% respondentu), kamēr paaugstināta 

komforta palātu esamība būtu svarīga 85,1% respondentu (pilnībā piekrīt 55,3%, 

drīzāk piekrīt 29,8% respondentu). Savukārt, uzņēmuma uzgaidāmo telpu un 

pieņemšanas stāvoklis ir aktuāls 83% pacientu (pilnībā piekrīt 36,2%, drīzāk piekrīt 

46,8% respondentu). Šādi rezultāti norāda uz nepieciešamību primāri nodrošināt 

vizuālās identitātes modeļa esamību un aktualizāciju, kas ne tikai veicinātu pacientu 

plūsmu organizētību veselības aprūpes centros ar lielākām pacientu plūsmām un 

atvieglotu pacientu apkalpošanas speciālistu darbu reģistratūrā, bet arī veicinātu 

pacientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu. 

Faktoru analīzes rezultātā secināms, ka abi uz interakciju attiecināmie faktori 

(„Parastais pacients”, „Prasīgais pacients”) izmantojami pacientu segmentēšanas 

un mārketinga komunikācijas satura plānošanas kontekstā. Šo faktoru nozīmīgums 

norāda uz pacientu apkalpošanas kultūras un darba organizācijas nozīmi 

efektīvas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai atkarībā 

no izvēlētās darbības pamatstratēģijas, uzņēmuma specializācijas un 

pozicionējuma stratēģijas. 

„Parasto” pacientu segmentam pacientu apkalpošanas kultūras kontekstā ir svarīga 

paredzamība un pārskatāmība – pacienti vēlas saņemt kompetentu speciālistu aprūpi 

sakārtotā vidē, kur var ierasties pie ārsta noteiktā laikā un nav nepieciešams lieki 
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tērēt laiku „dzīvajās rindās”. Pastāv noteikta varbūtība, ka konkrēta ārsta vai 

speciālista izvēles pamatā ir bijis drauga vai radinieka ieteikums. 

„Prasīgo” pacientu segmentam ir svarīga personāla izturēšanās un apkārtējā vide, 

kas var būtiski ietekmēt emocionālo noskaņojumu veselības aprūpes saņemšanas 

laikā un ietekmēt pacienta lēmumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 

izvēli nākamajā reizē. Šis faktors tieši norāda uz saskarsmes nozīmi starp pacientu 

un darbinieku (ārstu), kā arī pacientu apkalpošanas kultūras un sensoro dimensiju 

būtisko nozīmi maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Ir ticams, ka 

konkrēta ārsta vai speciālista izvēles pamatā ir bijusi interneta vidē saņemta 

atsauksme vai rekomendācija. Sekojoši, var secināt, ka uzņēmumiem, kuru 

mērķauditorija ir maksātspējīgi un prasīgi klienti, ir jābūt efektīvi pārvaldītai 

interneta komunikācijai un profesionāli izstrādātai interneta vietnei ar vispusīgu 

informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Mārketinga ziņas faktori. Aptaujas rezultātu analīze norāda uz to, ka pacientu 

izpratnē veselības aprūpes  pakalpojumu uzņēmuma speciālistu galvenajam 

solījumam jābūt sniegt profesionālu un godprātīgu attieksmi (pilnībā piekrīt 78,3%, 

drīzāk piekrīt 18,4% respondentu), kamēr  apgalvojumam, ka uzņēmuma speciālistu 

uzdevums ir pacientu pilnībā izārstēt pilnībā piekrīt 67,4%, drīzāk piekrīt 24,9% 

respondentu. Šie rezultāti atspoguļo to, ka pacienti izprot veselības aprūpes 

pakalpojumu būtību un pieļauj zināmu varbūtību, ka netiks pilnībā izārstēti – tomēr 

šāds uzskats ir pieņemams tikai pie nosacījuma, ja ārsts ir darījis visu iespējamo, lai 

palīdzētu pacientam – t.i. sniedzis profesionāli un godprātīgu attieksmi. Šis 

secinājums būtu ņemams vērā gan mārketinga komunikācijas pārvaldībā 

(komunikācijas satura plānošanā), gan arī ārstniecības speciālistu profesionālo 

sasniegumu dimensijas pārvaldībā, mārketinga komunikācijas ietvaros liekot 

uzsvaru uz individuālu ārstniecības speciālistu solījumu izmantot savu kompetenci 

un individuālos profesionālos sasniegumus, lai sniegtu labāko iespējamo aprūpi 

pacientiem. 

Mārketinga komunikācijas un pacientu apkalpošanas kultūras dimensiju kontekstā 

jāatzīmē arī pacientu viedoklis par to, ka viņi vēlas būt uztverti kā klienti nevis 

vienkārši pacienti (pilnībā piekrīt 52,2%, drīzāk piekrīt 23,9% respondentu). Šāds 

rezultāts apstiprina veselības aprūpes ekspertu sniegto vērtējumu par pacientu 

apkalpošanas kultūru kā vienu svarīgākajām korporatīvo identitāti veidojošajām 

dimensijām. Vienlaikus tas apstiprina arī darba teorētiskajā daļā izvirzīto 

pieņēmumu, ka maksas veselības aprūpes pakalpojumu analīzes kontekstā veselības 

aprūpes uzņēmums uztverams kā konkurējoša tirgus dalībnieks, nevis sociāla 

institūcija, kas nodrošina galvenokārt sociālu funkciju. 

Savukārt, mārketinga komunikāciju un korporatīvā zīmola izveidē izmantojamo 

dimensiju kontekstā pacienti norādījuši, ka uzņēmumam ir svarīgāk veicināt savu 

vadošo speciālistu atpazīstamību un pārliecināt par individuālo speciālistu pieredzi 

un profesionalitāti (pilnībā piekrīt 39,1%, drīzāk piekrīt 48,9% respondentu) nekā, 

ka uzņēmumam ir būtiski veicināt atpazīstamību uzņēmuma zīmolam un kopējam 
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tēlam (pilnībā piekrīt 25,1%, drīzāk piekrīt 51,0% respondentu). Savukārt, tas, lai 

uzņēmums būtu atpazīstams ar zinātniski pētnieciskajiem sasniegumiem ir būtiski 

39,1% respondentu, kamēr 48,9% drīzāk piekrīt šādam apgalvojumam. Līdz ar to 

secināms, ka mārketinga komunikācijas satura plānošanā uzsvars liekams uz 

individuālo speciālistu atpazīstamību un sasniegumiem nevis vispārīgiem 

pētnieciskajiem sasniegumiem. 

Autors secina, ka veselības aprūpes uzņēmumu statuss un ar to saistītā korporatīvā 

reputācija asociējama ar zinātniski pētnieciskajiem sasniegumiem, kā arī 

nepieciešamību pilnveidot pacientu apkalpošanas kultūru, kuras centrā ir klients. 

Sekojoši, ilgtermiņā pacientu lojalitāte iegūstama, izturoties pret ikvienu 

pacientu kā klientu tradicionāla pakalpojumu sniedzēja izpratnē, ņemot vērā, 

ka pakalpojuma sniedzēja galvenais uzdevums ir sniegt profesionālu un 

godprātīgu attieksmi. 

Pacientu skatījumā uzņēmumam ir būtiski veicināt atpazīstamību uzņēmuma 

zīmolam un izcelt atsevišķu uzņēmuma speciālistu profesionālo pieredzi un 

kompetenci. Mārketinga komunikācijas plānošanā veselības aprūpes uzņēmumu 

pārstāvjiem vienlīdz svarīga ir korporatīvais tēla nostiprināšana un tā atpazīstamības 

veicināšana, izmantojot dažādus mārketinga instrumentus, gan arī informācijas 

sniegšana pacientiem par individuālo speciālistu pieredzi un profesionālajiem 

sasniegumiem.  

Sekojoši, uzņēmumiem ir svarīgi nodrošināt efektīvu komunikāciju interneta vidē 

un saziņas iespēju sociālajos tīklos, kā arī uzturēt interneta mājaslapu, kas kalpotu 

gan kā digitālās komunikācijas kanāls, gan korporatīvās un mārketinga 

komunikācijas kanāls, gan arī kā atgriezeniskā saite saziņai ar veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju paralēli tradicionālajam pacientu atbalstam pa telefonu. 

2.3. Korporatīvās identitātes pārvaldības iespēju izpēte veselības aprūpes 

uzņēmumu vidē 

Pētījuma gaitā tika noteiktas korporatīvās identitātes pārvaldības tendences veselības 

aprūpes nozarē, aptaujājot maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

uzņēmumu administrācijas pārstāvjus. Par ģenerālo kopumu (n=110) uzskatāmas 

Latvijas Republikā reģistrētās ārstniecības iestādes ar ikgadējo apgrozījumu virs 

EUR 142’287.18 (LVL 100’000). Pētījumam derīgās izlases apjoms ir 52 

uzņēmumi, izvēlētā izlases metode ir stratificētā izlase, aptaujas veikšanas metode – 

anketēšana (gan tiešā, gan interneta vidē). 

Vizuālās identitātes vadlīniju (t.i noteikumu, kuros definēti vizuālās identitātes 

atsevišķie elementi un to pielietojuma nosacījumi) pielietojums Latvijas veselības 

aprūpes nozares uzņēmumos vērtējams kā pilnvērtīgs. Uzņēmumi regulāri izmanto 

vizuālās identitātes vadlīnijas ikdienas organizācijas komunikācijā (59,6% vienmēr, 

40,4% bieži – piemēram, sabiedrisko attiecību aktivitātēs), reklāmas komunikācijā 

(57,7% vienmēr, 42,3% bieži – piemēram, reklāmas maketu izstrādē) un lietvedībā 

(51,9% vienmēr, 48,1% bieži –  piemēram, oficiālās dokumentācijas noformējumā). 
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Uzlabojami vēršami vizuālās identitātes izmantošanā un pielietojumā 

darbinieku apģērba noformējuma izstrādē, interneta komunikācijā 

(piemēram, interneta vietnes un sociālo tīklu noformējuma izstrādē), kā arī 

telpu un vides elementu noformējuma izstrādē. 

Pacientu apkalpošanas noteikumu un standartu esamība veselības aprūpes 

uzņēmumos vērtējama kā daļēji pārvaldīta, jo 92,3% uzņēmumu norādījuši, ka tajos 

pastāv noteikumi ārstējošajiem ārstiem un 84,6% uzņēmumu pastāv noteikumi 

klientu (t.i. pacientu) apkalpošanas speciālistiem saskarsmē ar pacientiem. 

Noteikumi medmāsām un sanitāriem saskarsmē ar pacientiem ir izstrādāti un ir 

pieejami 90,4% uzņēmumu, kamēr noteikumi veselības aprūpes uzņēmumu 

administrācijas pārstāvjiem saskarsmē ar pacientiem eksistē vien 65,4% uzņēmumu. 

Iespējamie uzlabojumi noteikumu izveides un ieviešanas sakarā saistāmi ar 

noteikumiem administrācijas darbiniekiem saskarsmē ar pacientiem. Tomēr, 

ņemot vērā administrācijas darbinieku netiešo mijiedarbību ar pacientiem ikdienas 

darbā, šo dimensiju var uzskatīt par mazāk būtisku nekā tās dimensijas, kas 

saistāmas ar noteikumiem citām darbinieku grupām. 

92,3% vienmēr un 3,8% uzņēmumu bieži pacientu apkalpošanai klātienē izmanto 

pieraksta sistēmu, 84,6% respondentu vienmēr tiek ievērotas noteiktas instrukcijas 

pacientu apkalpošanai telefoniski, kamēr 84,6% respondentu ievēro noteiktas 

instrukcijas pacientu apkalpošanai interneta vidē (69,2% vienmēr un 15,4% bieži). 

Pacientu apkalpošanas procesa organizācijas kontekstā uzlabojumi vēršami uz 

pieraksta modeļa un „dzīvo rindu” modeļa principu sabalansēšanu viena 

uzņēmuma ietvaros, lai tie neradītu pacientu neapmierinātību ar pakalpojuma 

saņemšanas pieredzi un procesu kopumā. 

Korporatīvās komunikācijas dimensiju izpausmju novērtējums veselības aprūpes 

nozares uzņēmumos norāda uz to, ka veselības aprūpes uzņēmumos ir izstrādāti un 

pastāv noteikumi par ārējo komunikāciju (71,2% uzņēmumu) un iekšējo 

komunikāciju (57,7% uzņēmumu), aktualizēti mārketinga komunikāciju plāni 

(67,3% uzņēmumu). Iespējamie uzlabojumi korporatīvās komunikācijas 

dimensiju pārvaldības kontekstā saistāmi ar noteikumu izstrādi par krīzes 

komunikāciju (šobrīd aktualizēti un pastāv tikai 23,1% respondentu uzņēmumu) un 

noteikumiem par komunikāciju interneta vidē un sociālajos tīklos (šobrīd pastāv 

44,2% respondentu uzņēmumu). 

Uzņēmumu skaits, kuros vienmēr vai bieži tiek ievēroti noteikumi par ārējās un 

iekšējās komunikācijas organizāciju, atbilst 100% respondentu, kamēr uz šādu 

noteikumu esamība uzņēmumā norāda mazāks skaits uzņēmumu. Mārketinga 

komunikāciju plāns tiek aktualizēts 92,3% uzņēmumu (38,5% vienmēr un 53,8% 

bieži), kamēr tikai 67,3% respondentu norādījuši uz tāda esamību uzņēmumā. 

Noteikumus par komunikāciju interneta vidē un sociālajos tīklos ievēro 63,5% 

respondentu (13,5% vienmēr un 50% bieži), kamēr tādu esamību ir norādījuši tikai 

44,2% respondentu. Krīzes komunikāciju plānu ievērošanu apstiprina 51,9% 

respondentu (11,5% vienmēr un 40,4% bieži), kamēr šāda plāna esamību ir 
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apstiprinājuši 23,1% uzņēmumu. Šāda atšķirība, ka to uzņēmumu skaits, kuros 

pastāv noteiktas vadlīnijas, ir zemāks par to uzņēmumus skaitu, kuros šādas 

vadlīnijas tiek ievērotas, skaidrojama ar to, ka itin bieži dažādi „nerakstīti likumi” 

nav tikuši formalizēti un aprakstīti vadlīniju veidā cilvēkresursu trūkuma dēļ. 

Iekšējās komunikācijas izpausmes korporatīvās identitātes dimensiju kontekstā 

regulāri īsteno vismaz 80% aptaujāto respondentu. Visu respondentu pārstāvētajos 

veselības aprūpes uzņēmumos darbiniekiem tiek regulāri skaidroti uzņēmuma 

darbības principi, 96,2% uzņēmumu tiek skaidroti uzņēmuma mērķi un 

darbiniekiem tiek regulāri skaidroti pieņemtie stratēģiskie lēmumi, kas skar visa 

uzņēmuma darbību kopumā. Savukārt, 84,6% uzņēmumu tiek regulāri skaidrota 

uzņēmuma misija un vīzija. Iekšējās komunikācijas uzlabojumi būtu veicami 

saistībā ar uzņēmuma misijas un vīzijas skaidrošanu darbiniekiem, kas 

rezultātā nostiprinātu darbinieku izpratni par ilgtermiņa mērķiem un 

darbinieku lomu to sasniegšanā. 

92,3% respondentu ir norādījuši, ka to pārstāvētos uzņēmumus raksturo skaidri 

noformulēts darbības pamatprofils, un 7,7% apstiprina, ka tas ir daļēji formulēts. 

Salīdzinoši mazāka respondentu daļa (55,8%) apstiprinājusi, ka to pārstāvētos 

uzņēmumus raksturo skaidri noformulēta darbības specializācija. Tomēr, ņemot vērā 

salīdzinoši lielāku to respondentu proporciju (67,3%), kuri apstiprina skaidri 

formulētas mārketinga pozicionējuma stratēģijas esamību, autors secina, ka pastāv 

pretruna starp to, ka uzņēmums var būt izstrādājis mārketinga pozicionējuma 

stratēģiju, bet tajā vienlaikus nepastāv skaidri noformulēta darbības specializācija. 

Līdz ar to var secināt, ka veselības aprūpes nozares uzņēmumu vadītāji līdzšinējā 

darbā nav pievērsuši pietiekošu uzmanību darbības specializācijas, mārketinga 

pozicionējuma stratēģijas, nākotnes attīstības stratēģijas dimensiju saskaņotai 

pārvaldībai. Sekojoši, šīs dimensijas norāda uz potenciālām iespējām 

korporatīvās identitātes pārvaldības uzlabošanai. 

Secināts, ka ieguvumi no autora izstrādātā korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības modeļa korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības saistāmi ne tikai 

ar konkurētspējas priekšrocības iegūšanu saistībā ar pacientu apmierinātības 

pieaugumu par saņemtajiem pakalpojumiem, bet arī sekojošu korporatīvā zīmola un 

korporatīvās reputācijas nostiprināšanu. 

Veselības aprūpes uzņēmumu pārstāvju viedoklis par pacientu apkalpošanas 

kultūras un pacientu apkalpošanas darbinieku izturēšanas ietekmi uz pacientu 

lēmuma pieņemšanas procesu, kas saskan ar Leister un Stausberg (2007) secinājumu 

par pacientu pieredzi kā galveno faktoru, kas ietekmē noteikta veselības aprūpes 

nozares uzņēmuma izvēli.  

Gan veselības aprūpes ekspertu viedoklis  par korporatīvās identitātes koncepciju, 

gan arī veselības aprūpes uzņēmumu pārstāvju sniegtais skatījums par faktisko 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību veselības aprūpes nozares uzņēmumos 

norāda uz to, ka veselības aprūpes nozares uzņēmumu administrācijas personāla un, 
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sekojoši, arī augstākā līmeņa vadītāju vidū pastāv izpratne par korporatīvās 

identitātes koncepciju, iespējām un nepieciešamību pārvaldīt tās dimensiju 

izpausmes veselības aprūpes uzņēmumu ikdienas darbā. 

Ņemot vērā iegūtos secinājumus par aktuālajiem centieniem uzsākt pakalpojumu 

kvalitātes sistēmas ieviešanu veselības aprūpes nozarē Latvijā, kā arī konstatējot 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības metodoloģijas trūkumu, autors 

secina, ka pastāv nepieciešamība ieviest korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības modeli veselības aprūpes nozarē. Šāda modeļa trūkums līdz šim ir 

traucējis novērtēt korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības procesus un šo 

procesu iekļaušanu vispārīgajos pārvaldības procesos, kā arī veikt salīdzinošo analīzi 

par nozares ietvaros savstarpēji konkurējošos veselības aprūpes pakalpojumu 

uzņēmumos īstenotajiem korporatīvās identitātes pārvaldības principiem.  
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3. Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis veselības aprūpes 

nozarē  

Promocijas darba trešajā nodaļā, pamatojoties uz iepriekš veikto analīzi un autora 

veikto pētījumu rezultātiem, tika izveidots korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldības modelis ieviešanai Latvijas veselības aprūpes nozarē, raksturoti modeli 

veidojošie komponenti, kā arī raksturotas pārvaldības pilnveidošanas iespējas. 

Autors piedāvātais modelis un pieeja korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

novērtēšanai ir balstīts uz vairāku līmeņu struktūru un atbilstošu rādītāju sistēmu, kā 

arī metodēm to novērtēšanai korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldībā. 

Modeļa izstrādē izmantoti veselības aprūpes nozares analīzes rezultāti, kā arī autora 

veikto empīrisko pētījumu ietvaros iegūtie secinājumi, norādot katrā līmenī 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības procesu novērtēšanai izmantojamos 

rādītājus, atbilstošus vadības instrumentus un metodes izvēlēto rādītāju 

novērtēšanai; īstenojamos korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības vai tās  

pilnveidošanas procesus. 

Modelis paredzēts ieviešanai un izmantošanai trīs dažādos līmeņos: valsts, 

profesionālo asociāciju, kā arī uzņēmumu līmenī. Šāds līmeņu dalījums saistāms ar 

veselības aprūpes nozares dalībnieku Latvijā hierarhisko struktūru, kuras ietvaros 

valsts (LR Veselības ministrijas veidolā) īsteno veselības aprūpes politikas 

plānošanu, veselības aprūpes nozares profesionālās asociācijas saistītas ar veselības 

aprūpes politikas īstenošanu, bet veselības aprūpes nozares uzņēmumi īsteno 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Uzņēmumu līmenī īstenojama korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība, veicot 

atsevišķu korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību kā daļu no uzņēmuma 

pārvaldības un organizatoriskajiem procesiem. Autors piedāvā izmantot katrai no 8 

pārvaldāmajām korporatīvās identitātes dimensijām empīriski novērtējamus 

rādītājus un instrumentus to novērtēšanai uzņēmumu līmenī, kā arī raksturo 

attiecīgajai korporatīvajai dimensijai atbilstošos vadības procesus (skat. 3.tabulu). 

Autora piedāvātā sistēmiskā pieeja korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldībai 

vērtējama kā praktiski lietojams vadības instruments vadības līmeņa darbiniekiem – 

gan augstākās līmeņa vadītājiem, kuri pārstāv uzņēmumu padomes un valdes, gan 

arī tiem tieši padotajiem struktūrvienību vadītājiem, kuri īsteno uzņēmumu valdes 

locekļu pieņemtos lēmumus savu attiecīgo struktūrvienību ietvaros ikdienas darba 

pienākumu veikšanā, lai novērtētu un mērķtiecīgi pārvaldītu korporatīvās identitātes 

dimensijas izpausmes veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā. 

Tāpat jāatzīmē, ka autors apkopojis tos  attīstības tendences raksturojošus rādītājus, 

kuru novērtējumi saistāmi ar saimnieciskās darbības kopējo rezultātu atspoguļojumu 

un sniedz iespēju novērtēt korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības ieguvumus 

konkurētspējīgās priekšrocības formā, uz ko norāda kopējā apgrozījuma un tirgus 

daļas pieauguma pozitīvas pieauguma dinamika attiecīgā uzņēmuma kontekstā. 
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3.tabula 

Korporatīvās identitātes pilnībā pārvaldāmās dimensijas, tām atbilstošie 

vadības procesi, rādītāji un instrumenti to novērtēšanai 

Korporatīvās 

identitātes 

dimensija 

Vadības procesi Rādītāju grupa 
Instrumenti rādītāju 

novērtēšanai 

1. Darbības 

profils, 

specializācija, 

pozicionējums  

 Biznesa plāna izstrāde 

 Stratēģiska līmeņa lēmumu 

pieņemšana, izvērtēšana vismaz 1x 

pusgadā 

 Attīstības 

tendences 

 

 Iekšējā finanšu 

analītika 

2. Vizuālā 

identitāte un 

citas sensorās 

dimensijas 

 Vizuālās identitātes modeļa un citu 

sensoro dimensiju vadlīniju 

(standartu) izstrāde 

 Vizuālās identitātes modeļa un citu 

sensoro dimensiju novērtēšana, 1x 

gadā 

 Vizuālās 

identitātes 

sistēma  

 Citu sensoro 

dimensiju 

izpausmes 

 Vizuālās identitātes un 

citu sensoro dimensiju 

audits 

3. Zinātniskie 

pētījumi, 

darbinieku 

sasniegumi 

 Lēmumu pieņemšana par 

ieguldījumiem pētniecībā un 

attīstībā (R&D), 1x gadā 

 Pētniecisko projektu un sadarbības 

attīstīšana ar citām zinātniski 

pētnieciskajām institūcijām 

 Zinātniski 

pētniecisko 

publikāciju skaits 

gadā 

 Zinātnisko rakstu 

datubāžu monitorings 

4.Pacientu 

apkalpošanas 

kultūra 

 Pacientu apkalpošanas darba 

organizācijas principu izstrāde 

 Vadlīniju un noteikumu pacientu 

apkalpošanas darbinieku un 

ārstniecības personāla saskarsmei 

ar pacientiem izstrāde un 

ieviešana 

 Veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitātes modeļa ieviešana 

 Pacientu 

apmierinātība 

(t.sk. sūdzību 

skaits) 

 Darba 

organizācijas 

pārkāpumu skaits 

 Pastāvīgs e-vides 

monitorings; 

 Pacientu aptaujas 2x 

gadā 

 Kvalitātes audits un 

kvalitātes sertifikācija 

5.Korporatīvā 

komunikācija 
 Korporatīvās komunikācijas 

plānošana, t.sk. krīzes 

komunikācijas plānošana 

 Vadlīniju un noteikumu 

komunikācijai interneta vidē 

ieviešana 

 E-Veselības platformas integrācija 

 

 Reputācijas 

novērtējums 

 Pacientu skaits, 

kuri ikdienā 

aktīvi lieto 

internetu 

komunikācijai ar 

veselības aprūpes 

sniedzējiem 

 Ārējie pētījumi 

 Mediju monitorings 

 Sociālo tīklu profilu 

statistikas analīze 

 Interneta vietnes 

apmeklējumu statistika 

 Pacientu aptaujas 

6. Iekšējā 

komunikācija 
 Iekšējās komunikācijas vadlīniju un 

noteikumu izstrāde un ieviešana 

 Personāla 

vērtējums 

 Iekšējās darbinieku 

aptaujas 

7. Nākotnes 

attīstības 

stratēģija 

 ES fondu līdzfinansējuma 

piesaiste ārstniecības iestāžu 

infrastruktūras attīstīšanai 

 

 Finanšu rādītāji  Biznesa plāns, iekšējā 

finanšu analītika 

8. Korporatīvā 

struktūra 
 Stratēģiska līmeņa lēmumu 

pieņemšana saskaņā ar 

izvirzītajiem dalībnieku (īpašnieku) 

mērķiem 

 

 Faktiskā struktūra  Iekšējā finanšu 

analītika,  

 Iekšējās darbinieku 

aptaujas 

Avots: autora veidots. 

Profesionālo asociāciju līmenī veicama nozares attīstības tendenču novērtēšana 

nozares profesionālo asociāciju biedru kontekstā, kā arī atskaites kritēriju izstrāde 

un noteikšana nozares pārvaldības procesu īstenošanas novērtēšanai (skat. 4.tabulu).  
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4. tabula 

Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības novērtēšanai veselības 

aprūpes nozarē profesionālo asociāciju līmenī 

 

Rādītāju grupa Rādītāji 
Instrumenti rādītāju 

novērtēšanai 

Novērtējumu 

biežums 

1.Attīstības 

tendences   

Asociācijas biedru uzņēmumu 

apgrozījums,  

Maksas pakalpojumu īpatsvars,  

Maksas pakalpojumu eksporta apjoms 

Asociācijas biedru sniegtie 

dati  

1 x gadā 

2.Pacientu 

apmierinātība 

Pacientu apmierinātība asociācijas biedru 

uzņēmumos 

Pacientu Ombuda pētījumi, 

neatkarīgi 

patērētājuzvedības pētījumi 

1 x gadā 

Avots: autora veidots. 

 

Iegūto atskaites kritēriju novērtējumi izmantojami uzņēmumu savstarpējai 

salīdzināšanai un tālākai korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības procesu 

pilnveidošanai, kā arī nozares statistiskas un citu pētījumu datu izmantošanai valsts 

līmenī veselības aprūpes politikas plānošanas un analīzes vajadzībām. 

Valsts līmenī veicama nozares attīstības tendenču novērtēšana un to nozares 

pārvaldības procesu pilnveidošana veselības politikas plānošanas ietvaros, kas dotu 

iespēju uzlabot maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ikvienam 

veselības aprūpes nozares dalībniekam un vienlaikus veicinātu korporatīvās 

identitātes dimensiju pārvaldības pilnveidošanas iespējas.  

5. tabula 

Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības novērtēšana veselības aprūpes 

nozarē valsts līmenī 

Rādītāju grupa Novērtēšanas rādītāji 
Instrumenti 

novērtēšanai 

Novērtējum

u biežums 

1. Attīstības 

tendences 

 

Nozares apgrozījums (EUR)  

Maksas pakalpojumu īpatsvars kopējos 

veselības aprūpes izdevumos 

Maksas pakalpojumu eksporta apjoms 

CSP dati, nozares 

profesionālo asociāciju un 

uzņēmumu dati 

1 x gadā 

2. Darba 

organizācijas 

pārkāpumu skaits 

 

Pārkāpumu skaits un to struktūra Veselības inspekcijas 

regulārās pārbaudes; 

Kvalitātes balva 

1 x gadā 

3.Pacientu 

apmierinātība  

 

Pacientu apmierinātība nozares līmenī Pacientu Ombuda un citu 

profesionālo asociāciju 

pētījumi, Monitorings e-

vidē 

1 x gadā 

4.Zinātniski 

pētniecisko 

publikāciju skaits 

veselības aprūpes un 

medicīnas nozarē 

 

Zinātniski pētniecisko publikāciju skaits 

veselības aprūpes un medicīnas nozarē  

Zinātniski pētniecisko 

iestāžu atskaites, 

zinātnisko publikāciju 

datubāžu monitorings 

1 x gadā 

5.E-pakalpojumu 

pieejamība 

Pacientu skaits (% no visas populācijas), 

kuri ikdienā regulāri lieto E-veselības 

platformu komunikācijai ar veselības 

aprūpes sniedzējiem 

E-veselības platformas 

lietotāju statistika 

1 x gadā 



 

36 
 

Avots: Autora veidots 

Galvenie ieguvumi no uzskaitīto rādītāju un atbilstošo instrumentu izmantošanas 

veselības aprūpes politikas plānošanā (skat. 5.tabulu), saistāmi ar pārskatāmāku 

nozares pārvaldību, nozares identitātes nostiprināšanu un konkurētspējas 

priekšrocību radīšanas veicināšanu nozares dalībnieku vidū. 

Autora izstrādātais modelis, kas atspoguļo korporatīvās identitātes pārvaldību visos 

3 līmeņos veselības aprūpes nozarē Latvijā (skat. 5 att.), ir vērtējams kā vispusīgi 

lietojams korporatīvās identitātes pārvaldības modelis, jo aptver vairākus veselības 

aprūpes nozares dalībnieku līmeņus, kā arī raksturo mijiedarbību starp dažāda 

līmeņa modeli veidojošajiem elementiem. 

Ikvienā līmenī ņemama vērā ārējās vides ietekme, kas saskan ar Stuart (1999) 

pieņēmumu par biznesa vides ietekmi uz korporatīvās identitātes pārvaldības 

procesu. Savukārt, savstarpējā mijiedarbība starp dažādiem sistēmas līmeņiem 

saistāma ar korporatīvās komunikācijas izmantošanu informācijas apmaiņai un 

atgriezeniskās saites nodrošināšanai starp nozares uzņēmumiem (veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzējiem), nozares profesionālajām asociācijām (veselības aprūpes 

politikas īstenotājiem), un valsti (veselības aprūpes politikas plānotāju). 

 

5.attēls. Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis veselības 

aprūpes nozarē Latvijā 

Avots: autora veidots.  

Autora izstrādātais korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības modelis veselības 

aprūpes uzņēmumos Latvijā ieviešams, īstenojot 5 posmus, kuru secība shematiski 

attēlota 6.att. 

 

PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA 

PĀRVALDĪBA 

Korporatīvā komunikācija 

Korporatīvā komunikācija 

Ārējā 

vide 

Ārējā 

vide 

Ārējā vide 

UZŅĒMUMU 

LĪMENIS 

PROFESIONĀLO 

ASOCIĀCIJU 

LĪMENIS 

VALSTS 

LĪMENIS 

Dimensiju 

izvēle 

Vadības 

procesi 

Rādītāju 

novērtējumu 

veikšana 

Kontroles procesi 

Rādītāju 

izvēle 

Novērtējumu 

veikšana un 

apkopošana 

Atskaites 

novērtējumu 

publiskošana 

Rādītāju 

izvēle 

Novērtējumu 

veikšana un 

apkopošana 

Atskaites 

novērtējumu 

publiskošana 

Nozares 

regulācija un 

uzraudzība 

Veselības 

politikas 

plānošana 
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6.attēls. Korporatīvās identitātes pārvaldības modeļa ieviešanas process 
Avots: autora veidots. 

Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības pilnveidošanas iespējas 

attiecināmas uz sekojošām aktivitātēm: 

1. Līdztekus iepriekš aprakstīto rādītāju izmantošanai un novērtējumu iegūšanai 

profesionālo asociāciju un valsts līmeņos, iespējams paplašināt attīstības 

tendenču un pārvaldības procesu novērtēšanai izmantojamo atskaites 

(benchmark) rādītāju spektru, un noteikt citus (jaunus) papildus rādītājus 

asociācijas biedru un citu uzņēmumu darbības novērtēšanai. 

2. Nepieciešams novērst pretrunas valsts pārvaldītajās veselības aprūpes nozares 

kapitālsabiedrībās starp uzņēmuma misijas un darbības pamatstratēģijas 

dimensiju pārvaldību, nodalot zinātniski pētniecisko aktivitāšu īstenošanu no 

saimnieciskās darbības organizēšanas ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu. Tas būtu risināms, piešķirot zinātniski pētnieciskajām 

aktivitātēm noteiktu valsts finansējumu, kura apmērs nav piesaistīts 

apgrozījumam no konkrētā uzņēmuma maksas pakalpojumu sniegšanas un 

attiecīgi nav atkarīgs no saimnieciskās darbības rezultātiem. 

3. Pastāv saikne starp „Joint Commission International” (JCI) izstrādātās un 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) vadībā Latvijas veselības 

aprūpes nozarē aprobētās pacientu drošības un ārstniecības procesa kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas veidojošajām risku jomām un autora korporatīvās 

identitātes dimensiju kategorizācijas modeli. Autora skatījumā LVEA centieni 

aprobēt ārvalstīs izmantoto JCI modeli vērtējami kā brīvprātīga iniciatīva, 

vienlaikus piekrītot Veselības ministrijas norādei, ka Latvijā joprojām nepastāv 

visaptveroša kvalitātes sistēma veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, 

kas ļautu pacientam izdarīt motivētu izvēli.  

Sekojoši, autora izstrādātais korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

modelis un tajā iekļautie pieņēmumi būtu izmantojami arī visaptverošas 

kvalitātes sistēmas izstrādei un kvalitātes sertifikācijas ieviešanai veselības 

aprūpes nozarē Latvijā, ietverot labas pārvaldības (t.sk. korporatīvās identitātes 

pārvaldības) principus. JCI modelī būtu papildināmas sekojošas risku jomas ar 

norādītajām korporatīvās identitātes dimensijām atbilstošiem pārvaldības 

principiem: 

1.Lēmums 

par KI 

pārvaldības 

modeļa 

ieviešanu 

2.Cilvēk-

resursu 

piesaiste 

 

3.Procesu 

izveide un 

procedūru 

formali-

zēšana 

4.IT 

infrastruktūras 

izveide un 

pieejamība 

 

5.KI dimensiju 

pārvaldības 

īstenošana 
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 Riska jomas „Vadības procesi un atbildība” kritēriju saraksts 

paplašināms ar sekojošu korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību 

saistītajiem pārvaldības procesiem: 

o Pacientu apkalpošanas kultūra (E-pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana, izmantojot interneta komunikācijas kanālu); 

 Riska jomas „Kompetents un spējīgs personāls” kritēriju saraksts 

paplašināms ar sekojošu korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldību 

saistītajiem pārvaldības procesiem: 

o Pacientu apkalpošanas kultūra (Vadlīniju un noteikumu ieviešana 

saskarsmei ar pacientu auditoriju); 

o Korporatīvā komunikācija (Vadlīniju un noteikumu ieviešana 

komunikācijai interneta vidē).  
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GALVENIE SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

Secinājumi 

Pētījuma metodoloģijas un teorijas jomā 

1. Ikvienam veselības aprūpes uzņēmumam ir nozīmīga attīstība, darbības 

efektivitātes uzlabošana, tiekšanās uz labāku pakalpojuma sniegšanas kvalitāti 

un klientu (t.i. pacientu) un darbinieku (t.i. gan administrācija, gan ārstniecības 

personāla) apmierinātību, jo tas kopā ar prasmīgu materiālo resursu pārvaldību 

nodrošina peļņas pieaugumu no saimnieciskās pamatdarbības un veicina 

konkurētspējas priekšrocības rašanos. Ja veselības aprūpes nozares uzņēmuma 

darbības mērķi iekļauj konkurētspējas priekšrocības veicināšanu, tad 

korporatīvās identitātes pārvaldība kļūst par vajadzību un priekšnoteikumu, lai 

sasniegtu šādu mērķi. 

2. Korporatīvā identitāte un tās pārvaldība ir saistāma ar konkurētspējas 

priekšrocības radīšanu, efektīvi pārvaldot to atšķirīgo korporatīvo identitāti 

veidojošo elementu (dimensiju) kopumu, kas raksturo uzņēmuma 

individualitāti, un kuras pamatā ir unikāla resursu un spēju kombinācija. 

3. Korporatīvās identitātes pārvaldība veicina konkurētspējas priekšrocības 

veidošanos, kamēr korporatīvā zīmola pilnveidošana saistāma ar konkurētspējas 

priekšrocības īstenošanu un aktualizāciju. 

4. Korporatīvās identitātes pārvaldība var mazināt nekontrolētas komunikācijas 

nozīmi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izvēlē un tādējādi veicināt 

konkurētspējas priekšrocības veidošanos, kas nostiprinātu pakalpojuma 

sniedzēja reputāciju un ļautu izdarīt pacientam argumentētu izvēli. 

5. Veselības aprūpes nozari kopumā un tās dalībniekus raksturo septiņi apziņas 

līmeņi atbilstoši Bareta modelim un to veiksmīgai attīstīšanai nepieciešama 

sabalansēta atsevišķo korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība, kas 

saistāma gan ar biznesa stratēģijas īstenošanu un pragmatisku peļņas gūšanu 

ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai, gan arī korporatīvās kultūras pastāvēšanu, 

kas saistāma ar augstākām vērtībām un vispārēju kalpošanu cilvēcei. 

6. Korporatīvās identitātes dimensijas no to pārvaldīšanas aktualitātes viedokļa 

iedalāmas nepārvaldāmās, daļēji pārvaldāmās un pilnībā pārvaldāmās 

dimensijās. 

 Par pilnībā pārvaldāmām korporatīvās identitātes dimensijām 

uzskatāmas: Darbības profils, specializācija, pozicionējums, Vizuālā 

identitāte, citas sensorās dimensijas, Zinātniskie pētījumi, darbinieku 

sasniegumi, Pacientu apkalpošanas kultūra, Korporatīvā komunikācija, 

 Iekšējā komunikācija, Nākotnes attīstības stratēģija, Korporatīvā struktūra.  
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 Par daļēji pārvaldāmām korporatīvās identitātes dimensijām uzskatāmas: 

Misija, Vīzija, Vērtības, Kultūra, Ēkas arhitektūra un atrašanās vieta.  

 Par nepārvaldāmām korporatīvās identitātes dimensijām uzskatāmas: 

Vēsture, Nekontrolējama komunikācija, Izcelsmes valsts, Nozares 

identitāte. 

Tādējādi, tās veido stratēģiski vadāmu dimensiju sistēmu, kas kalpo 

korporatīvās identitātes sekmīgai attīstīšanai. 

7. Pastāv nepieciešamība precizēt korporatīvās identitātes terminoloģiju. Aizstāt 

korporatīvās identitātes dimensijas „Nacionalitāte” burtiski tulkoto nosaukumu 

ar apzīmējumu „Izcelsmes valsts”.  Sekojoši, angļu valodā „Nationality” vietā 

būtu lietojams apzīmējums „Place of Origin”. Paplašināt korporatīvās 

identitātes dimensijas „Arhitektūra” burtiski tulkoto nosaukumu latviešu valodā 

ar apzīmējumu „Ēkas arhitektūra un plānojums”, kas autora skatījumā precīzāk 

raksturo šīs dimensijas būtību.  

Nozares tendenču izpētes jomā 

8. Veselības aprūpes sistēmā Latvijā ir novērojams liels privāto maksājumu 

īpatsvars (nepilni 40%) kopējos veselības aprūpes izdevumos, kas norāda uz 

pakalpojumu un aprūpes kvalitātes būtisko lomu saistībā ar patērētāju izvēli un 

apmierinātību, līdz ar ko korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības analīze 

un vadīšanas kontrole veselības aprūpes maksas pakalpojumu tirgus kontekstā 

vērtējama kā aktuāla. 

9. Latvijas veselības politikas izstrādes līmenī novērojams gan skaidru veselības 

aprūpes uzņēmumu pārvaldības principu trūkums, gan arī pakalpojumu 

kvalitātes kritēriju un novērtējuma modeļa trūkums - Latvijā nav tikusi ieviesta 

visaptverošā kvalitātes sistēma un atskaites (benchmark) rādītāji, lai novērtētu 

dimensiju pārvaldību valsts, profesionālu asociāciju vai uzņēmumu līmenī. 

10. Veselības aprūpes sistēmas analīze norāda, ka korporatīvās identitātes 

koncepcijas un tās dimensiju pārvaldības izpēte veselības aprūpes nozares 

kontekstā ir aktuāla gan veselības politikas izstrādes un plānošanas līmenī, gan 

arī veselības politikas īstenošanas ietvaros individuālo veselības aprūpes 

nozares dalībnieku vadītājiem konkrētu pārvaldības procesu uzlabošanai.  

11. Atsevišķos veselības aprūpes uzņēmumos Latvijā, kuros galvenais kapitāldaļu 

turētājs ir Latvijas Valsts, novērojamas pretrunas starp nepieciešamību paralēli 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veicināt arī zinātniski pētniecisko 

darbību, kas ilgtermiņā būtiski ietekmētu uzņēmumus korporatīvās identitātes 

kontekstā. Pretrunas rada valsts kā kapitāldaļu turētāja izvirzītie saimnieciskie 

mērķi, kas vērsti uz izmaksu samazināšanu un pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu, vienlaikus neparedzot finansējumu zinātniski pētniecisko 

aktivitāšu īstenošanai. Tādējādi, tiek mazināta šo uzņēmumu attīstība un, līdz ar 

to, sekmīgāka korporatīvās identitātes veidošanās. 
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Secinājumi no autora veiktajiem pētījumiem 

12. Ekspertu vērtējumā par būtiskākajām jebkura veselības aprūpes uzņēmuma 

korporatīvo identitāti veidojošajām dimensijām uzskatāmas sekojošās 

dimensijas: pacientu apkalpošanas kultūra, kuras efektīvai pārvaldībai ir būtiska 

ietekme uz konkurētspējas priekšrocības veidošanos, iekšējā komunikācija, 

uzņēmuma vizuālā identitāte, kā arī uzņēmuma vērtības, filosofija un mērķi, kas 

saskaņā ar autora pētījumu veido pārvaldāmās un daļēji pārvaldāmās dimensijas 

un tādējādi ir aktuālas turpmākas pārvaldīšanas aspektā. 

13. Nepārvaldāmās korporatīvās identitātes dimensijas var tikt daļēji pastarpināti 

pārvaldītas mārketinga un organizācijas komunikācijas satura veidošanas 

procesos – t.i. šīs dimensijas var tikt izmantotas korporatīvā zīmola veidošanā, 

akcentējot vai tieši otrādi, neiekļaujot mārketinga un organizācijas 

komunikācijas saturā atsauces uz šīm dimensijām. 

14. Veselības aprūpes uzņēmumu patērētāju vajadzību izpēte nodrošina iespēju, 

atbilstoši prasībām pret apkalpošanas kultūras un saskarsmes standartiem, tos 

segmentēt  „parastajos” un „prasīgajos” pacientos un tādējādi, veiksmīgāk 

izmantot korporatīvās identitātes vadīšanas elementus konkrētu mērķa 

segmentu vajadzību apmierināšanai. Uzlabojumi korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldībā vēršami galvenokārt pacientu apkalpošanas kultūras 

pilnveidošanā, segmentētu pakalpojumu izveidē un atbilstošas darba 

organizācijas nodrošināšanā dažādiem patērētāju segmentiem, kā arī 

mārketinga komunikācijas satura izveidē un atbilstošu komunikācijas kanālu 

izvēlē. 

15. Veselības aprūpes uzņēmumu darba organizācijas un pacientu apkalpošanas 

procesu organizācijas sakarā, kas attiecināma uz pacientu apkalpošanas kultūras 

dimensiju, jābūt sakārtotai pieraksta sistēmai, kuras regulāciju un pārvaldību 

pacienti sagaida no veselības aprūpes uzņēmuma puses. Savukārt, t.s. „dzīvo 

rindu” esamība nedrīkst dominēt pār pamata pieraksta sistēmu, lai neradītu 

pacientu neapmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un 

pacientu apkalpošanas kultūru. 

16. Salīdzinoši maza ievērība no veselības aprūpes uzņēmumu puses līdz šim veltīta 

sensorās identitātes dimensiju pārvaldībai. Līdz šim pārvaldības procesos 

lielāka uzmanība ir tikusi pievērsta tikai vizuālās identitātes dimensijas 

izpausmēm, kamēr citas sensorās dimensijas tikai salīdzinoši nesen ir tikušas 

atsevišķi uzskaitītas pakalpojumu vadības un mārketinga pētījumos. Tomēr 

pacientu auditorijas pētījums liecina, ka sensoro dimensiju pārvaldībai ir 

nozīme it īpaši „prasīgo” pacientu segmenta skatījumā. 

17. Veselības aprūpes uzņēmumu pārstāvju izpratne par pacientu apkalpošanas 

kultūras un pacientu apkalpošanas darbinieku izturēšanas būtisko ietekmi uz 

pacientu lēmuma pieņemšanas procesu saskan ar Leister un Stausberg (2007) 
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secinājumu par pacientu pieredzi kā galveno faktoru, kas ietekmē noteikta 

veselības aprūpes nozares uzņēmuma izvēli.  

Secinājumi par korporatīvās identitātes pārvaldības modeli 

18. Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība īstenojama kā sistēmisks process, 

veicot mērķu noteikšanu, pārvaldāmo dimensiju vadību, novērtēšanu un 

kontroli pār pārvaldības procesiem. 

19. Ieguvumi no autora izstrādātā korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

modeļa izmantošanas ir tieši saistāmi ar pacientu apmierinātības pieaugumu par 

saņemtajiem pakalpojumiem, kas veicina konkurētspējas priekšrocības rašanos 

un sekojoši pacientu lojalitāti. 

20. Ņemot vērā autora izstrādātās korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības 

modeļa galvenos principus un definētos nosacījumus tās ieviešanai, modelis ir 

praktiski izmantojams Latvijas veselības aprūpes nozares dalībnieku ikdienas 

darbā 

21. Korporatīvās identitātes pārvaldības pilnveidošanas iespējas ārējā vidē 

saistāmas ar  veselības politikas plānošanas un īstenošanas jautājumiem 

atbilstošos posmos valsts un profesionālo asociāciju līmenī, ieviešot attīstības 

tendenču atskaites rādītāju noteikšanu un veicot regulāru vērtību apkopošanu.  

22. „Joint Commission International„ kvalitātes sistēmu veidojošo risku un kritēriju 

jomas iekļauj arī korporatīvās identitātes pārvaldības jomas, tāpēc ir savstarpēji 

saistāmas. Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldīšanas modelis precizē šo 

jomu veidošanas, īstenošanas un kontroles jautājumus darbībā.  

23. Autors, veicot uzstādītos uzdevumus, ir sasniedzis darba mērķi un izpētījis 

korporatīvās identitātes pārvaldības un pilnveidošanas iespēju teorētiskos un 

praktiskos aspektus, izdarot secinājumus un izvirzot priekšlikumus tālākajai 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības izpētei. Pētījuma ietvaros darbā 

izvirzītā hipotēze tika apstiprināta.  

Priekšlikumi 

Latvijas Republikas Veselības ministrijai: 

1. Kā valsts kapitāldaļu turētājam nosakot regulējumu, novērst pretrunas valsts 

pārvaldītajās veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrībās starp uzņēmuma 

misijas un darbības pamatstratēģijas dimensiju pārvaldību, nodalot zinātniski 

pētniecisko aktivitāšu īstenošanu no saimnieciskās darbības organizēšanas ar 

mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Tas būtu risināms, 

piešķirot zinātniski pētnieciskajām aktivitātēm noteiktu valsts finansējumu, 

kura apmērs nav piesaistīts apgrozījumam no konkrētā uzņēmuma maksas 

pakalpojumu sniegšanas un attiecīgi nav atkarīgs no saimnieciskās darbības 

rezultātiem. 
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2. Atbildīgajām struktūrvienībām sniegt atgriezenisko saiti veselības politikas 

īstenotājiem un uzņēmumiem par tādiem rādītājiem kā pacientu apmierinātība 

ar saņemtajiem pakalpojumiem, zinātniski pētniecisko publikāciju skaits 

veselības aprūpes un medicīnas nozarē, darba organizācijas pārkāpumu skaits, 

e-pakalpojumu pieejamība. Tādējādi tiktu veicināta nozares dalībnieku 

izpratne par šiem rādītājiem atbilstošo korporatīvās identitātes dimensiju 

nozīmību ikdienas pārvaldības procesu ietvaros. 

3. Izstrādājot kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes jomā, paralēli 

nosakāmajiem kvalitātes indikatoriem ir jādomā par labas pārvaldības 

principiem. Tāpēc ir lietderīgi ņemt vērā izstrādāto korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības modeļa principus un saturu. Tas nodrošinās precīzāku 

vadāmo jomu un rādītāju nozīmes izpratni un novērtēšanu jau konkrētos 

veselības aprūpes uzņēmumos. 

Latvijas Republikas veselības aprūpes organizācijām un profesionālajām 

asociācijām:  

4. Definēt atskaites kritēriju (angliski – „benchmark”) rādītāju kontroles lielumus 

maksas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu apmierinātības 

novērtēšanai veselības aprūpes uzņēmumos Latvijā, kā arī veikt statistikas 

apkopošanu par dalībnieku uzņēmumu darbības attīstības tendencēm, lai iegūtu 

salīdzināmus un ticamus tirgus analītikas datus. 

5. Pacientu Ombudam pilnveidot un paplašināt pacientu aptaujas anketu ar 

detalizētu izpēti par tiem aspektiem, kas līdz šim nav tikuši analizēti pacientu 

apkalpošanas kultūras, komunikācijas un saskarsmes procesu, kā arī visu 

sensoro dimensiju pārvaldības novērtējumu kontekstā, lai turpmāk sistemātiski 

novērtētu pacientiem saistošos korporatīvās identitātes dimensiju aspektus 

nozares uzņēmumos. 

LR veselības aprūpes uzņēmumu vadītājiem: 

6. Lai veicinātu uzņēmuma individuālo konkurētspējas priekšrocību vadīšanu un 

sniegto pakalpojumu noietu kā vietējā, tā arī starptautiskajos medicīnas 

pakalpojumu tirgos, izmantot autora izstrādāto korporatīvās identitātes 

dimensiju pārvaldības modeli un tajā ietvertos rādītājus un novērtējuma 

metodes kā papildus instrumentu uzņēmuma pārvaldības procesos 

7. Uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai korporatīvās identitātes dimensiju 

kategorizācijas un pārvaldības modeļi izmantojami gan privātos uzņēmumos, 

gan valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās. Tas veicinās konkurences iespējas 

uzņēmumu līmeņa ietvaros un starplīmeņu kontekstā. 

8. Veikt uzņēmuma klientu patērētājuzvedības izpēti saskarsmes aspektu 

kontekstā, lai izvērtētu nepieciešamību pielāgot uzņēmuma pacientu 
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apkalpošanas kultūras standartus un vadlīnijas atšķirīgiem patērētāju 

segmentiem. 

9. Iekšējās komunikācijas dimensijas pārvaldības kontekstā skaidrot gan 

ārstniecības personālam, gan arī pacientu apkalpošanas speciālistiem pacienta 

kā klienta nozīmi veselības aprūpes uzņēmuma darbībā, lai uzlabotu pacientu 

apmierinātību ar pacientu apkalpošanas kultūru un saņemtajiem 

pakalpojumiem. 

10. Vizuālās identitātes modeļa un citu sensoro dimensiju pārvaldības kontekstā 

īstenot vizuālās identitātes sistēmu pielietošanu uzņēmuma vidē, kā arī izstrādāt 

vadlīnijas un noteikumus citu sensoro dimensiju pārvaldībai. 

11. Nākotnes attīstības stratēģijas dimensijas pārvaldības kontekstā paredzēt iespēju 

izmantot ES struktūrfondu līdzfinansējumu, lai veiktu kapitālieguldījumus 

veselības centru infrastruktūras uzlabojumos un vienlaikus pilnveidot atsevišķu 

korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldības procesus. 

12. Komunikācijas dimensijas pilnveidošanā aktualizēt Interneta komunikāciju un 

ar to saistītos pārvaldības procesus. Tas nepieciešams pacientu apmierinātības 

par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšanai.  

LR Centrālajai statistikas pārvaldei: 

13. Pilnveidot veselības aprūpes statistikas datu apkopošanu attiecībā uz veselības 

aprūpes nozares apgrozījumu, maksas medicīnas pakalpojumu eksporta apjomu, 

kā arī maksas veselības aprūpes pakalpojumu tirgu, izmantojot Pasaules 

Veselības organizācijas (World Health Organization) izstrādāto metodoloģiju, 

lai sniegtu reālistisku nozares attīstības tendenču atspoguļojumu.  

Teorētisko modeļu izmantošanas līmenī: 

14. Grupēt korporatīvās identitātes dimensijas nepārvaldāmās, daļēji pārvaldāmās 

un pilnībā pārvaldāmās dimensijās. Vienlaikus tiek identificētas dimensijas, kas 

izmantojamas uzņēmuma zīmola izveidē, tādējādi, nodrošinot iespēju 

stratēģiski vadīt korporatīvās identitātes dimensijas, aktualizējot tās pēc 

nepieciešamības. 

15. Veikt novērtējumu par iespējām izmantot autora izstrādāto konceptuālo modeli 

korporatīvās identitātes pārvaldībai un ieviešanai citās tautsaimniecības 

nozarēs, lai veicinātu konkurētspējas priekšrocību radīšanu citu nozaru 

uzņēmumos. 

16. Veikt citu valstu veselības aprūpes sistēmu analīzi saistībā ar iespējām izmantot 

autora izstrādāto korporatīvās identitātes pārvaldības modeli korporatīvās 

identitātes pārvaldības procesu analīzei veselības aprūpes nozarē citās valstīs 

(piemēram, abās pārējās Baltijas valstīs, Skandināvijas un Rietumeiropas 

valstīs), lai pielāgotu to konkrēto valstu veselības aprūpes sistēmu īpatnībām.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the thesis is to evaluate the topicality of the management of 

corporate identity dimensions by researching the models and theoretical frameworks 

of the corporate identity management, develop a model of corporate identity 

management in healthcare industry, and provide suggestions for corporate identity 

management and its possible improvements within the healthcare industry in Latvia. 

Chapter 1 is focused on the review of the theoretical aspects of the corporate 

identity: the author introduces challenges with the terminology of corporate identity, 

the main concept and related theories behind the corporate identity, its dimensions 

and possibilities of their management. At the end of Chapter 1 author introduces a 

conceptual model of corporate identity dimension categorization, which is used as 

basis for development of corporate identity management model for the healthcare 

industry. 

Chapter 2 covers analysis of the healthcare industry development trends and 

the main indicators describing the healthcare industry dynamics in Latvia and 

abroad. There are introduced results from the empirical research by the author – 

evaluation of the corporate identity concept by healthcare experts, conclusions from 

the healthcare customer survey to determine the most relevant dimensions and the 

most suitable marketing communication solutions to approach the patient 

auditorium, as well as conclusions from the Latvian healthcare provider company 

representative survey to evaluate the extent of corporate identity management 

implementation and improvement possibilities within these companies. 

Chapter 3 introduces a new corporate identity management model, which is 

based on previous analysis and research carried out by the author, outlines conditions 

for its implementation in the Latvian healthcare industry, and describes possibilities 

for improvement of corporate identity management processes. 

The thesis consists of 211 pages. The paper includes 56 figures and 19 tables. 

The reference list includes 213 titles. The paper contains 11 appendices. 

Keywords: corporate identity, corporate identity dimensions, corporate 

identity management, healthcare. 
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INTRODUCTION 

Theoretical and practical relevance 

The healthcare industry is one of the leading industries in Europe and worldwide. 

The need for healthcare access is regarded as one of the basic needs of every human 

being in order to ensure full life. The annual total spending on healthcare in 2013 

ranged from 2% (Turkmenistan) to 17.1% (USA) of the country's GDP. Latvian total 

healthcare expenditure in 2013 accounted for 5.7% of GDP, in comparison in 

Lithuania - 6.2% and 5.7% in Estonia, while for the more developed EU countries, 

the spending rate was at 9% - 11% level. Similarly, the World Health Organization 

(WHO) statistics show that a significant proportion of healthcare services are 

provided for a fee by the partial or total patient cost-sharing. In Latvia direct 

payments by patients accounted for 38.1% of total expenditure on healthcare in 

2013, while in Estonia - only 22.1% and in Lithuania - 33.4%.  

For Latvian healthcare industry players to be able to compete successfully in paid 

health services market both, domestically and internationally, these companies must 

align their management processes, including management of corporate identity 

dimensions, with the aim of developing competitive advantage, which is 

considered as one of the main benefits of an effectively managed corporate 

identity (Melewar, 2003).   

The organization and management processes in the healthcare industry have been 

widely discussed on both, company and industry levels by international researchers, 

while there is limited amount of publications available in relation to the healthcare 

sector management processes in Latvia. There have been conducted separate 

researches of the Latvian healthcare system in relation to the total health system 

governance - such as the Latvian healthcare reform and the health of the population 

(Karaškēvica, 2004), and certain of its sub-domains - for example, Latvian 

psychiatry and perspectives of its development (Taube, 2005), as well as specific 

studies on specialized healthcare facility management processes - for example, the 

study regarding use of the information systems in Dr. Purins private neurosurgery 

clinic management (Puriņš, 2005). A scientific study related to the marketing 

approach towards healthcare service promotion in the Latvian market has been 

introduced by Točiļenko (2003) on the research methodology for the Latvian 

healthcare market analysis. In turn, Bārzdiņš un Konstante (2012) have studied the 

need to include management science related subjects within teaching process of 

higher education institutions programs as well as continuing professional education 

studies of medical profession, in order to improve the health care executive 

management skills and balance range of medical skills with general administrative 

skills in the context of the Baltic States. 

The concept of corporate identity has been known in management and marketing 

sciences since the 1970s when the distinction between notions of corporate identity 

and corporate image concepts was first made (He, 2012). The notion of the corporate 



 

50 
 

identity is often used in the marketing in relation with creating a public image and 

managing corporate brands. However, in public relations industry the concept of 

corporate identity is to be considered as interdisciplinary as it includes both, strategic 

and organizational management and marketing, corporate communication, human 

resources and other industries.  

Management of corporate identity has been relatively rarely studied within 

researches by scientists and corporate identity practitioners abroad, and the models 

of corporate identity management that have been developed until this day are to be 

viewed as rather general as they have not been adjusted to the specifics of the 

particular industries (He, 2012). Therefore, there is a necessity to evaluate the 

possibilities of practical implementation of corporate identity models within 

healthcare sector in Latvia and to create a scientifically valid model for managing 

dimensions of corporate identity as well as creating model for the implementation of 

the model along with the evaluation of management improvement options. It would 

enable companies to improve management processes by implementing principles of 

the management of corporate identity dimensions. Thus, competitiveness of 

companies would be established both in local market and export markets of 

healthcare services, commercial solicitation and service sales would be facilitated, 

simultaneously improving general economic indicators of Latvia. 

The object, the subject and hypothesis of the research 

The object of the research is healthcare companies.  

The subject of the research is management of corporate identity dimensions.  

The hypothesis of the research - healthcare companies in Latvia would facilitate the 

creation of competitive advantage by improving management of corporate identity 

dimensions and, thus, implementing a differentiation strategy. 

The research aim and main tasks 

The research aim of the thesis, based on the study of models of corporate identity 

dimensions, is to evaluate the topicality of management of corporate identity 

dimensions, design a corporate identity management model to be implemented in 

the healthcare sector, present proposals for management of corporate identity 

dimensions and improvement options within the healthcare sector of Latvia.  

The following tasks were brought forward in order to attain the research aim: 

1. Based on studies of the scientific literature and regulations: 

• To assess concepts of identity and corporate identity, models and theories 

of dimensions creating the corporate identity.  

• To carry out a study regarding development of corporate identity 

management models and to assess their applicability in analysis of 

corporate identity dimension management within healthcare sector 

companies. 
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• To assess the options of implementing corporate identity dimension 

management in the healthcare sector of Latvia. 

2. To design a conceptual model of categorization of corporate identity 

dimensions to be used in the healthcare sector; 

3. To analyze the organization of healthcare model, healthcare policy and 

healthcare service development trends in Latvia in order to obtain the indicators 

characterizing the processes of healthcare management model; 

4. To assess the topicality of issues regarding corporate identity management in 

the context of the healthcare sector in Latvia: 

• To identify the main dimensions creating corporate identity and their 

management processes in healthcare companies in Latvia with the aid of 

expert interviews with professionals of healthcare sector of Latvia; 

• To approbate the assumptions included in the conceptual model of 

corporate identity dimensions designed by the author by surveying 

Latvian healthcare sector experts; 

• To conduct a study on the necessity of corporate identity management by 

surveying the target audience of paid healthcare services (the patients). 

Within the study, it is planned to identify the corporate identity 

dimensions that are considered as essential by the patients in the context 

of paid healthcare service providers. 

• To conduct a study regarding the trends in the management of corporate 

identity dimensions in healthcare sector companies in Latvia. To examine, 

which corporate identity dimensions are purposefully managed and which 

dimension management options are not being fully implemented by 

surveying the companies. 

5. To develop a corporate identity management model by defining indicators for 

the evaluation of management processes and the relevant assessment methods.  

6. To outline the possibilities of improving corporate identity management in 

healthcare sector of Latvia and the conditions for implementing management 

model. 

Theses presented for defense 

1. There is no sufficient objective base for the creation of competitive advantage 

within the management processes of corporate identity. Thus, there is an apparent 

necessity of categorizing the dimensions in non-manageable, partially 

manageable and fully manageable dimensions.  

2. Within the processes of healthcare services provision, it is essential to improve 

the experience of the patients, taking into account the various consumer 

segments.  
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3. Implementation of corporate identity management model would facilitate the 

satisfaction of the patients regarding paid healthcare services they receive, thus 

increasing the loyalty of the consumers and facilitating the creation of 

competitive advantages among the companies. 

Research methods 

During the process of preparation of the thesis, conventional qualitative and 

quantitative methods of economics and marketing sciences were used, including: 

analysis and summarizing of literary sources, analysis of regulative documents, 

grouping, comparison, generalization, analysis of secondary information, graphic 

analysis, obtaining the primary information by means of expert methods and 

surveying of respondents, the processing of the obtained information and data, factor 

analysis. The calculations have been made using computer software Microsoft Excel 

and SPSS 20.  

Limitations of the research 

Issues regarding the management of corporate identity dimensions are of a very wide 

range, thus all the matters cannot be covered in this thesis. Due to the limited 

research capacity and the specifics of the research topic, the following limitations 

have been introduced:  

1. The management processes of corporate identity dimensions in specialized 

healthcare companies (e.g. mental institutions) and non-profit companies have 

not been discussed within the thesis. The object of the research includes those 

healthcare sector companies that provide paid primary and secondary, 

ambulatory and stationary services, thus being considered as participants of the 

competitive healthcare services market. 

2.  Paid service in the context of the thesis is as service meeting the following criteria: 

it is not the emergency service (the patient does not need immediate help); the 

patient must pay some fixed amount in order to receive this service in priority 

order or within more comfortable conditions, compared with the service level 

provided by the State. Minimum patient contribution in the context of the thesis 

is not considered as a fee for the service. 

3. Within the analysis of qualitative research, individual respondents have not been 

identified and the results are presented in a summarized manner whereas the 

examples included in the thesis regarding corporate identity management 

processes in certain healthcare companies have been summarized using the 

secondary data from information sources that are available publicly. 

4. Taking into account the research object and aim of the thesis, the description of 

healthcare funding model is general. In addition, no detailed financial 

calculations have been made regarding the approximate costs of implementation 

of the model proposed by the author.  
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5. In the context of communication, the main objects of analysis were: 

communication processes, interaction and social perception among the 

representatives of healthcare sector companies and the audience of patients and 

other categories of company employees in the context of patient-service culture 

and organization of the service-provision. 

6. The theory of quality of services is being studied only in the context of concept 

of corporate identity and related management models. 

7. In terms of factors facilitating competitive advantage, only those factors that are 

related to corporate identity are assessed.  

The period of conducting the study 

The theoretical part of the research covers the studies from 1950s till present day. In 

the empirical research part, data covers the period from 2000 to 2014. Research 

conducted by the author: expert interviews with healthcare specialists and surveys 

were conducted in 2012, patient survey data was obtained during period from 2012 

to 2014, data from surveys of Latvian healthcare companies was gathered and 

research conducted in 2013. 

The theoretical and methodological basis of the research 

Published scientific work of scientists from Latvia and other countries and studies 

that are available in electronic data bases, special management and marketing 

literature, materials from scientific seminars and conferences, regulations of 

Republic of Latvia and relevant documents, statistics data, studies and teaching aids 

of EU institutions, World Health Organization (WHO), Eurostat, OECD, Central 

Statistical Bureau of Republic of Latvia (CSP), Ministry of Health of Republic of 

Latvia (VM) and its units, Register of Enterprises of The Republic of Latvia (UR) 

and other international and Latvian organizations as well as the results of research 

conducted by the author and the Patient Ombud. 

For the study of concept of corporate identity, models of corporate identity and its 

management designed by authors Balmer, Melewar, Dowling, Saunders, Olins, 

Jenkins, van Riel, Stuart, Abratt and Kleyn, as well as He have been examined. 

In terms of study of social institution theories, models and theories of authors 

Wheeler, Etzioni, Goffman, Silneva, Hasenfeld, Lefton and Rosengren, Warner and 

Havens, Billingsley, Perrow, Lefton, Rosengren have been examined. During the 

research, the author consulted prof. T.C. Melewar. 

The scientific novelty of the research 

1. For the first time, recent approaches and theoretical concepts of categorization 

of corporate identity dimensions by various scientists from different countries 

have been studied as a complex and applied to healthcare sector. 

2. A new conceptual model has been created, regarding dimensions that create 

corporate identity and applied to the healthcare sector, distinguishing non-
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manageable, partially manageable and fully manageable corporate identity 

dimensions.  

3. New corporate identity dimensions, which have not been specified in theoretical 

models of corporate identity by other researchers, have been identified. These 

dimensions are conceptually referable to companies of the healthcare and other 

sectors.  

4. A model for corporate identity management has been designed for 

implementation in healthcare sector in Latvia by defining specific management 

processes, their assessment methods and relevant indicators. 

The practical significance of the research 

1. Research findings regarding corporate identity dimension management 

conducted within this thesis are applicable to improve the processes in state, 

municipal and private healthcare companies regarding provision of paid 

healthcare services. 

2. The conceptual model of corporate identity dimension categorization is used for 

development of the model for corporate identity management, which is aimed to 

be implemented in the healthcare sector of Latvia. Taking into account the main 

principles of corporate identity dimension management model and the 

suggestions for its implementation, the model is practically applicable in the 

daily performance of Latvian healthcare sector companies. 

3. Implementation of the author's suggestions can facilitate the emergence of 

competitive advantage among Latvian healthcare sector companies and would 

enable the sales of healthcare services both in local and international medical 

service markets. 

4. Author's suggestions bring forward an opportunity to improve the methodology 

of studies regarding healthcare sector development trends in order to obtain more 

accurate indicators of healthcare sector trends. 

The approbation of the research results 

The author has introduced a wide audience with the main conclusions of the 

research: 

 During the thesis development, a total number of 9 scientific articles has been 

published, including articles published in international scientific and academic 

journals, books and review collection of scientific articles.  

 12 reports in international and 4 reports in local scientific conferences have been 

delivered regarding the main conclusions and general findings of the thesis. 

 Conclusions obtained within the research have been submitted for reviewing to 

Latvian Healthcare and Employers' Association (VADDA) to be further 

submitted to Finance and Health ministries of Republic of Latvia and used for 

improving the project section of EU structural fund program “Growth and 
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Development” for supportive purposes of planning period of 2014-2020 

regarding development of infrastructure of health institutions. 
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The structure of the research 

The thesis consists of: introduction part, 3 sections, section of conclusions and 

recommendations, the list of references, annexes. The thesis content of the research 

is explained in 211 pages, it has been illustrated by 56 figures and 19 tables. The 

cited literature list consists of 213 references. 11 annexes have been included in the 

thesis. 
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The thesis has the following structure: 
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KEY SCIENTIFIC TENETS 

1. The theoretical aspects of corporate identity management 

Within the Section 1 of the thesis, the theoretical aspects of corporate identity have 

been covered: the issues of definitions and terminology of corporate identity, basic 

concepts of corporate identity and related theories, corporate identity dimensions 

and management options have been described creating the conceptual model of 

corporate identity dimensions and distinguishing non-manageable, partially 

manageable and fully manageable corporate identity dimensions. On the base of this 

model, a system for managing corporate identity dimensions within healthcare sector 

would be designed.  

In accordance with the Dictionary of Terms and Foreign words (2000), the term 

“identity” is defined as “particularity, singularity (feature or condition); a set of 

particularities that differ one person or subject from others.” In accordance with this 

definition, identity is related with individuality and with its aid people can make a 

distinction between themselves. Within the context of this research, identity has been 

referred to individual features or dimensions that allow to distinguish one 

organization from another one. 

The author proposes a following corporate identity definition that is also to be 

regarded as one of the scientific novelties of this research: “corporate identity is a 

set of individual dimensions, with the aid of which it is possible to distinguish one 

company from another and which assigns the company its individuality based on the 

uniqueness of the sector”. 

The author agrees with Melewar's (2003) conclusion that corporate identity is a sum 

of all the factors that define and project “what organization is”, “what its aim is”, 

“what it does”, “how it does it” and “where it is headed to”. Therefore, the 

formulation of corporate identity of organization includes all types of 

communication, culture, business aim, tasks, strategies, organization structure, 

centralization level of control, products or services, markets and sectors that are 

being served (Olins, 1991, Schmidt, 1995, Markwick & Fill, 1997). Corporate 

identity is the main aspect of identification of the corporation. It includes the visual 

and verbal presentation of the company, positioning in the market and differences of 

competitiveness within the corporate, company and product level. Therefore, the 

corporate identity is closely connected to the ways how the organization carries out 

its business and the strategies it is implementing. Such conclusion aligns with the 

conclusion of Abratt and Kleyn (2012) that corporate identity is to be linked to the 

strategic decisions of the company and the following implementation of them within 

the activities of creation of the corporate brand.  

Balmer (2001) points out the different questions that are responded to with 

marketing and management aspects that are related to the studies of corporate 

identity issues. 
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Table 1 

The saliency of identity and related concepts in addressing major 

organizational concerns 

Corporate identity What are we? 

Organizational identity (corporate 

personality) 

What subcultures are we representing? 

Visual identity What are the organization’s symbols and system of 
Identification? 

Corporate communication Is there any integration among marketing, organization 

and management communications? 

Total corporate communications Is there any balance between horizontal and vertical 
communication? 

Corporate image How are we being perceived/how does our profile look 

like (from the perspective of an individual, a group or 

network)? 

Corporate reputation What associations and attributes have been assigned to the 

organization? What has the organization been associated 

with in a long-term span (from the perspective of an 
individual, a group or third parties)?  

Corporate brand What is the main promise that has been incorporated in the 

brand communication?  

Source: Balmer (2001, 257) 

In the course of time, the concept of corporate identity has been increasingly 

involved in the management and branding studies, and even though the principles of 

forming and managing the corporate identity have been exposed to deliberate 

gradation and analysis, there are different opinions on the comprehension and usage 

of the corporate identity term.  

However there is still no single view of conventional definition of corporate identity 

or particular elements that describe the concept of corporate identity, which can be 

mainly explained by the variety of disciplines undertaken by the participants. 

(Otubanjo & Melewar, 2012, Balmer, 2012). Accordingly, the author concludes that 

it is necessary to analyze corporate identity within the context of healthcare sector 

by identifying the main factors that form the identity of healthcare companies and 

describe the level of uniqueness of the industry. 

The categorization model of corporate identity dimensions (see Figure 1) proposed 

by Melewar (2003) is known as one of the most comprehensive corporate identity 

models that covers majority of the dimensions forming corporate identity. The model 

was developed in order to determine the main corporate identity dimensions and 

interaction between the elements that form it, and propose corporate identity 

taxonomy.  
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Figure 1. The proposed corporate identity taxonomy 
Source: Melewar (2003, 198). 

The analysis of corporate identity issues indicates that common identity of industry 

unambiguously affects the development of the corporate identity within the level of 

company, and it can be considered as one of the dimensions forming corporate 

identity, and it has been mainly referred to as external factors that cannot be managed 



 

62 
 

by the company. (Melewar & Jenkins, 2002, Melewar, 2003, Balmer, 2006, Abratt 

& Kleyn, 2012).  Thereby, the specifics of healthcare sector were assessed in order 

to identify the factors that affect the unique identity of healthcare industry and also 

assess to what extent it can be related with the development of corporate identity 

within the company level.  

Table 2 

The comparison between traditional company and healthcare company 

The aspects 

of action 

Traditional 

company 

Social institution 

within the context of 

healthcare sector 

Company of healthcare sector 

within the context of the 

thesis 
The effect of 

external 

factors 

Innovation, the 

insufficiency of current 

services and products, 

creative approach, 

legislation 

The improvement of well-

being of society, 

legislation 

The insufficiency of current 

services and products and the 

improvement of well-being of 

society, legislation 

The founders Persons with 

determined business 

vision 

Persons with vision on 

providing social functions 

Persons with determined business 

vision and vision on providing 

social functions 

The source Product or service Human Human 

The objective Related to the personal 

aims of the founders 

Related to specific values, 

norms, ideology and 

environment requirements 

Related to the personal aims of the 

founders, specific values, norms, 

ideology and environment 

requirements  

The 

operational 

efficiency 

Depends on the 

expertise of the staff 

Depends on the expertise 

of the staff, knowledge 

Depends on the expertise of the 

staff, knowledge 

The technology 

applied 

Determined Undetermined Undetermined 

The 

relationship 

between staff 

and customers  

A tool how to promote 

service or product 

The basis of all the 

activities 

The basis of all the activities 

The efficiency 

of functioning 

Determined by the 

management 

Determined by the 

satisfaction of customers 

and employees 

Determined by the satisfaction of 

customers and employees, and 

management 

Responsibility Obligations related to 

the position 

Overall responsibility Overall responsibility and 

obligations related to the position 

The 

improvement 

of operations 

Determined by the 

vision and priorities of 

the management 

Determined by the social 

demands, demography 

Determined by the vision and 

priorities of the management and 

social demands, demography 

Source: developed by the author based on Goffman (1961), Wheeler (1966), and Perrow (1967) 

 
By summarizing the theoretical conclusions of Wheeler, Etzioni, Goffman, Silneva, 

Hasenfeld, Lefton and Rosengren, Warner and Havens, Billingsley, Perrow, Lefton, 

Rosengren, the factors, that define the specifics of healthcare sector and its disparity 

from traditional manufacturing or other service sectors within company level, have 

been differentiated (see Table 2). 
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On the basis of analysis of the results of previously conducted corporate identity 

studies, the author suggests including the individual dimensions of corporate identity 

explored by  Melewar and Karaosmanoglu (2006) and Bartholme and Melewar 

(2011) as well as categorizing them in accordance with the possibilities of senior 

managers to influence their development and managing them accordingly in the 

everyday performance.  

The principle of categorizing culture dimension elements, where they have been 

divided in manageable, partly manageable and entirely manageable, designed by 

Schein (1985) is to be applied in the grouping of corporate identity dimensions, 

within the models of corporate identity dimension management.  

In the further studies, the author conducts the analysis of competitive advantages and 

concludes that the main operational objectives of healthcare companies are related 

to attaining better results, improving the satisfaction of customers and employees, 

improving the operational efficiency, which can facilitate the emergence of 

competitive advantage (Eiff, 1998).  

From the perspective of management, effective management of corporate identity is 

to be viewed as an effective tool in facilitating the competitive advantages and 

helping to achieve the previously determined strategic goals of healthcare company. 

Reimann (1989) calls attention to the fact that effective management system of 

company is needed in order to facilitate the emergence of competitive advantages.  

The main benefit of introducing and applying corporate identity management 

model is related with creating competitive advantage (Melewar, 2003; Balmer & 

Gray, 2000). The author concludes that, within the context of healthcare sector, the 

implementation of determined corporate identity facilitates customer satisfaction of 

received paid healthcare services. In turn, this facilitates the loyalty of patients and 

subsequent creation of competitive advantage (See Figure 2). 

 

 

Figure 2. The benefits of applying corporate identity management dimensions 

in healthcare sector companies.  
Source: developed by the author 
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By summarizing the conclusions obtained within the literature review and analysis 

of theoretical basis, the author of the thesis introduces the conceptual model for 

categorization of corporate identity dimensions (see Figure 3).  

 

Figure 3. Conceptual model for categorization of corporate identity 

dimensions 
Source: developed by the author based on Schein (1985); Melewar & Karaosmanoglu (2006); Bartholme 
& Melewar (2011); Abratt & Kleyn (2012)). 

 
Non-manageable corporate identity dimensions are: History, Uncontrollable 

communication, Place of Origin, and Industry identity.  

Partially manageable corporate identity dimensions are: Mission, Vision, 

Values, Culture, Architecture and location of the premises.  

Fully manageable corporate identity dimensions are: Strategy development and 

Implementation; Corporate, management, employee behavior; Corporate sensory 

dimensions; Corporate, management, marketing communication; Brand promise, 

personality and communication. 
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CORPORATE BRAND 
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Partially manageable 
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2. Research of corporate identity management within the healthcare sector 

In Chapter 2 trend analysis regarding healthcare sector in Latvia has been conducted, 

using the data on main indicators characterizing healthcare sector in Latvia - 

provided by Central Statistics Bureau of Republic of Latvia, Eurostat, World Health 

Organization as well as Enterprise Register of Republic of Latvia. Furthermore, the 

analysis of management process organization was carried out in the context of 

management of corporate identity dimensions with the aid of documents of Ministry 

of Health of Republic of Latvia and current legislation as well as the data of 

professional associations and companies regarding the manifestations of certain 

corporate identity dimensions within healthcare sector companies in Latvia. The 

results of the studies conducted by the author have been included in the same section 

- the study of issues of corporate identity and the assessment of the conceptual model 

of categorization of the dimensions designed by the author. The assessment has been 

carried out by means of expert methods. The results of patient surveys have been 

reflected in order to examine those aspects of corporate identity dimensions that are 

relevant to the patients along with the results of surveys of company representatives 

in order to assess the current management of corporate identity dimensions and 

development options within the healthcare sector companies in Latvia.  

The management issues that had been identified within the analysis of health care 

industry management processes are to be linked with the formulation of the health 

policy, while no clearly defined criteria for the performance assessment of work 

organization have been developed for State and municipal healthcare companies. 

During the analysis of healthcare system, it has been confirmed that, both in 

international level within WHO and policy planning of healthcare in Latvia, no clear 

principles exist that healthcare sector company supervisors should take into 

consideration during their everyday performance regarding the improvements of 

management processes - those can be subjectively selected principles that are 

brought forward by each company individually. The efficiency evaluation is the only 

universal aspect that can be linked with principles of management. At the same time, 

it is partially in conflict with the service quality principle set by WHO (the healthcare 

has to be aimed towards the needs of the patient, not the funding) as, according to 

the opinion of Ministry of Health, the factor of costs is considered as priority if 

compared with needs of the patients. Such position is simultaneously causing an 

opposite effect, for instance, by limiting the capability of State and municipal 

healthcare service providers to purchase and work with the newest generation 

medical technology, which could be assessed not only as aimed towards the needs 

of the patient, but could also provide an opportunity to optimize overall patient 

treatment costs because of the significantly higher efficiency of technology which 

would practically provide an opportunity to significantly decrease the total treatment 

cycle, prevent additional clinic risk factors, the costs of following rehabilitation etc. 
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2.1. Expert interviews and surveying 

During the research, both expert interviews and an expert survey has been carried 

out in order to obtain information on experts’ comprehension regarding the concept 

of corporate identity and related management processes in the context of the 

healthcare sector. Expert (n=8) assessments were obtained regarding the 

assumptions included in author’s concept model of management of corporate 

identity dimensions. 

The experts confirmed that author’s conceptual model of management of corporate 

identity dimensions is applicable in management processes in healthcare sector and 

they emphasized several significant differences between management principles in 

regular companies and healthcare companies; they also pointed out the differences 

in the significance of elements creating corporate identity dimensions within one 

corporate identity dimension considering patient-service culture as essential, 

including the behavior of the medical staff and the significance of behavior in terms 

of the communication with the patients.  

The overall corporate identity management principles can be definitely referred to 

healthcare companies and the managers of healthcare companies have opportunity 

to manage certain manifestations of corporate identity within their everyday duties. 

The most significant differences between healthcare companies and those of 

other sectors are to be linked with the relationship between the staff and the 

customers (patients) during both, the process of creation of corporate identity, 

and within the entire process of healthcare services delivery process. 

From experts’ point of view, management staff of healthcare companies in 

State/municipal and private companies are to be considered as managers of 

traditional corporations with the same aims and tasks as managers of other sectors. 

Although the social function separates healthcare sector from other sectors of 

economy and doctor-patient relationship is dominant, supervisors of healthcare 

companies, just like managers of other companies,  still have to deal with finding 

solutions of every day economic issues and the necessity to decrease the overall 

expenses of their business activity, at the same time striving to maintain the quality 

of the provided healthcare service and customer loyalty in the context of provision 

of paid services. Thus, management of corporate identity dimensions is also binding 

to managers of healthcare sector companies as it would allow them facilitate the 

emergence of competitive advantage as well as strengthen the obtained reputation 

and achieve the commercial goals of the company.  

The development and implementation of core-activity strategy is to be linked with 

the business profile selected by the healthcare service provider (e.g. ambulatory 

healthcare establishment, hospital, dentistry, family doctor’s practice, rehabilitation 

center) whereas the specialization of activity indicates healthcare service segment in 

which the company is specialized (e.g. Dr.Maurins’ Vein clinic).  
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In case of healthcare companies, the elements forming dimension of corporate 

identity are mainly to be linked with scientific research and professional 

achievements of leading healthcare staff members carried out within the 

company. The dimension of employers’ behavior manifests in terms of culture of 

service of the patients, which includes not only the behavior of patient service 

specialists (e.g. administration staff), but also communication aspects between the 

patient and the medical staff present during the reception/provisioning of the service 

along with other certain aspects of  work organization of patient-service.  

Regarding the manifestation of communication dimensions within the healthcare 

sector, the experts pointed out the fact, that in everyday work the corporate 

communication dimension in healthcare companies is mostly seen as a combination 

of internal and external communication while in corporate identity studies internal 

communication is seen as communications of organization (e.g. public relations) and 

dimensions of marketing communications whereas internal communication 

manifests as a dimension of management communications. A separate distinction is 

to be made regarding online or digital communication dimension as it includes 

features and implementation of both internal and external communication. Indirect 

and uncontrollable communication dimensions have to be separately divided from 

external and internal communication because of their specific nature and the 

different ways for company supervisors to manage them.  

Although the dimension of uncontrollable communication do not a priori include 

options for healthcare company representatives to influence its manifestation, the 

managers of the company can impact other communication dimensions and manage 

them in a way that decrease the impact that uncontrollable communication has on 

the development of overall identity and therefore the reputation of the company (for 

instance, a deliberate impact of word-of-mouth marketing is applied in online sites 

by using corporate communication over the Internet and actively participating in 

discussions in order to facilitate them in the preferred direction).  

The manifestation of the indirect communication dimension can be influenced by 

enabling effective management of dimensions of corporate culture and patient-

service culture aiming to strengthen healthcare company employees’ comprehension 

on the values of the company as well as to carry out a high-quality care of the 

patients. As a result, the company obtains an opportunity to indirectly manage the 

dimension of indirect communication. 
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Figure 4. Conceptual model of corporate identity dimension categorization for 

healthcare industry in Latvia 
Source: developed by the author  

Author’s conceptual model of corporate identity dimension after approbation within 

expert interviews and surveying has been reflected in Figure 4. 

The differences between partially manageable and non-manageable dimensions are 

rather uncertain and are more depending on the interpretation of the model of the 

particular author. At the same time, the experts agree that not only non-

manageable and partially manageable corporate identity dimensions create the 

corporate identity of the company, but they also serve as input for designing of 

the corporate brand, thus approving the author’s assumption made during the 

development of his conceptual model. 

2.2. Research of patient needs and opportunities for improvement of corporate 

identity management 

According to conclusions made within theoretical substantiation of thesis, as well as 

using conclusions from expert interviews, paid healthcare recipient target audience 

i.e. patient questionnaire was developed for assessing the needs of patient audience 

and corporate identity management possibilities for healthcare companies in 

communication with patient audience. 
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The general population is considered to be paid healthcare recipient target audience 

(250 000 patients). The selection method is characterized as stratified selection that 

is representative against the Riga city population. The patient opinion was assessed 

using questionnaire (n=921) regarding those aspects of communication, which are 

important in the context of corporate identity dimensions communicating with 

healthcare company regarding communication, interaction, as well as marketing and 

advertising communication or so called “marketing message” formulation for 

corporate (as well as marketing) communication content planning needs. The factor 

analysis method was used to analyze the results, and the calculations performed by 

using statistical analysis software SPSS 20.0. 

Communication factors. The analysis of survey results show that for patients the 

existence of web page is important (85,7% fully agree, 12,2% rather agree), as well 

as existence of joint informative phone number for reaching a competent service 

specialist (53,1% fully agree, 32,7% rather agree). 10,2% of respondents fully agree 

an 30,6% partially agree that companies should distribute marketing information in 

classical media (TV, press, radio), while comparatively smaller portion (8,2% fully 

agree, 26,5% partially agree) point out that special offers should be communicated 

by company through private mail, mobile text messages or on the Internet (web page, 

social media). The acquired results show that patients are interested in active 

participation choosing the most suitable service provider and gathering 

information instead of relying only on information and offers provided by 

marketing communication. 

Patient service communication channel factor shows that patients who use a 

company profile in social media do not use an informative phone number and vice 

versa. Thereby a conclusion can be made that there are two types of patients – one 

type rather uses social media for communication with company and second type 

prefers immediate communication through telephone. That highlights the need to 

provide united standards in patient service in telephone communication as well as 

on social media, and united content of communication in context of patient service. 

Outside communication channel factor shows that patients would be open to 

communicate with healthcare service specialists through phone before coming to an 

appointment, and they also actively search for information on web page. It shows 

the opportunity for healthcare companies to use web page as digital communication 

platform for providing answers to frequently asked questions instead of occupying 

specialists with the same questions from different patients. 

Interaction factors. The analysis of questionnaire results shows that in 

communication with healthcare service provider (doctor) for patients the most 

important thing is to receive professional care, as well as frequent information on 

the course of treatment (89,4% of respondents fully agree, 14,9% rather agree), also 

to find out detailed information from specialist about the essence of provided service 

(89,4% fully agree, 6,4% rather agree). The emotional sensitivity of the doctor is 

important to 83% of patients (36,2% of respondents fully agree, 46,8% rather agree). 
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These results show that in the context of patient service culture the information 

exchange between patient and doctor need to be cultivated. As a result patients will 

appreciate those healthcare service providers and employees who will be able to 

simply explain the essence of necessary care, instead of being emotionally sensitive, 

but unable to give professional care and information about course of treatment. 

Patients feel that queue control by staff is important (78,7% fully agree, 17,4% rather 

agree), and that there has to be a possibility of making an appointment with specialist 

for as specific day and time (80,9% fully agree, 12,8% rather agree). Therefore it 

can be concluded that patients choice of healthcare service provider can be 

influenced by the arrangement of patient appointments and providing of services. 

The results of research show that patients prefer companies with active appointment 

system and organized flow of patients, that is provided in company with correct work 

of reception and patient service specialists and setting up patient flow controlling 

model (system of numbers) instead of so called „live queues”. 

In the context of sensor dimension management patients point out the importance of 

visual identity system in form of informative signs and navigation systems (87,2% 

fully agree, 10,6% rather agree), while 85,1% of respondents say that rooms with 

extra comfort would be important (55,3% fully agree, 29,8% rather agree). The 

physical conditions of waiting rooms and doctors’ offices is important to 83% of 

patients (36,2% fully agree, 46,8% rather agree). These results show the necessity to 

primarily provide the existence and actualization of visual identity model, which 

would not only expedite the flow of patients in healthcare centers with bigger patient 

flows and ease the work of patient service specialists at reception, but also contribute 

to patient satisfaction with service provided.  

Factor analysis shows that both factors referable to interaction (“Ordinary patient”, 

“Demanding patient”) are usable in context of patient segmentation and planning of 

marketing communication content. The importance of these factors reflects the 

significance of patient service culture and work organization in effective 

healthcare service providing depending on chosen business strategy, 

specialization and positioning. 

Predictability and transparency is important for “Ordinary patient” segment in 

context of patient service culture – patients wish to receive competent specialist care 

in organized environment, where it is possible to come at specific time and it is not 

necessary to spend time in “live queues”. There is a possibility that the choice of a 

specific doctor or specialist is based on recommendation from a friend or relative. 

The attitude of staff and environment is important for “Demanding patient”, which 

can substantially influence the emotional state of patient during receiving healthcare 

and affect a patient’s decision of healthcare provider’s choice. This factor shows the 

importance of communication between patient and doctor, as well as great 

importance of patient service culture and sensory dimensions in paid healthcare 

service provision. Research shows that the choice of specific doctor or specialist is 
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based on review or recommendation received over the internet. It can be concluded 

that companies with target audience of solvent and selected premium clients has to 

have effectively managed web communication and professionally developed web 

page with thorough information on provided services. 

Marketing message factors. The analysis of survey results shows that from patients 

point of view the main promise of healthcare service specialists has to be to provide 

professional and honest attitude (78,3% fully agree, 18,4% rather agree), while 

statement that specialist’s main task is to fully cure the patient is fully agreed by 

67,4% and rather agreed by 24,9% of respondents.  

These results indicate that patients understand the essence of healthcare and allow 

the possibility of not being full cured, but this is acceptable only under circumstance 

when doctor has done everything possible to help the patient, i.e. given a 

professional and honest attitude. This conclusion is important in management of 

marketing communication (planning of communication content), as well as 

management of healthcare specialist professional achievement dimension, in the 

framework of marketing communication putting emphasis on individual promise of 

healthcare specialist to use their competence and individual professional 

achievements for giving the best possible care for their patients. 

In the context of marketing communication and patient service dimension it is 

necessary to point out the patient opinion in which they wish to be perceived as 

clients rather than just patients (52,2% fully agree, 23,9% rather agree). This result 

confirms the conclusion of healthcare experts about patient service culture being one 

of the most important dimensions of corporate identity. At the same time it confirms 

the assumption made in the theoretical part of the thesis, which in the context of paid 

healthcare service analysis the healthcare company should be perceived as 

participant of competitive market, not a social institution that provides mostly social 

function.  

Meanwhile, in the context of marketing communication and corporate brand creation 

dimension, patients point out that it is important for company to encourage the 

popularity of their leading specialists and convince about the experience and 

professionalism of individual specialists (39,1% fully agree, 48,9% rather agree) 

rather than promoting the popularity of the brand and overall image (25,1% fully 

agree, 51,0% rather agree). The popularity of company scientific and research 

achievements is important to 39,1% while 48,9% rather agree to this statement. It 

can be concluded that in the planning of marketing communication the emphasis 

should be put on individual achievements and popularity of specialists instead of 

general achievements in research. 

Author has concluded that the status and corporate reputation of healthcare company 

is associated with achievements in scientific research and the necessity to create a 

culture of service that puts client in its center. To achieve a long term loyalty of 

patients each patient should be treated as client in the traditional 



 

72 
 

understanding of service provider, considering that the main task for service 

provider is to have professional and honest attitude.  

From patients point of view it is important to facilitate the brand awareness and 

highlight the professional experience and competence of individual specialists of the 

company. For healthcare company representatives establishing corporate image and 

awareness generation is important in the planning of marketing communication by 

using different marketing tools as well as giving information to patients about the 

individual experience and professional achievements of specialists. 

Therefore, it is important for companies to provide effective communication on 

internet and communicate on social media as well as maintaining web page that 

serves as digital communication channel, corporate and marketing communication 

channel and feedback link with healthcare provider in parallel to traditional patient 

support over the telephone.  

2.3. Corporate identity management research in the healthcare company 

environment 

During research the corporate identity management tendencies in the healthcare 

industry were assessed by questioning the representatives of paid healthcare service 

provider company administration. The general amount (n=110) is healthcare 

organizations registered in Republic of Latvia with annual turnover more than EUR 

142’287.18 (LVL 100’000). The selection amount of companies suitable for 

research is 52, the chosen method of selection is stratified selection, the method of 

survey – questionnaire (direct and over the internet).  

The use of guidelines of visual identity (i.e. regulations that define separate elements 

of visual identity and rules of their appliance) in healthcare companies of Latvia is 

thorough. Guidelines of visual identity are frequently used by companies in everyday 

communication in organization (59,6% always, 40,4% often – for example, in public 

relation activities), advertising communication (57,7% always, 42,3% often – for 

example, in developing advertisements) and record-keeping (51,9% always, 48,1% 

often –  for example, in formatting official documents). An improvement should 

be made in using the visual identity when developing staff clothing design, 

internet communication (for example, in design of web page or social media 

profile), as well as design of premises and elements of environment.  

Regulations and standards for patient service in healthcare companies can be 

evaluated as partially managed, because 92,3% of companies have regulations for 

doctors and 84,6% have regulations for client (i.e. patient) service specialists in 

communication with patients. Regulations for nurses and nurse assistants are in place 

and available in 90,4% of companies, while regulations for healthcare company 

administration in communication with patients are developed only in 65,4% of 

companies. Possible improvements in creating and implementing regulations in 

communication with patients should be done for administration employees. 
However, considering the indirect interaction between administration and patients 
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in everyday work this dimension can be considered less important than regulations 

for other groups of employees.  

Appointment system is used always in 92,3% of companies and often in 3,8% of 

companies, 84,6% of respondents always use specific instructions for patient service 

on telephone, while 84,6% use specific instructions for patient service on internet 

(69,2% always, 15,4% often). In context of patient service delivery process 

improvement should be directed towards the appointment model and “live 

queue” model balancing in the company, so that they would not create patient 

dissatisfaction with experience of receiving this service and overall process. 

The assessment of corporate communication dimensions in healthcare companies 

shows that 71,2% of companies have developed and implemented regulations of 

external communication while 57,7% have internal communication regulations and 

67,3% have marketing communication plans. Possible improvements in the 

context of management of corporate communication dimensions should be 

directed towards developing regulations on crisis communication (at the 

moment existing in 23,1%) and regulations on communication on internet and 

social media (at the moment existing in 44,2%). 

The amount of companies that always or often use regulations of external and 

internal communication is 100%, while the existence of such regulations is shown 

in lesser amount. Marketing communication plan is used in 92,3% of companies 

(38,5% always and 53,8% often), while only 67,3% of respondents have pointed out 

that such plan exists in an company. Regulations of internet and social media 

communication is used by 63,5% of respondents (13,5% always and 50% often), 

while only 44,2% of respondents point out existence of such regulations in an 

company. The use of crisis communication plan is confirmed by 51,9% of 

respondents (11,5% always and 40,4% often) while 23,1% of respondents have 

pointed out that such plan exists in a company. This difference where the amount of 

companies having specific guidelines is smaller than the amount that implement such 

guidelines can be explained with “unwritten rules” being used that have not been 

formalized and written as guidelines because of the lack of human resources. 

Internal communication in the context of corporate identity is frequently used by at 

least 80% of questioned respondents. In all of the responding companies the 

principles of work in the company are explained to employees, 96,2% of respondents 

explain the goals of the company and frequently explain strategic decisions 

regarding the work of the company. Meanwhile 84,6% of companies frequently 

explain the mission and vision of the company. Improvements for internal 

communication should be directed towards explaining mission and vision for 

the employees strengthening employee understanding of long term goals and 

their role in achieving them as a result. 

92,3% of respondents point out that companies represented by them are 

characterized by clearly formulated basic profile of work and 7,7% confirms that 
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such profile is partially formulated. Comparatively smaller part of respondents 

(55,8%) confirm that companies represented by them have clearly formulated 

working specialization. However considering comparatively larger proportion of 

respondents (67,3%) who confirm having clearly formulated marketing positioning 

strategy, author concludes that a contradiction exists between an company having 

developed marketing positioning strategy without having clearly formulated 

working specialization. Therefore it can be concluded that business managers of 

healthcare companies have not paid necessary attention to coherent management of 

working specialization, marketing positioning strategy, future development 

strategy dimensions. These dimensions show a potential possibilities for 

improving corporate identity management.  

It can be concluded that benefits from corporate identity dimension management 

model developed by author can be associated not only with obtaining competitive 

advantage from increasing patient satisfaction with received services, but also due 

to following strengthening of corporate brand and corporate reputation. 

The opinion of healthcare company management about patient service culture and 

patient service providers attitude having major effect on decision making of the 

patient coincides with conclusions made by Leister un Stausberg (2007) about the 

experience of the patient being the main factor influencing the choice of specific 

healthcare company. 

Insight provided by healthcare experts on corporate identity conception as well as 

healthcare company representative’s view on actual management of corporate 

identity dimension in healthcare companies shows that healthcare company 

administration level employees and higher level managers possess understanding 

of corporate identity conception, possibilities and necessity of its management in 

everyday work of healthcare company. 

Considering obtained conclusions on current efforts of creating system of service 

quality in healthcare in Latvia and recognizing the lack of corporate identity 

dimension management methodology, author concludes that a necessity exists for 

introducing a corporate identity dimension management model in healthcare 

industry.  

The lack of such model up to now has hindered the assessment of corporate identity 

management processes and inclusion of these processes in general management 

processes, as well as doing comparative analysis about corporate identity 

management principles among competitive healthcare companies. 
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3. Corporate identity management model for healthcare 

In Chapter 3, a model of corporate identity dimension management was created, 

based on previous analysis and the research of healthcare industry of Latvia by the 

author, the components of the model and management improvement possibilities 

were characterized. 

The model itself and corporate identity management assessment approach offered 

by author is based on multiple level structure and a system of corresponding 

indicators, as well as methods for their assessment within corporate identity 

management processes. 

Results of healthcare industry analysis and conclusions obtained by author’s 

empirical research were used in development of the model, showing the indicators 

used in each level of corporate identity dimension management process assessment 

and appropriate tools of management and methods for assessing chosen indicators; 

implemented corporate identity dimension management or it’s improvement 

processes. 

The model is provided for introduction in three different levels: State, professional 

associations and companies. This differentiation is linked to hierarchical structure of 

healthcare industry in Latvia, within which State (as Ministry of Health of the 

Republic of Latvia) manages the planning of State’s healthcare policy, professional 

associations of healthcare industry are managing the implementation of healthcare 

policy, but healthcare industry companies provide healthcare services.  

On company level corporate identity dimension management should be 

implemented by managing separate corporate identity dimensions as part of 

company management and organizational processes. Author offers to use an 

empirically rated benchmarks and tools for rating each of 8 manageable corporate 

identity dimensions on company level, as well as characterizes management 

processes for respective corporate dimension (see Table 3). 

The systematic approach in a form of a model offered by the author for corporate 

dimension management should be viewed as a practical management tool for 

different level management employees – from top level employees who represent 

management board and council of the directors, to direct subordinates (heads of 

departments) who implement decisions made by company’s members of the board 

within their respective departments, to assess and objectively manage corporate 

identity dimensions in healthcare companies in Latvia. 

Also, it should be pointed out that the author has outlined those indicators 

characterizing tendencies of development that are connected with reflection of 

overall results of economic activity. They enable assessment of the advantages of 

corporate identity dimension management in a form of competitive advantage that 

is depicted by positive dynamics of company turnover and growth of the market 

share. 
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Table 3 

Fully manageable dimensions of corporate identity and respective 

management processes, indicators, tools for their measurement 

Corporate 

identity 

dimension 

Management processes Group of indicators 
Tools for the indicator 

measurement 

1. Profile, 

specialization, 

positioning 

 Development of business plan 

 Strategic decision-making, review 

at least once in 6 months 

 Development 

trends 

 

 Internal financial and 

business analytics 

2. Visual 

identity, other 

sensory 

dimensions 

 Development of visual identity and 

other sensory dimension guidelines  

 Visual and other sensory dimension 

audit once a year 

 Visual identity 

system 

 Other sensory 

dimensions 

 Audit of visual identity 

and other sensory 

dimensions once a 

year 

3. Scientific 

research, 

employee 

achievements 

 Decision-making regarding 

investment in R&D once a year 

 Development of scientific projects 

and collaboration with other 

research institutions 

 Number of 

accepted and 

published 

scientific articles 

per year 

 Monitoring of 

scientific paper 

databases 

4.Patient 

service culture 
 Development of patient service 

standards and process descriptions 

 Development and implementation 

of rules and guidelines for 

interaction between medical staff 

and patients 

 Development and implementation 

of service quality model  

 Patient 

satisfaction, 

number of 

complaints 

 Number of labor 

violations 

 Internet environment 

monitoring; 

 Customer surveys 2x 

year 

 Quality audit and 

certification 

5.Corporate 

communication 
 Corporate communications 

planning, including crisis 

communication 

 Implementation of guidelines for 

staff communication over the 

Internet 

 E-Health integration  

 

 Reputation 

evaluation 

 Number of 

patients 

communicating 

over the Internet 

 External research 

 Media monitoring 

 Social media review 

 Website visitor 

analytics 

 Customer surveys 

6. Internal 

communication 
 Development and implementation 

of internal regulations 

 Staff evaluation  Internal surveys 

7. Future 

development 

strategy 

 EU fund acquisition for 

improvement of healthcare provider 

infrastructure 

 

 Financial KPIs  Business plan, Internal 

financial and business 

analytics 

8. Corporate 

structure 
 Strategic decision-making 

according to shareholder goals 

 

 Actual structure  Internal financial and 

business analytics 

 Internal surveys 

Source: developed by the author 

On the level of professional associations the assessment of industry development 

tendencies should be done in the context of professional association’s members as 

well as benchmarks for assessing industry management processes should be 

developed (see Table 4). 
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Table 4 

Assessment of corporate identity management in healthcare on the level of 

professional associations 

Indicator group Indicators 
Tools for the indicator 

measurement 

Measurement 

frequency 

1.Development 

trends   

Member company turnover 

Ratio of paid services from total 

Exports of medical services  

Member data  Once a year 

2.Patient 

satisfaction 

Patient satisfaction in member companies Patient Ombud research, 

other consumer behavior 

research 

Once a year 

Source: developed by the author 

The assessment of achieved benchmarks should be used for comparing the 

companies and further improvement of corporate identity dimension management 

process, as well as using them for industry statistics and other research on State level 

for planning and analyzing healthcare policy.  

On the State level the industry development tendencies should be assessed and 

industry management processes improved in the framework of healthcare policy 

planning to give an opportunity of improving paid healthcare service providing for 

every member of healthcare industry and at the same time contribute to corporate 

identity dimension management improvement. 

Table 5 

Assessment of corporate identity management in healthcare on the State level 

Indicator group Indicators 
Tools for the indicator 

measurement 

Measureme

nt frequency 

1. Development 

trends 

 

Industry turnover  

Ratio of paid services from total 

Exports of medical services 

Official statistics, 

professional association 

and company data  

Once a year 

2. Number of labor 

violations 

Number of violations and their structure State inspections, Quality 

Award 

Once a year 

3.Patient satisfaction  

 

Patient satisfaction on industry level Research by Patient 

Ombud, other 

professional associations, 

Internet environment 

monitoring 

Once a year 

4.Scientific papers in 

healthcare and 

medicine 

Nr of published scientific papers in 

healthcare and medicine 

Think tank reports, 

monitoring of scientific 

journal databases 

Once a year 

5.E-service 

availability 

% of population using e-services to 

communicate with healthcare providers 

E-health user statistics Once a year 

Source: developed by the author 

 

Main advantages of using said indicators and appropriate tools in healthcare policy 

planning (see Table 5) are linked to a more transparent management of the industry, 

strengthening the industry identity and encouraging creation of competitive 

advantage between participants of the industry. 
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The model of corporate identity management created by author includes of the 

healthcare industry in Latvia (see Fig.5) and is perceived as a comprehensive 

corporate identity management model because it includes several levels of 

healthcare industry participants and characterizes interaction between different 

elements of the system. 

 

 

Figure 5.  Corporate identity management model for healthcare industry in 

Latvia 

Source: developed by the author 

On every level the external environment has to be taken into account, which matches 

the assumption of Stuart (1999) about business environment having an impact of 

corporate identity management process. Meanwhile the interaction between 

different levels of system is connected with using corporate communication for 

information exchange between companies of the industry (healthcare service 

providers), professional associations of the industry (those involved in 

implementation of healthcare policy) and State (the planner of healthcare policy). 

Corporate identity management model developed by author should be implemented 

in 5 stages, the order being depicted in Fig.6. 
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Figure 6. The implementation of corporate identity management model  
Source: developed by the author 

The possibilities of improvement of corporate identity management are referable 

towards the following activities: 

1. In addition to use and assessment of previously described indicators on 

professional association and State levels, it is possible to widen the 

spectrum of benchmarks used for assessing development tendencies 

and management processes.  

2. It is necessary to remove contradictions in State managed healthcare 

corporations between management of company’s mission and work 

strategy dimension, separating the scientific research activities from 

economic activity with a purpose to provide healthcare services. It can be 

solved by granting certain funding for scientific research activities, which 

is not attached to turnover of the company’s paid services and respectively 

does not depend on results of economic activity. 

3. There is a connection between risk areas of patient security and healthcare 

process quality assurance system approbated in healthcare field of Latvia, 

developed by „Joint Commission International” (JCI) and Latvian 

Association of Health Economics (LVAE), and corporate identity dimension 

categorization model created by author. In authors point of view the efforts 

of LVEA to approbate JCI model used abroad can be evaluated as voluntary 

initiative while agreeing with Ministry of Health when it indicates that 

Latvia still does not have general system of quality for healthcare service 

providers that would allow for patient to make a motivated choice.                                   

It can be concluded that the corporate identity dimension management model created 

by author and the assumptions included can be used for developing general system 

of quality and implementing quality certification in healthcare industry in Latvia, 

including principles of good management (including corporate identity 

management). 

The following risk areas in JCI model should be complemented with appropriate 

management principles for stated corporate identity dimensions: 

 Benchmark list of risk area “Responsibilities and processes of 

management” should be expanded with following management 

processes of corporate identity dimension management: 

1.Decision 

on 

implemen-

tation of 

corporate 

identity 

model 

2.Obtaining 

human 

resources 

 

3. Creation of 

processes and 

formalization 

of procedures 

4.Creation and 

availability of 

IT infrastructure 

5.Carrying out 

corporate 

identity 

dimension 

management  
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o Culture of patient service (providing an access to e-services, using 

internet communication channel); 

 Benchmark list of risk area “Competent and capable staff” should be 

expanded with following management processes of corporate identity 

dimension management: 

o Culture of patient service (implementing regulations and guidelines for 

communication with patients); 

o Corporate communication (implementing regulations and guidelines 

for communication on internet).  
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 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

 
Regarding methodology and theory of the research 

1. Development, efficiency improvements, aiming towards improved quality of 

service-provision and satisfaction of the clients (patients) and employees (both 

administrative and medical staff) are important factors for every healthcare 

company as they, if combined with skilled management of material resources, 

ensure the growth of income from core economic activity and enable the 

emergence of competitive advantage. If promotion of competitive advantage is 

included in the activity aims of the company, corporate identity management 

becomes a necessity and prerequisite in order to attain such goal. 

2. Corporate identity and its management is to be linked with the creation of 

competitive advantage by effectively managing the set of those corporate 

identity dimensions that are based on a unique combination of resources and 

skills. 

3. Management of corporate identity facilitates emergence of competitive 

advantage whereas the improvements of corporate brand are related to the 

implementation and actualization of the competitive advantage. 

4. The management of corporate identity can reduce the role of uncontrolled 

communication in terms of the choice of healthcare service provider thus 

promoting the emergence of competitive advantage, which would strengthen the 

reputation of the service provider and would allow the patient to make a 

reasonable decision.  

5. In accordance with Barrett’s model, healthcare sector and its participants can be 

characterized by seven levels of consciousness and, in order to attain its 

successful development, a well-balanced management of separate corporate 

identity dimensions is needed, which is linked to implementation of business 

strategy, pragmatic profit-making for providing a sustainable performance and 

existence of corporate culture, which can be linked to higher values and general 

service to the humanity.  

6. Corporate identity dimensions can be categorized into manageable, partially 

manageable and fully manageable dimensions.  

 Fully manageable corporate identity dimensions are: business profile, 

specialization, positioning, visual identity, other sensory dimensions, 

scientific research, achievements of the employees, patient-service culture, 

corporate communication, internal communication, strategy of future 

development, corporate structure. 
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 Partially manageable corporate identity dimensions are: the Mission, the 

Vision, Values, Culture, Architecture and location of the premises.   

 Non-manageable corporate identity dimensions are: History, 

Uncontrollable communication, Country of origin, the Industry identity.  

Thus, they create a strategically controllable system of dimensions with a 

mutual aim of successful development of the corporate identity.  

7. It is necessary to specify the terminology of corporate identity. Replace the 

literal translation of corporate identity dimension “Nationality” with more 

general term “Place of origin”. It is also advised replacing the literal translation 

of the name of corporate identity dimension “Architecture” with term 

“Architecture and location of the premises”, which, in author’s opinion, is 

describing the essence of the dimension more precisely.  

Regarding studies of industry trends  

8. A considerable ratio of private payments (nearly 40%) can be observed in total 

healthcare costs in healthcare system of Latvia, which indicates that the quality 

of services and care have an important role in terms of the decisions of the 

customers and their satisfaction, thus analysis of corporate identity dimensions 

and management control is to be assessed as topical in the context of the paid 

healthcare services market.  

9. Within the level of development of health policy of Latvia, there is a clear lack 

of both healthcare company management principles and model of service 

quality and criteria - no comprehensive quality system and benchmark criteria 

have been implemented in order to assess the management of dimensions in 

level of State, professional associations or companies. 

10. The analysis of healthcare system shows that studies of corporate identity 

concept and management of its dimensions in context of healthcare sector are 

topical both in level of planning and development of health policy and in terms 

of implementing healthy policy in order for the managers of individual 

healthcare sector participants to improve their management processes.   

11. In certain State-owned healthcare companies in Latvia the contradictions 

between the necessity to simultaneously provide healthcare services and 

perform scientific research activity occur, which can have a long term impact 

on the companies in the context of corporate identity. These contradictions are 

caused by the business objectives set by the State as the shareholder and directed 

towards decreasing expenses and providing the availability of services while, at 

the same time, no funding has been intended to support scientific research 

activities. Thus, the development of these companies is slowed down and also 

proper management of corporate identity is being diminished.  
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Conclusions drawn from the research by the author  

12. As noted by the experts, the main dimensions creating corporate identity are the 

following: patient-service culture that has an important impact on emergence of 

competitive advantage; internal communication; visual identity of the company 

as well as values, philosophy and aims of the company that, in accordance with 

author’s study, form manageable and partially manageable dimensions, thus, 

being topical within the aspect of further management.  

13. Non-manageable corporate identity dimensions can be partially and indirectly 

managed during processes of creation of marketing and organization 

communication content - i.e. these dimensions can be used during the modeling 

of corporate brand by emphasizing or, on the contrary, not incorporating 

references to these dimensions in the content of marketing and organization 

communication. 

14. Studies of healthcare company consumer needs provide an opportunity to 

segment the consumers in “regular” and “demanding” customers in accordance 

with service culture requirements and communication standards thus allowing 

the companies to use the corporate identity management elements more 

successfully in order to attain the needs of segments of certain aims. 

Improvements in management of corporate identity dimensions are to be aimed 

towards improving patient-service culture, modeling of segmented services and 

provision of appropriate work organization for various segments of consumers 

as well as creation of marketing communication content and adequate 

communication channels. 

15. In terms of work organization and patient-service process organization, which 

is to be related to the dimension of patient-service culture, an appointment 

system has to be maintained. The patients expect this system to be regulated and 

managed by the healthcare company. The presence of so called “live queues” 

should not dominate over the appointment system in order not to cause patients’ 

dissatisfaction with service delivery and overall patient-service culture. 

16. So far comparatively low attention has been paid to management of sensory 

identity dimensions. Up to now, more attention has been paid only to 

manifestations of visual identity dimension, while other sensory dimensions 

have been included in service management and marketing studies rather 

recently. However, the study of patient audience shows that management of 

sensory dimensions (e.g. a pleasant aroma in premises) have a particularly 

significant role in opinion of customers among “demanding” patient segment.  

17. Healthcare company representatives’ understanding of significance patient-

culture and patient-service, which impacts patient decision-making, is in 

accordance with conclusion of Leister and Stausberg (2007) that experience is 

the main factor influencing the choice of particular healthcare provider.   
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Conclusions on the model of management of corporate identity  

18. Management of corporate identity dimensions is to be implemented as a 

systemic process of setting the goals, managing the relevant dimensions and 

assessment and control of management processes.  

19. The gains from author’s model of management of corporate identity dimensions 

are to be directly linked to increase of customer satisfaction regarding the 

received service, which facilitates emergence of competitive advantage and 

subsequent growth of loyalty of the patients.  

20. Taking the main principles of author’s model of management of corporate 

identity dimensions and defined conditions for its implementation into 

consideration, the model is practically applicable in the everyday performance 

of healthcare sector workers in Latvia.  

21. Opportunities of improving corporate identity management in external 

environment are to be linked with health policy planning and implementation 

matters in level of State and professional associations, implementing setting of 

development trend report indicators and by performing a regular summary of 

the values of these indicators. 

22. The model of patient safety and healthcare services quality developed by „Joint 

Commission International„ covers some of corporate identity management 

principles within the risk assessment criteria fields contributing to the entire 

quality system, thus they are to be mutually related. The model of management 

of corporate identity dimensions specifies the matters of creation, 

implementation and control of these areas in action.  

23. The author, when performing the research tasks, has achieved the research aim 

and explored the practical and theoretical aspects of management and 

improvement options regarding corporate identity by drawing conclusions and 

bringing forward suggestions for further studies of management of corporate 

identity dimensions. The hypothesis brought forward within this research has 

been confirmed.  
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Recommendations 

 
To the Ministry of Health of Republic of Latvia: 

1. From the perspective of the shareholder that is setting regulations - to prevent 

the contradictions in State-governed healthcare sector corporations occurring 

between the company mission dimension and dimension of business strategy by 

separating the implementation of scientific research activities from organizing 

the economic activity in order to profit from healthcare service provision. This 

can be solved by granting a certain State funding to scientific research activities. 

This funding should not be linked to the turnover from providing paid services 

and thus it would not depend on the results of economic activity. 

2. Relevant departments should offer a feedback to the implementers of the health 

policy and companies regarding certain indicators such as satisfaction of the 

patients with the received service, the number of scientific research 

publications within the healthcare and medicine sector, the number of 

violations of work organization, the availability of e-services. Thus, the 

understanding of the sector participants would be facilitated in terms of 

importance these corporate identity dimensions that are relevant to these 

indicators have within every day management processes. 

3. During the development of quality management system for the healthcare 

sector, whilst setting the quality indicators, one ought to pay attention to good-

management principles as well. Thus, it is helpful to take the principles and 

content of the developed model of marketing of corporate identity dimensions 

into account. It would ensure a more accurate understanding and assessment of 

the sector to be governed and the importance of indicators within particular 

healthcare companies.  

To healthcare organizations and professional associations in the Republic of 

Latvia:  

4. To define the control values of the benchmark indicators for assessment of 

healthcare service quality and patient-satisfaction in healthcare companies in 

Latvia; to perform summarizing of the statistics regarding the development 

trends of the member companies in order to obtain comparable and feasible 

data of market analytics.  

5. The Patient Ombud should develop and expand their patient survey with a 

detailed examination of those aspects that, until this point, have not been 

analyzed in context of processes of patient-service culture, communication 

processes and assessment of management of all sensory dimensions. This 

would be relevant to systematically assess the aspects of those corporate 

identity dimensions that are relevant to the patients of healthcare companies.  
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To the managers of healthcare companies of the Republic of Latvia: 

6. In order to facilitate the creation of company’s individual competitive 

advantages and the sales of provided services both in local and international 

markets of medical services, author’s model of corporate identity dimension 

management with respective performance indicators and assessment methods 

should be used as an extra tool for company’s management processes. 

7. In order to facilitate the competitiveness of the companies, the models of 

management and categorization of corporate identity dimensions are applicable 

both in private companies and state/municipal corporations. It would enable the 

opportunities of competitive advantage creation on company level and within 

inter-level context.  

8. To perform a study on the consumer behavior of the company customers in the 

context of communication aspects, in order to assess the necessity to adjust 

company’s patient-service culture standards and guidelines to different 

consumer-related segments.  

9. In the context of management of internal communication, to explain the 

importance of the patient as client of healthcare company both to the medical 

staff and healthcare specialists in order to improve the patients’ satisfaction with 

patient-service culture and the services they receive.  

10. In the context of management of visual identity model and other sensory 

dimensions, to implement the visual identity system in the environment of the 

company, as well as to develop and actively implement guidelines and 

regulations for management of other sensory dimensions. 

11. In the context of management of future development dimension, to consider 

possibility of using co-funding from EU structure funds in order to make capital 

investments in upgrade of the health care provider infrastructure and  implement 

management processes of selected corporate identity dimensions.  

12. Within the development of communication dimension, to improve online 

communication and related management processes. It is required in order to 

ensure patients’ satisfaction with the received service and get their feedback.  

To the Central Statistical Bureau of the Republic of Latvia: 

13. To improve the compilation of healthcare statistics data that refer to the sales of 

healthcare sector, paid healthcare service export amount and paid healthcare 

service market by using methodology developed by World Health Organization 

in order to provide a realistic reflection on the development trends of the 

healthcare sector in Latvia.  
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In terms of using theoretical models:  

14. To divide the corporate identity dimensions into non-manageable, partially 

manageable and fully manageable dimensions. Non-manageable and partially 

manageable are those dimensions that can serve as input for corporate branding 

activities, thus providing an opportunity to strategically manage entire set of 

corporate identity dimensions and activate them as necessary within the context 

of corporate brand building.  

15. To assess the possibility of using author’s model for corporate identity 

management in other industries of economy in order to facilitate the creation of 

competitive advantage.  

16. To conduct an analysis of healthcare systems regarding possibility to use 

author’s model of management of corporate identity dimensions for 

management process analysis in healthcare sector of other countries (e.g. other 

Baltic States, Scandinavian and Western European countries) and adjust it to the 

specifics of healthcare system of the particular countries, if necessary. 

 


