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Latvijas Republikas Saeima 2014.gada novembrī, pieņemot lēmumu par Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijas izveidošanu, uzsāka darbu pie tā, lai tiktu izveidots Saeimas koordinēts stratēģiskās
plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms. Ar Ilgtspējīgas attīstības komisijas izveidošanu
Saeima pieteica arī daudz aktīvāku savu turpmāko līdzdalību valsts attīstības plānošanas un šo plānu
īstenošanas procesos.
Ņemot vērā jēdziena “ilgtspējīga attīstība” visai plašo diapazonu, komisijas deputāti nolēma pirmajā
darba posmā koncentrēties uz ekonomiskās dimensijas jautājumu, jo tieši straujāka ekonomiskā attīstība
šobrīd ir vistiešāk saistīta ar iespēju nodrošināt labi apmaksātas darba vietas, ar teritoriju izaugsmi un dzīves
kvalitātes pieaugumu, kā rezultātā varētu apturēt cilvēku aizplūšanu no Latvijas un panāktu, ka Latvijā
atgriežas liela daļa to, kuri pēdējos gados tieši labi apmaksātu darba vietu meklējumos ir izbraukuši uz
citām, vairāk attīstītām zemēm.
Komisija bez sava galvenā uzdevuma — valsts attīstības plānošanas sistēmas uzraudzība — jau
savās pirmajās sēdēs nolēma pieteikt vēl vienu izaicinājumu: sadarbojoties ar citām valsts stratēģiskās
attīstības plānošanā iesaistītajām institūcijām (valsts pārvalde, privātais sektors, nevalstiskais sektors),
izmantojot labāko starptautisko praksi un balstoties uz iesaistīto pušu veiktās analīzes un pētījumu
rezultātiem, nodrošināt publisku platformu izstrādāto priekšlikumu izskatīšanai un to tālākai virzībai kā
rīcībpolitikas iniciatīvas.
Pirmajā darbības gadā tapušais starpziņojums “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas
stiprināšanai” ir veidots kā komisijas piedāvājums diskusijām par tiem galvenajiem spēka pielikšanas
punktiem, kuru saprātīga, izlēmīga un mērķtiecīga risinājuma rezultātā straujāka kļūtu arī mūsu valsts
ekonomiskā izaugsme. Mēs nepretendējam uz jaunas attīstības stratēģijas vai speciāla Saeimas veidota
politikas plānošanas dokumenta izstrādi. Mēs piedāvājam valsts attīstības procesā iesaistītajiem
paraudzīties uz ekonomiskās attīstības iespējām starpdisciplināri, norobežojoties no pārstāvētās nozares
vai interešu grupas, pilnveidojot mūsu piedāvājumu un sniedzot savus priekšlikumus izvērtēšanai un
diskusijām komisijā nākamajā darba periodā.
Komisijas tālākajā darbā, izvērtējot jau esošos priekšlikumus un diskutējot par jauniem
priekšlikumiem, ir nepieciešama gan ekspertu, gan it īpaši attiecīgo ministriju iesaiste, jo viens no
galvenajiem valsts pārvaldes un politiķu klupšanas akmeņiem, atliekot nepieciešamās reformas, bijusi
nepietiekama spēja un prasme tās izskaidrot un pamatot. Ja mēs vēlamies panākt tautsaimniecības
izaugsmi ilgtermiņā, mums ir jāspēj saprotami izskaidrot un pamatot attiecīgo strukturālo reformu
nepieciešamību ne tikai sev, bet arī visai sabiedrībai.

Lai mums visiem veicas!
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs
MĀRIS KUČINSKIS
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I. LATVIJAS MAKROEKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN EKONOMIKAS IZAICINĀJUMI GLOBĀLO
ATTĪSTĪBAS TENDENČU KONTEKSTĀ
Mainoties pasaules attīstības tendencēm, Latvija ir piedzīvojusi izmaiņas savā attīstības kursā. Kopš
1990.gada tā ir sekmīgi attīstījusies politiski – pārgājusi uz demokrātisku pārvaldes formu, iestājusies
Eiropas Savienībā (ES) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO). Ārpolitika un ārējā vide kopumā
ietekmējusi arī Latvijas ekonomiskās attīstības tendences.
Mūsu valsts tautsaimniecībā mainās izaugsmes modelis. Krīzes laikā, samazinoties lielajām
makroekonomiskajām disproporcijām, Latvijas ekonomika ir kļuvusi stabilāka un līdzsvarotāka. Tomēr
svarīgi ir nodrošināt, lai arī nākotnē tās ekonomikas izaugsme būtu strauja, sabalansēta un noturīga pret
ārējiem šokiem.
Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences
2004.-2007.

Augstos izaugsmes tempus galvenokārt
nodrošināja iekšzemes pieprasījuma stabilā
dinamika, ko sekmēja ienākumu pieaugums,
finanšu sistēmas stabilitāte, kredītiespēju
paplašināšanās, pozitīvo nākotnes prognožu
veidošanās. Būtiski auga kā privātais patēriņš, tā
investīcijas. Mazāka loma izaugsmē bija
eksportam. Pieaugot iedzīvotāju ienākumiem un
patēriņa kredītu izplatībai, lielāko ieguldījumu
izaugsmē nodrošināja pakalpojumu nozares –
tirdzniecība, finanšu starpniecība, darījumi,
operācijas ar nekustamo īpašumu. Straujais
investīciju pieaugums labvēlīgi ietekmēja
būvniecību. Apstrādes rūpniecības ieguldījums
izaugsmē bija mērens – strauji augot izmaksām,
nozare zaudēja konkurētspēju.
IKP dinamika, %
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2008.-2010.

Pasaules finanšu krīze smagi ietekmēja Latvijas
tautsaimniecību – IKP saruka par ¼ daļu,
bezdarba līmenis palielinājās no 5,3% 2007.g.
beigās līdz 19,9% 2009.g.beigās. Krīzes dziļumu
pastiprināja izteikta ārējā sektora nesabalansētība,
kas izveidojās straujās izaugsmes gados. Būtiskais
privātā patēriņa un investīciju pieaugums balstījās
uz nozīmīgu ārējā kapitāla ieplūdi. Tas noteica liela
maksājumu bilances tekošā konta deficīta
izveidošanos un līdz ar to ekonomikas
ievainojamības palielināšanos. Pasaules finanšu
krīzes ietekmē, apsīkstot finanšu ieplūdei, notika
straujš privātā patēriņa un investīciju
samazinājums, tāpat bija vērojama būtiska
eksporta-importa bilances korekcija, kā arī
ražošanas apjomu kritums faktiski visās
tautsaimniecības nozarēs.
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2011.-2014.

Pēc krīzes par ekonomikas dzinējspēku ir kļuvis
eksports. Preču un pakalpojumu eksporta apjoms
ir sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni. 2009.gadā
izmaksu samazināšanās rezultātā atgūtā
konkurētspēja sekmēja tirdzniecības nozaru un it
īpaši galvenās eksporta nozares – apstrādes
rūpniecības – izaugsmi. Izaugsme bija vērojama
arī citus uz eksportu orientētās nozarēs –
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transportā.
Turpmākās eksporta attīstības iespējas ietekmēs
ne tikai ārējā pieprasījuma izmaiņas, bet arī
Latvijas ražotāju konkurētspēja. Jāņem vērā, ka
līdz šim Latvijas konkurētspējas uzlabošanos
galvenokārt noteica darbaspēka izmaksu
samazināšana, bet turpmāk izšķirošā loma būs
spējai palielināt produktivitāti.
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1.1. Konkurētspējas uzturēšana
Pasaules ekonomikas foruma (WEF) 2014.–2015.gada Globālās konkurētspējas indeksa (GCI) reitingā1
Latvija ir ierindota 42. vietā 144 valstu vidū, un tas ir par 10 vietām augstāk nekā iepriekšējā gadā.
2014.gada GCI reitingā būtiski uzlabojās Latvijas novērtējums tādās jomās kā finanšu tirgus un
infrastruktūras attīstības līmenis. Nozīmīgs progress ir arī darba tirgus efektivitātes, pamatizglītības un
augstākās izglītības faktoru rādītājos.
Saskaņā ar diskutablo (uz aptaujas metodēm balstītu) WEF metodoloģiju Latvijas visnozīmīgākā
konkurētspējas priekšrocība ir darba tirgus efektivitāte. Pēc šī rādītāja Latvija ir ierindota 17.vietā. Savukārt
mūsu valsts konkurētspēju būtiski vājina institucionālās nepilnības, infrastruktūras nepietiekamā kvalitāte,
zemais inovāciju sniegums, kā arī nepietiekamais uzņēmējdarbības attīstības līmenis.
Par konkurētspējas uzlabošanos liecina arī Latvijas eksporta dinamika un tirgus daļas pieaugums pasaulē.
Pēc 2007.–2010.gada globālās finanšu krīzes galvenais Latvijas ekonomikas dzinulis ir eksports. Kopš
2010.gada mūsu zemes preču un pakalpojumu eksports ir audzis ļoti strauji un ir nozīmīgs tautsaimniecības
izaugsmes veicinātājs. Eksporta apjomi šobrīd jau vairāk nekā par 20% pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Tomēr
pēdējos divos gados zemais pieprasījums ārējos tirgos ir ietekmējis eksporta dinamiku – un tā kļuvusi
mērenāka.
Uz ES valstīm tiek eksportēti 70% no visa Latvijas preču eksporta. Gandrīz puse no kopējās tirdzniecības
notiek ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Pēckrīzes periodā, proti, 2010.–2011.gadā, Latvijas eksporta uz
ES valstīm attīstību noteica vienlīdz gan Latvijas uzņēmumu konkurētspējas pieaugums, gan stabils ārējais
pieprasījums. 2012.–2013.gadā, pasliktinoties izaugsmei ES, ārējais pieprasījums ievērojami samazinājās
un eksporta attīstību galvenokārt noteica konkurētspējas pieaugums. Latvijas ražotāju konkurētspējas
uzlabošanos pēckrīzes gados pamatā noteica darbaspēka izmaksu samazināšana. Analizējot eksportu uz
ES valstīm, varam secināt, ka 2014.gadā preču eksporta pieaugumu galvenokārt noteica ārējais
pieprasījums. Savukārt konkurētspējas loma eksporta pieaugumā pakāpeniski mazinās.

1

The Global Competitiveness Report 2014–2015
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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Latvijas tautsaimniecības izaugsme (IKP dinamika, 2004.gads = 100)
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MĒRĶA SCENĀRIJS. Latvijas ekonomikas
konkurētspējas priekšrocības pamatā tiek
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Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un Krievijas rubļa kursa kritums ir negatīvi ietekmējis
Latvijas preču eksportu uz Krieviju. Šādos apstākļos būtiska loma ir uzņēmēju spējai diversificēt savus
noieta tirgus.
3/4 no Latvijas eksporta veido preču eksports. Apjomīgākās preču eksporta grupas ir lauksaimniecības
un pārtikas produkti, koksne un tās izstrādājumi, mašīnbūves produkcija, metāli un to izstrādājumi, kā arī
ķīmiskās rūpniecības produkcija. Gandrīz puse no visa pakalpojumu eksporta ir kravu pārvadājumi (gan
sauszemes, gan izmantojot ostas).
Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas eksporta tirgus daļa pasaules tirgos pieaugusi gandrīz par 9%. Vienlaikus
Eiropas Komisijas 2015.gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumā2 tika uzsvērts, ka Latvijas eksporta
tirgus daļas pieauguma tempi palēninās.
Latvijas eksporta tirgus daļas pieaugumu pasaules tirgos pozitīvi ietekmēja izmaksu konkurētspējas
uzlabošanās ekonomikas straujās lejupslīdes gados. Krīzes izraisītās korekcijas preču un darba tirgos
būtiski samazināja produkcijas vienības darbaspēka izmaksas (ULC), kas ir nozīmīgs izmaksu
konkurētspējas rādītājs. Tomēr pēdējos gados vērojama ULC pozitīva dinamika, ko lielā mērā nosaka
darbaspēka izmaksu straujāks kāpums, nekā tas ir produktivitātei. 2014.gadā ULC pieauga par 4,7%,
savukārt pēdējos trijos gados palielinājās par 15,5%, būtiski pārsniedzot Agrās brīdināšanas mehānismā
noteikto robežas slieksni eirozonas valstīm (9%). Saglabājoties šīm tendencēm, palielinās Latvijas
konkurētspējas (izmaksu konkurētspējas) vājināšanās riski, kuru novēršanas iespējas ir saistītas
galvenokārt ar jaunu (ne-izmaksu) konkurētspējas priekšrocību radīšanu.
Ģeopolitiskās situācijas ietekme uz Latvijas izaugsmes procesiem
Latvijas kā mazas atvērtas ekonomikas ar relatīvi augstu tirgus liberalizācijas pakāpi izaugsmi būtiski
ietekmē globālās ekonomikas attīstība un stabilas konkurētspējas uzturēšana. Īpaši svarīga ir ES kopējās
ekonomikas telpas attīstība, kā arī Ukrainas krīzes rezultātā izraisītās ģeopolitiskās situācijas svārstības.
2014.gadā Latvijas ekonomikas pieauguma tempi palēninājās, un to noteica tendences ārējā vidē – lēnāka
izaugsme Eiropas Savienībā, nekā iepriekš tika gaidīta, kā arī ekonomiskās problēmas Krievijā. Situācija
2

Alert Mechanism Report 2015 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_en.pdf. Latvija http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_latvia_lv.pdf
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ārējā vidē ietekmē Latvijas uzņēmēju eksporta iespējas, un pēdējos gados eksporta dinamika ir krietni
mērenāka nekā pirmajos pēckrīzes gados. Arī investīciju dinamika ir mērena, un to ietekmē uzņēmēju
nogaidošā nostāja saistībā ar pieaugošo nenoteiktību ārējā vidē.
Sarežģījumi ģeopolitiskajā situācijā ir smagi skāruši arī mūsu kaimiņvalstis – Lietuvu un Igauniju, tomēr to
IKP pieaugums atšķirībā no Latvijas, kas šajā ziņā bija Eiropas līdere, nav palēninājies tik strauji. Eiropas
Komisija prognozē Latvijas ekonomikas izaugsmi 2015.gadā 2,3% apmērā, un tā ir tikai 9. straujākā
izaugsme Eiropas Savienībā. Kā savās rekomendācijās 2015.gadā norādījusi gan OECD3, gan Eiropas
Komisija4, bažas izraisa Latvijas kavēšanās ar strukturālajām reformām, īpaši izglītībā un tiesiskās vides
sakārtošanā. Neefektīvā likumu piemērošanas sistēma Latvijā kavē ēnu ekonomikas mazināšanu; tās
līmenis joprojām ir viens no augstākajiem Eiropā – 23,5% (Igaunijā – 12,5%, Lietuvā – 13,2%). Problēmas
tiesiskajā vidē nelabvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbības vidi, kā arī ir būtisks faktors, kas kavē ārvalstu
investīciju ienākšanu Latvijas ekonomikā.
Darbaspēka izmaksas un jaunu konkurētspējas priekšrocību radīšana
Darbaspēka izmaksas Latvijā ir ievērojami zemākas nekā vecajās ES dalībvalstīs. Šobrīd darbaspēks un
zeme ir vienīgie resursi, kas joprojām ir lētāki nekā vairumā ES valstu, taču straujāks darbaspēka izmaksu
pieaugums nekā vecajās ES dalībvalstīs ir neizbēgams izaugsmes un atvērtā darba tirgus dēļ. Līdz
ar to vienīgais ceļš, kā noturēt konkurētspēju globālā mērogā, ir produktivitātes palielināšana.
Latvijai pievienotā vērtība uz vienu strādājošo salīdzinājumā ar ES vidējo pievienoto vērtību ir zema. Mūsu
valstī strādājošo produktivitāte pēdējos 10 gados ir dubultojusies, taču joprojām ir teju četras reizes zemāka
nekā ES–15 valstīs.
Eksporta struktūrā pārsvarā ir zemo vai vidēji zemo tehnoloģiju nozaru produkcija, un eksporta ienesīgums
ir zems.

Produktivitātes un darbaspēka izmaksu konverģence (procentos no ES vidējā līmeņa)
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3

OECD Economic Surveys: Latvia 2015
http://www.oecd.org/countries/latvia/oecd-economic-surveys-latvia-2015-9789264228467-en.htm
4
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2015 National Reform Programme of Latvia
and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of Latvia
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_latvia_lv.pdf
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Statistikas dati liecina, ka gan pievienotā vērtība, gan darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto ir lielākas
augsto tehnoloģiju nozarēs. Vienlaikus liela nozīme ir nevis uzņēmuma piederībai pie tehnoloģijas nozares
grupas, bet gan tam, cik lielā mērā tas ir sakārtots, kāds ir tā automatizācijas līmenis un konkurētspēja
eksporta tirgos.
Tas nozīmē, ka, neveicot atbilstošus struktūrpolitikas pasākumus, Latvija var zaudēt konkurētspēju zemo
izmaksu segmentos ātrāk nekā iegūt priekšrocības augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā.
Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai nepieciešams veicināt ekonomikas strukturālās izmaiņas
par labu tādu preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, kam ir augstāka pievienotā vērtība, t.sk.
rūpniecības lomas palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizēšanai un eksporta
sarežģītības attīstībai. Tas ir būtisks priekšnoteikums Latvijas tautsaimniecības konverģencei ar
attīstītajām ES valstīm un iedzīvotāju labklājības pieaugumam.
Latvijas izaicinājums – inovāciju virzīta ekonomika
Inovācijas un tehnoloģiskās novitātes ir nozīmīgs priekšnoteikums produktivitātes palielināšanai,
ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanai. Lai gan Latvijai produktivitātes palielināšana
joprojām ir lielā mērā saistīta ar tehnoloģiju pārņemšanu, tomēr iespējas radīt augstāku pievienoto vērtību,
vienkārši pārņemot un adaptējot ārējā pasaulē radītās tehnoloģijas, ar laiku izzūd.
Pašreizējais zemais Latvijas inovāciju līmenis liecina, ka esošajā inovācijas sistēmā ir būtiskas
nepilnības. Identificētās nepilnības ir saistītas gan ar katru šādas sistēmas subjektu atsevišķi
(uzņēmējdarbība, zinātne, izglītība), gan ar to savstarpējo mijiedarbību.
Inovācijas sistēmas problēmas
Zema produktivitāte un vājš
inovāciju sniegums
Lēta darbaspēka un resursu
izmantošanas priekšrocības

Mazs apstrādes rūpniecības
īpatsvars tautsaimniecībā

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Reģionāli monocentriska
attīstība
Uzņēmējdarbības un
zinātnes vāja sadarbība

Darba tirgus pieprasījuma un
piedāvājuma neatbilstība
Mazs zinātnē nodarbināto skaits,
nepietiekama atjaunotne

IZGLĪTĪBA

ZINĀTNE

Fragmentēta un noplicināta
zināšanu bāze

Būtisks priekšnoteikums pārejai uz inovatīvo ekonomiku ir Latvijas inovācijas sistēmas stiprināšana,
novēršot tās nepilnības un veicinot mijiedarbību starp visiem inovācijas sistēmas subjektiem –
uzņēmējdarbību, zinātni un izglītību, kā arī finanšu un likumdošanas sistēmām.
Pašreizējais biznesa modelis ir vāji orientēts uz inovācijām, savukārt zinātne ir vairāk vērsta uz naudas
pārvēršanu zināšanās, nevis uz zināšanu pārvēršanu naudā. Latvijas ekonomikas zinātņietilpība ir zema.
Pētniecības un attīstības (P&A) izdevumu īpatsvars mūsu zemē ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā.
(~0,6% no IKP). Viens no ekonomikas zemās zinātņietilpības iemesliem ir apstrādes rūpniecības nelielais
īpatsvars tautsaimniecībā, bet šai nozarei ir būtiska loma inovāciju un tehnoloģiju radīšanā un absorbcijā.
Privātā sektora izdevumi veido tikai 21,8% no visiem P&A izdevumiem. Pašreizējā zemā inovāciju
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kapacitāte un zināšanu absorbcijas spēja uzņēmējdarbības sektorā mazina iespējas panākt ātru situācijas
uzlabošanos.
Vāja ir uzņēmējdarbības sektoru un zinātnes sadarbība, kā arī radošā un intelektuālā kapitāla
nepietiekama izmantošana inovāciju radīšanā. Latvijas gadījumā gan pētniecības institūciju un pētnieku,
gan nozaru pārstāvju sadarbība ir niecīga, un tas būtiski ierobežo jaunu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu
pārņemšanu un ieviešanu ražošanā.
Pašreizējā izglītības sistēma nenodrošina darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstību. Ja
izglītības sistēma nemainīsies, šī neatbilstība saglabāsies arī vidējā termiņā. Jomās, kuras ir sevišķi
svarīgas Latvijas attīstībai, proti, inženierzinātnēs un dabaszinātnēs, studē tikai 21% no kopējā studentu
skaita.
Latvijā ir nepietiekama zinātnes un pētniecības kapacitāte. Mūsu valstī ir pārāk mazs zinātnē, pētniecībā,
tehnoloģiju attīstībā un inovācijā nodarbināto skaits, pārāk gausi notiek šajās jomās iesaistītā personāla
atjaunotne. Zināšanu bāze ir fragmentāra (sistēmā iekšēji, kā arī vāja starptautiskās sadarbības
dimensija) un noplicināta, t.sk. pētniecības, tehnoloģiju attīstība un it īpaši inovācijas infrastruktūra ir
mazattīstīta. Un sekas tam ir ārkārtīgi zems spin off, kā arī start up uzņēmumu skaits, kas balstīts publiskajā
pētniecības sektorā radītajās izstrādnēs. Neproporcionāli zems bāzes finansējuma īpatsvars veicina
nestratēģisku, “no projekta uz projektu” orientētu pieeju zinātnes attīstībā. Ļoti vāji attīstīta gan publiskā,
gan privātā start up finansēšanas sistēma, kas neļauj attīstīties jauniem, potenciāliem produktiem ar augstu
zināšanu un tehnoloģisko riska pakāpi.
Ņemot vērā inovācijas sistēmas subjektu savstarpējās mijiedarbības zemo pakāpi, ir vienlīdz svarīgi rast
risinājumu katra tāda subjekta attīstībai, kuri visi kopā veido Latvijas inovācijas kapacitāti (ekosistēmu), kas
ir dinamiska un attīstās laikā, jo cīņa par resursu dislokāciju notiek starptautiskā, nevis lokālā mērogā.
Galvenais uzdevums ir, fokusējot publiskos un piesaistot privātos resursus (gan finanšu, gan intelektuālos),
nodrošināt, lai Latvijas tautsaimniecība spētu pārvarēt dažādus tehnoloģiskos, sociālos un demogrāfiskos
izaicinājumus.

1.2. Demogrāfiskā situācija
Iedzīvotāju skaits Latvijā ilgstoši samazinās, un galvenie iemesli tam ir sabiedrības novecošanās, zems
dzimstības līmenis un iedzīvotāju emigrācija. 2015.gada sākumā Latvijā bija 1986,1 tūkst. iedzīvotāju.
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Iedzīvotāju migrācija būtiski ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanos. Negatīvais migrācijas saldo
pārsniedz iedzīvotāju negatīvo dabisko pieaugumu. Migrācijas plūsmas uz ārvalstīm strauji pieauga,
pasliktinoties situācijai ekonomikā. Negatīvā migrācijas saldo kulminācija tika sasniegta 2009. un
2010.gadā. Galvenais cilvēku izbraukšanas mērķis ir darba meklējumi ārvalstīs. No valsts emigrē
galvenokārt darbspējas vecuma iedzīvotāji, izteikti mobilāki ir jaunāku vecuma grupu iedzīvotāji.
Prognozes liecina, ka iedzīvotāju skaits Latvijā vidējā termiņā turpinās samazināties. Darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits samazināsies straujāk nekā kopējais iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju
skaita samazināšanās iemesls gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā joprojām būs migrācija, zemā dzimstība
un iedzīvotāju novecošanās.
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Ņemot vērā negatīvās tendences demogrāfijā, turpmākajos gados, attīstoties ekonomikai, darbaspēka
pieejamības jautājumi Latvijā kļūs arvien aktuālāki. Prasmju pieprasījumu, uz kuru jāspēj reaģēt arī
Latvijas ekonomikai, nākotnē ietekmēs globalizācijas, tehnoloģiskā progresa, zaļās ekonomikas un
demogrāfijas strukturālās izmaiņas.
Latvijas ekonomikas izaugsme vidējā termiņā veicinās iedzīvotāju ekonomiskās emigrācijas pakāpenisku
samazināšanos. Galvenie faktori, kas stimulēs atgriezties Latvijā, ir līdzīgi tiem, kas lika emigrēt, t.i., iespēja
atrast darbu un atalgojuma lielums. Lai emigrējušie darba meklētāji atgrieztos Latvijā, ir jāpieaug darba
piedāvājumam ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Vidējam atalgojumam Latvijā vajadzētu būt vismaz imigrācijas
valsts minimālās algas (>1000 euro) līmenī, koriģētam ar cenu līmeni.
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II. LATVIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS: RĪCĪBAS VIRZIENI LATVIJAS EKONOMIKAS
KONKURĒTSPĒJAS ATTĪSTĪBAI
Globālo attīstības procesu kontekstā ir jāņem vērā fakts, ka gan Latvijas, gan attīstīto pasaules valstu
(izņēmums ir jaunattīstības valstis) vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes liecina par darbspējīgo
iedzīvotāju skaitlisku samazināšanos, kas savukārt bremzēs straujāku ekonomikas izaugsmes tempu. Šādā
situācijā tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai pasaulē, tostarp Latvijā, vēl akūtāk iezīmējas
izaicinājumi saistībā ar produktivitātes stimulēšanu, kas galvenokārt panākama ar:
– cilvēkkapitāla un tehnoloģisko progresu,
– piedāvāto iespēju efektīvāku izmantošanu,
– ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.
Tas vienlīdz attiecināms gan uz privāto, gan publisko sektoru. Ir jāizveido koordinēta (t.sk. ar spēcīgu iekšējo
monitoringa sistēmu) stratēģiski svarīgo publisko aktīvu savstarpēja sadarbība, jo īpaši šo aktīvu nefinanšu
mērķu saskaņotība un papildinātība; efektīvāka uzņēmējdarbības vide un plašāks sabiedriskais labums.
Būtisks izaicinājums produktivitātes stimulēšanai būs valsts spēja rast efektīvus risinājumus (no
resursu pārvaldības un sistematizēšanas viedokļa) attiecībā uz tālāku valsts informācijas sistēmu
integrāciju, aizvien plašāk piedāvājot e-pakalpojumus, ne tikai padarot tos lietotājam draudzīgākus,
bet arī ļaujot būtisku publiskajā sektorā nodarbināto daļu novirzīt uz citām tautsaimniecības
nozarēm.
Turpinoties straujai tehnoloģiju attīstībai, līdz ar to arī ražošanas procesam sasniedzot augstāku
robotizācijas pakāpi, kas aizstāj cilvēku roku darbu, arvien aktuālāka kļūst darbspējīgo cilvēku iekšējā
mobilitāte (svārstmigrācija) nodarbinātības nolūkos, vienlaikus radot vēl lielāku spiedienu uz apdzīvoto
vietu infrastruktūras (jo īpaši mājokļu pieejamību attīstības centros) un publisko pakalpojumu nodrošināšanu
atbilstošā kvalitātē. Ekonomiskajai aktivitātei koncentrējoties spēcīgākajos attīstības centros, ir gaidāma vēl
lielāka mazapdzīvoto vietu ekonomiskās aktivitātes sarukšana.
Attīstoties transporta, proti, mobilitātes iespējām, cilvēki gluži dabiski raugās virzienā, kur notiek ekonomiskā
aktivitāte un pieejamas plašākas darba un augstāku ienākumu iespējas, tāpēc ir bezjēdzīgi censties
mākslīgi šo globālo paradigmu mainīt. Tas ir jāapzinās un jāpieņem. Ar mobilitāti saprotot
pārvietošanās iespējas, lai sasniegtu sev piemērotāku darba vietu, ir jānodrošina tādi risinājumi, kuri veicina
iedzīvotāju starpnovadu migrāciju, lai cilvēki uzdrošinās periodiski pamest esošo dzīvesvietu, kā tas ir
daudzās citās valstīs (ASV, Vācija). Šobrīd ceļa izmaksas, kas jāsedz pašam nodarbinātajam, nereti
neatbilst algai, kuru viņš var saņemt, iesaistoties darba tirgū un pārceļoties no laukiem vai mazpilsētām uz
reģionālajām vai republikas nozīmes pilsētām. Valstij sadarbībā ar pašvaldībām un darba devējiem ir
jārod efektīvākie risinājumi, nodrošinot ērtu transporta pakalpojumu, dzīvojamo platību pieejamību
vai lētas apmešanās iespējas svārstmigrantiem pārcelšanās sākumposmā, lai izskaustu situāciju, ka
bezdarbnieku pabalsts vai garantētā minimuma saņemšana darbspējīgam cilvēkam būtu izdevīgāka.
Pasaules apdzīvojuma struktūra strauji mainās un turpinās mainīties arī tuvākajos gadu desmitos, proti,
galvenā ekonomiskā rosība (produktīvā ekonomika un arī pakalpojumu pieejamības koncentrācija) notiek
pilsētās un tās apkalpojošās aglomerācijās (protams, neizslēdzot lauksaimniecību kā pārtikas un enerģijas
avotu). Latvijā lauksaimniecība aizvien ir bijusi viena no cilvēkresursu ietilpīgākajām nozarēm, taču,
mērķtiecīgi paaugstinot produktivitāti arī šajā nozarē, nodarbināto skaits tajā strauji sarūk, līdz ar to arī šī
nozare nākotnē nebūs iedzīvotāju skaitliskā pieauguma avots lauku teritorijās.
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Virziens, kurš kaut daļēji spēs kompensēt iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku teritorijās, ir saistīts ar
dažādu radošu darbu, attālinātu nodarbinātību, nišas produktu attīstību, proti, tādu produktu un pakalpojumu
attīstību, kuri ir starptautiski pieprasīti patēriņam. Ir jāizmanto Latvijas priekšrocības e-vidē. Interneta
pārklājuma labā kvalitāte daudzus pakalpojumus iedzīvotājiem jau šobrīd piedāvā elektroniski. Līdz ar IT
tehnoloģiju attīstību ļoti strauji pieaug digitālās sasniedzamības iespējas, kā rezultātā arvien lielāks izglītotu
cilvēku īpatsvars gribēs darba vidi saistīt ar lauku vidi. Cilvēks vēlas dzīvot nevis industrializētā lauku vidē,
bet gan kvalitatīvā lauku telpā. Kā liecina attīstīto valstu pieredze, pieaugot cilvēku turībai, aizvien lielāka
iedzīvotāju daļa savu otro dzīvesvietu izvēlas iekārtot laukos, tādējādi radot pastāvīgajiem lauku
iedzīvotājiem iespēju piedāvāt savus pakalpojumus un produkciju pilsētniekiem uz vietas un līdz ar to
sekmējot saimniecisko rosību arī perifērijā.
 Globālajā ekonomikas arēnā sacenšas pilsētas, nevis valstis: Rīgas konkurētspējas
izaicinājumi
Globālie procesi ir ietekmējuši Latvijas apdzīvojuma struktūru un turpinās to ietekmēt arī turpmāk, tāpēc ir
proaktīvi jāvērtē šie izaicinājumi un jāreaģē uz tiem. Cilvēku migrācija arī nākotnē turpināsies, tikai
pamatjautājums ir, kur šis cilvēks no laukiem vai mazpilsētas “piezemēsies”: vai tas būs reģiona attīstības
centrs (Saldus, Valmiera, Liepāja, Madona utt.) vai Rīga kā šobrīd spēcīgākais Latvijas ekonomiskais
magnēts, kurš bremzē tālāku aizplūšanu uz Londonu, Dublinu, Stokholmu, Oslo vai kādu citu attīstītas valsts
ekonomikas centru atkarībā no katra indivīda kvalifikācijas, spējas iekļauties ārvalstu darba tirgū utt.
Sekmīga Rīgas starptautiskā konkurence iespējama, tikai izmantojot visu tās potenciālu, neierobežojot šo
potenciālu ar pilsētas administratīvajām robežām. Iedzīvotāju skaits pēdējos desmit gados Latvijā audzis
tikai Pierīgas novados, bet Rīgā tas turpina sarukt. Pozitīvā dinamika Pierīgā nebūtu iespējama bez Rīgas
tiešā tuvuma, tāpēc līdzšinējā pašvaldību savstarpējā, bieži vien neracionālā konkurence būtu jāaizstāj ar
ciešu sadarbību, kopīgiem spēkiem attīstot gan infrastruktūras, gan publisko pakalpojumu tīkla objektus.
Rīgai (aglomerācijas ietvaros) ir jāspēlē divējāda loma: jābūt darbības veidotājai ar pārējiem Latvijas
reģionālas nozīmes attīstības centriem, kuri nodrošina Rīgas un pārējās Latvijas ekonomikas asinsriti, kā
arī aktīvi jāspēlē starptautiskajā resursu/kapitāla piesaistes arēnā [šobrīd Rīga ir akumulējusi 77% no
uzkrātajām ārvalstu tiešajām investīcijām (ĀTI)]. Viena no Rīgas salīdzinoši nozīmīgākajām
konkurētspējas priekšrocībām ir transporta sistēmas tālāka attīstība un starptautiska izglītības un
zinātnes centra loma reģionā.
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Arī nākotnē būtiska (pieaugoša) loma Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas priekšrocību kontekstā būs
Rīgas sasniedzamībai – gan iekšējai, gan ārējai. Iekšējās mobilitātes un sasniedzamības uzlabošana
panākama ar sabiedriskā transporta koordinētu plānošanu. Starptautiskajai sasniedzamībai, kurā Rīga
ar tās aglomerāciju pozicionējama kā starptautisks multimodāls transporta un loģistikas HUB
(centrs), ir jāizveido un jāievieš vienots redzējums/pozicionējums stratēģisko publisko aktīvu
[dzelzceļa, lidostas, ostu, industriālo (t.sk. potenciālo) teritoriju] tālākai attīstībai, kas orientēta uz
augstas pievienotās vērtības plūsmu (gan pasažieru, gan kravu) piesaisti un koordināciju caur Latviju. Lai
to panāktu, asajā konkurencē ar kaimiņvalstīm par kravu plūsmu piesaisti nepieciešama daudz aktīvāka stratēģiska
politiskā rīcība, potenciālajiem ārvalstu partneriem valsts līmenī piedāvājot konkurētspējīgus multimodālo
pārvadājumu risinājumus. Specializācija transporta un loģistikas jomā ir perspektīva ne tikai Rīgā, Ventspilī vai
Liepājā, bet arī tādos aktīvi strādājošos dzelzceļa mezglos kā Rēzekne, Daugavpils, Krustpils (Jēkabpils) un Jelgava.
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Latvijai ir jāspēj konkurences cīņā ar citiem pretendentiem iegūt dominējošo lomu tiešo savienojumu izveidē,
īstenojot dažādu transporta veidu sasaisti vienotā transporta sistēmā. Izmantojot Latvijas ģeogrāfiskās
atrašanās vietas sniegtās priekšrocības, būtiska ir airBaltic dominance, triju neaizsalstošo ostu maksimāla
izmantošana, gaisa satiksmes plūsmu paplašināšana un kvalitatīvu autoceļu nodrošinājums. Globālajā tirgū
aviācijas nozares sniegto pakalpojumu apjoms ik gadu pieaug par 4% (piesaistot jaunus pasažieru un kravu
pārvadājumus un vienlaikus attīstot vietējo pakalpojumu segmentus – finanšu, tūrisma, t.sk. veselības,
kultūras u.c.). Būtisks impulss tautsaimniecības attīstībai būtu tieša pirmā Baltijas aviosavienojuma izveide,
ar kādu no Austrumāzijas kā ekonomiski joprojām straujāk augošākā pasaules reģiona lielpilsētām.
Kontekstā ar vidēja termiņa un ilgtermiņa izaicinājumiem saistībā ar darba tirgu jau šobrīd ir izlēmīgi
jārīkojas, lai piesaistītu nākotnes darbaspēku, proti, ar izglītības sistēmas internacionalizāciju
jāpanāk, ka Rīga kļūst par pievilcīgu vidi ideju komercializēšanai, zināšanu pārnesei, bet tas nozīmē, ka
tiek piesaistīts augsti izglītots ārvalstu cilvēkkapitāls. Ir jārada moderna inovācijas ekosistēma, kas Rīgu
pozicionētu kā zināšanu centru reģionā. Šādas sistēmas izveidošanai izšķiroši svarīga ir pašvaldības un
valsts sadarbība, lai radītu šādus sadarbes mehānismus, t.sk. aktivizētu augstākās izglītības sadarbspēju
ar profesionālās izglītības skolām – tehnisko HUB (centru) veidošanā.
 Pilsētu specializācija un teritoriju pārvaldības struktūra
Lai gan Rīgas aglomerācijā koncentrētas divas trešdaļas Latvijas ekonomikas, tā viena nav un nebūs
spējīga uzturēt (dotēt) visas pārējās Latvijas sociālekonomiskās vajadzības. Latvijai ir jānodrošina
ekonomiskā aktivitāte arī reģionālajos centros. Pasaules tendences rāda, ka lielāku izaugsmes potenciālu
un labākus rezultātus gūst pilsētreģioni, proti, attīstības centri, kuru potenciāls (iedzīvotāju skaits,
infrastruktūra, izglītības iespējas), kā arī mērķtiecīgs darbs privāto investīciju piesaistei var nodrošināt
teritorijas ekonomisko pašpietiekamību. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojušies novadi ar
mazu iedzīvotāju skaitu un nepietiekamu finanšu kapacitāti ir nopietni jāizvērtē, ņemot vērā to spējas un
iespējas pildīt pašvaldībām uzliktās funkcijas, īpaši tās, kas saistītas ar izglītības kvalitātes, teritoriālās
mobilitātes un uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšanu. Lai novērstu pretrunas starp pilsētu un ap tām
esošo lauku vai mazpilsētu pašvaldībām, ap attīstības centriem jāveido funkcionālās teritorijas un to ietvaros
jānodrošina noteikts pakalpojumu grozs (izglītība, sabiedriskais transports, primārā medicīnas aprūpe,
valsts institūciju pakalpojumi). Izvērtēšanai jāpakļauj arī pastāvošo plānošanas reģionu pārvaldības
struktūru kapacitāte, teritoriālais pārklājums un spēja pildīt šobrīd likumdošanā noteikto uzdevumu –
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nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu
sadarbību.
Publisko pakalpojumu grozs – kvantitatīvi un kvalitatīvi precīzi mērāms
Valsts līmenī visur, kur vien iespējams, būtu nosakāmi minimālie kritēriji (piemēram, minimālais skolēnu
skaits vidusskolas klasē ar obligātu nosacījumu spēt nokomplektēt vismaz divas paralēlklases), kurus
izpildot tiek piešķirts finansējums attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai. Šādu kritēriju esamība mazinātu
nodokļu maksātāju naudas neracionālu izlietojumu, kad pašvaldības nereti sniedz iedzīvotājiem
neatbilstošas kvalitātes pakalpojumus ar nesamērīgi augstu pašizmaksu. Tas sekmētu arī pašvaldību
sadarbību, kopīgi veidojot un uzturot racionālu publisko pakalpojumu tīklu, liedzot par nodokļu maksātāju
naudu būvēt vai rekonstruēt objektus vietās ar nepietiekamu iedzīvotāju skaitu.
Atbilstoši attīstīto pasaules valstu praksei jāveicina attīstības centru (teritoriju) specializācija, izceļot un
attīstot to stiprās puses. Reģionālo centru attīstības perspektīvas īstenošanā noteicošā loma ir apstrādes
rūpniecības potenciālam, kas jau šobrīd reģionos veido teju 20% no attiecīgajā teritorijā radītās pievienotās
vērtības, cieši sasaistot to ar dabas resursu padziļinātu izstrādi un pārstrādi. Tādējādi vēl dziļāka šo ražoto
produktu specializācija nākotnē ir virziens, kurā jāiet, uzņēmējiem cieši sadarbojoties ar zinātni un
pašvaldībām.
Rūpniecības (pēc ražotņu apgrozījuma 2013.g.) izvietojums un nozarstruktūra

Publisko investīciju (jo īpaši ES fondu) finansējuma vislielākais efekts (ekonomiskā atdeve) ir investīcijām spēcīgajos
attīstības centros (izņēmums ir uz dabas resursiem bāzētas investīcijas, jo to nosaka resursu tuvums). Zīmīgi, ka
pilsētās, kurās atrodas Latvijas spēcīgākie rūpniecības uzņēmumi, ap tiem veidojas nelielu uzņēmumu puduri, kas
orientēti uz pakalpojumu sniegšanu, tādējādi vēl vairāk stimulējot ekonomisko aktivitāti šajos centros. Redzams, ka
ražošana ir koncentrēta galvenokārt Rīgas aglomerācijā (lielākie centri – Jelgava, Olaine, Aizkraukle, Inčukalns un
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Tukums). Ārpus aglomerācijas ir tikai seši rūpniecības centri (Liepāja, Daugavpils, Valmiera, Ventspils, Saldus–
Brocēni un Dobele), kur kopprodukcijas apjoms pārsniedza 130 miljonus euro, bet vēl piecos (Smiltenē–Launkalnē,

Jēkabpilī, Rēzeknē, Cēsīs un Talsos–Laucienē) tās apjoms bija robežās no 70 līdz 100 miljoniem euro. Tajā
pašā laikā astoņos attīstības centros, kuriem paredzēta reģionāla nozīme, rūpniecības apgrozījums
nepārsniedz pat 20 miljonus euro, bet Balvos – tikai divus miljonus euro.
 Dabas resursu izmantošanas efektivitāte
Latvija ir unikāla ar saviem lauksaimniecības un meža zemes resursiem, kā arī dažādiem minerālresursiem,
kuri šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantoti produktīvas ekonomikas stimulēšanai. Un viens no būtiskākajiem tā
iemesliem ir mērķorientētas politikas, proti, uz augstu produktivitāti un eksportspēju, orientētas politikas
trūkums.
Publiskās investīcijas no dažādiem finanšu avotiem (gan ieguldījumi no lauksaimniecības attīstības finanšu
instrumentiem, gan dažādi pašvaldību investīciju projekti no ES fondu finansējuma) līdz šim daudzos
gadījumos pēc to ieguldījumu mērķa nav bijušas pietiekami efektīvas un dažkārt radījušas pat pretēju efektu
(iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku teritorijās, investīcijas pamatkapitāla atjaunošanai, nevis jaunu
eksportspējīgu produktu radīšanai, publiskās infrastruktūras izveide teritorijās, kur nav pieprasījuma, un tas
ir radījis papildu slogu šīs infrastruktūras uzturēšanai u.c.). Efektīva lauksaimniecības un meža resursu
izmantošana (dziļāka vertikālā integrācija pievienotās vērtības ķēdē) ir Latvijas iespēja attīstīt
uzņēmējdarbību reģionos, veidojot stiprākus reģionālos centrus un vienlaikus nodrošinot tajos adekvātu
publisko pakalpojumu pieejamību.

Latvijai ir 2 milj. ha lauksaimniecības zemju, no kurām tirgus produktu ražošanai efektīvi izmanto vien
1,4 milj. ha. Lauksaimniecības nozares galvenais izaicinājums ir zemes resursu izmantošanas efektivitātes
celšana un saimniecību konsolidācija, zināšanu un tehnoloģiskās ietilpības uzlabošana ražošanas procesā.
Meža zemēs teju 400 tūkst. ha pēdējos 10 gados nav veikta saimnieciskā darbība. Būtisks aspekts ir tas,
ka zemes dzīļu bagātības atbilstoši tiesiskā regulējuma pamatprincipiem pieder zemes īpašniekiem. Ņemot
vērā to, ka privātajiem īpašniekiem vairumā gadījumu nav līdzekļu un zināšanu šo resursu izmantošanai,
Latvijas ekonomikai būtiski aktīvi netiek izmantoti. Latvijā nav izstrādāta vienota rīcībpolitika dabas resursu
ilgtspējīgai izmantošanai. Tas kavē izmantot būtisku nacionālās ekonomikas potenciālu. Savukārt Latvijas
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zinātne un izglītības sistēma jāfokusē uz šo resursu potenciāla izpēti, lai radītu vairāk produkcijas ar
augstāku pievienoto vērtību. Šim redzējumam ir jābūt starpdisciplināram, tādam, kas stimulē jaunu
starpnozaru produktu ražošanu gan vietējam, gan eksporta tirgum. Attiecīgi jāveido un jāprofilē izglītības
sistēma – skolas, augstskolas, profesionālā izglītība un mūžizglītība.

III. RISINĀJUMI PRODUKTIVITĀTES UN RESURSU EFEKTIVITĀTES KĀPINĀŠANAI
Ilgtspējīgas attīstības komisija, uzsākot darbu 2014.gada rudens sesijā, vienojās par jautājumu
padziļinātāku izpēti četros tematiskajos virzienos, kuri tika identificēti kā galvenās šaurās vietas Latvijas
tautsaimniecības konkurētspējas kontekstā:
 cilvēku skaita kvantitatīvā samazinājuma kompensēšana ar cilvēkresursu kvalitātes
palielināšanu;
 zinātnes ciešāka sasaiste ar uzņēmējdarbību;
 godīgas uzņēmējdarbības vides veidošana;
 dabas resursu un publisko aktīvu efektīva un ilgtspējīga izmantošana.
Komisijai, strādājot pie šiem četriem tematiskajiem virzieniem, bija jāsašaurina apskatāmo jautājumu loks,
līdz ar to šajā ziņojumā ir ietverti tikai tie virzieni, kuriem komisijas skatījumā šobrīd ir nepieciešams pievērst
pastiprinātu valsts pārvaldes, darba devēju un sabiedrības uzmanību, lai kopīgi rastu sociālekonomiski
pragmatiskākos ilgtermiņa risinājumus.
Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai, tostarp īstenojot risinājumus identificētajos tematiskajos
virzienos, būtisks priekšnoteikums, kam jāpievērš uzmanība, ir sabiedrības iesaiste aktīvā strukturālo
reformu virzīšanā. Sabiedrībai saprotamā veidā jāizskaidro un jāpamato šo strukturālo izmaiņu
nepieciešamība un devums tautsaimniecībai ilgtermiņā, tādējādi iegūstot sabiedrības plašāku atbalstu
risinājumiem, kas īstermiņā var būt nepopulāri.
Risinājumi Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai ir aplūkoti kontekstā ar globālās
ekonomiskās attīstības līdzšinējām tendencēm un nākotnes prognozēm.
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3.1. Cilvēku skaita kvantitatīvā samazinājuma kompensēšana ar cilvēkresursu kvalitātes
palielināšanu

Saprotot, ka Latvijā straujš iedzīvotāju skaita pieaugums tuvākajā nākotnē nav gaidāms, ka veco ļaužu
īpatsvara ietekmē mūsu valstī pastāv darbaspēka novecošanās problēmas un ka nodarbinātībai Latvijā
raksturīgs augsts jauniešu bezdarba īpatsvars, ir jābūt izlēmīgiem attiecībā uz izglītības un mūžizglītības
sistēmas tālāku strukturālu sakārtošanu, mazinot disproporciju starp darba tirgus pieprasījumu un izglītības
sistēmas pašreizējo piedāvājumu.
Izglītības iestāžu tīkla optimizācija. Latvijas izaicinājums ir plašais skolu tīkls, kas ietekmē finanšu resursu
sadrumstalotību izglītības nozarē. Izmaiņas ir neizbēgamas – gan attiecībā uz pamatizglītības, proti, mazo
skolu tālāku koncentrāciju, gan arī attiecībā uz kvalitātes prasību paaugstināšanu. Gandrīz pusē skolu (48%)
mācās tikai 14% skolēnu, mazajām lauku skolām ēku noslodze ir zem 50% no plānotās kapacitātes 5, kas nozīmē
to, ka šo skolu materiāltehniskās bāzes atjaunošanai, kā arī pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai
novirzītais finansējums nav ekonomiski pamatots.
 Izstrādāt Latvijas apdzīvojumam atbilstošu optimizēta skolu tīkla modeli, kurā skolu pieejamības
līmenis sabalansēts ar valsts rocībai atbilstošu finansējuma apmēru. Izglītības iestāžu optimizāciju
veikt, konsultējoties ar pašvaldībām, bet neiekļaut tās lēmumu pieņemšanas procesā. (Valstij
jānosaka perspektīvais skolu tīkls, kuru finansēs atbilstoši skolēnu skaitam.) Vidējās un
profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija – nepieciešama diskusija par valsts lomas
palielināšanu (īpaši teritorijās ar ilgstoši negatīvām nākotnē sagaidāmām demogrāfiskajām
izmaiņām) vidējās izglītības skolu tīkla tālākai attīstībai.
 Nekavējoties veicamās (iespējamās) darbības:
o stiprināt valdības rīcības centra tuvumā papildu analītisko un rīcības kompetences centru
(tas veic likumu un normatīvo aktu mērķu regulāru izvērtēšanu un intervenci);
o noteikt nepieciešamo skolēnu skaitu un citu minimālo prasību kopumu jaunu klašu
atvēršanai un finansējuma nodrošināšanai.

5

Izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam, Jāņa sēta, 2015
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Kvalitātes prasību paaugstināšana pedagogiem, vienlaikus nodrošinot darba samaksu virs
tautsaimniecībā vidējās darba samaksas. Salīdzinot Latvijas publiskā sektora izdevumus (virs 3% no
IKP) ar ES valstu vidējo rādītāju (~3,5% no IKP), ir redzams, ka izglītības kvalitāte sasniedzama, veicot
sistēmas iekšēju pārstrukturēšanu (bez papildu finanšu iepludināšanas sistēmā). Tādējādi ir panākama gan
izglītojamo zināšanu kvalitātes uzlabošanās, gan arī pedagogu atalgojuma līmeņa pieaugums (pedagogu
atalgojuma līmenis šobrīd ir vairāk nekā 3 reizes zemāks par ES–28 pedagogu atalgojuma vidējo līmeni.
 Veicināt izcilību. Izstrādāt atbalsta mehānismu skolēniem un viņu pedagogiem par sasniegumiem
mācību olimpiādēs, zinātniskajā darbā, kultūras un sporta jomā.
 Pedagogu darbu orientēt tā, lai skolēnos veidotu izpratni par uzņēmējdarbību un tautsaimniecības
attīstībai nepieciešamo prasmju veidošanu, izvērtējot labāko (Latvijas un starptautisko) praksi
skolēnu apmācībai klasē.
Profesionālās izglītības programmu sasaiste ar darba devēju vajadzībām. Ir jāturpina vēl
mērķtiecīgāka profesionālās izglītības ciešāka integrācija ar reālo darba tirgu, proti, jāturpina aktīvāk ieviest
duālās izglītības modeli, kurš palīdz jaunietim vieglāk integrēties darba tirgū, kā arī jārod jauni risinājumi, kā
motivēt darba devēju iekļauties dažādu jauniešu iesaistes programmu īstenošanā, paverot jaunietim iespēju
jau mācību procesa laikā izmēģināt un attīstīt savas iemaņas reālā darba vidē. Patlaban publiskās pārvaldes
un darba devēju galvenais izaicinājums ir panākt konceptuālu izpratni par to, ka audzēknis šajā apmācību
procesā mācās, nevis ražīgi strādā, bet gan meklē un atrod savu īsto aicinājumu. Tāpēc valsts pārvaldei ir
jārod elastīgi risinājumi darba devēju nodokļu piemērošanai.
 Koncentrēt profesionālo izglītību kompetences centros, kur izveidota atbilstoša materiāltehniskā
bāze un pieejami speciālisti. Neatbalstīt šo centru sadrumstalošanu un sadarbībā ar
pašvaldībām/komersantiem/darba devējiem izveidot kopīgas sadarbības formas, lai sistemātiski
attīstītu materiāltehnisko bāzi profesionālo izglītību iegūstošajiem audzēkņiem.
 Ieviest profesionālās izglītības iestāžu absolventu karjeras turpmākās attīstības monitoringa
sistēmu ar mērķi sekot izglītības piedāvājuma atbilstībai darba tirgus pieprasījumam, ņemot šo
pieprasījumu par pamatu turpmākajai izglītības programmu piedāvājuma izstrādei/korekcijai.
 Mācību saturā pastiprināti visās izglītības pakāpēs veidot izpratni par uzņēmējdarbību, izglītojamos
periodiski iesaistot uzņēmumu darbībā.
 Attīstīt darba vidē balstītu apmācības sistēmu. Radīt atbalsta mehānismus komersantiem, tādējādi
sekmējot uzņēmumu masveidīgāku iesaisti darba vidē balstītas izglītības sistēmā.
Pieaugušo tālākizglītības izmantošana darba tirgus vajadzību nodrošināšanai. Ir jāizveido uz
pieprasījuma pārmaiņām ātri reaģēt spējīga mūžizglītības sistēma, kurā potenciālajam tās dalībniekam tiek
nodrošināta elastīga pieeja zināšanu un prasmju apguvei. Kopā ar darba devējiem jāizstrādā (grantu)
programmas, kuras īsteno pats darba devējs, kontrolējot gan pasniedzēja, gan apmācāmā sasniegtās
kvalitātes. Par virsmērķi šo programmu īstenošanā jānosaka cilvēkresursu prasmju un zināšanu
pielāgošana akūtajām vajadzībām, vienlaikus ātra un kvalitatīva atgriešanās darba tirgū.
 Īstenot darba tirgū strādājošo (precīzi identificējot nozares, kurās notiks tālāka nodarbināto skaita
samazināšanās), kā arī nestrādājošo cilvēku (virs 50 gadiem) pārkvalifikācijas programmas, kuras
realizē galvenokārt darba devējs.
 Ieviest atbalsta programmu, kuras īstenošanas rezultātā darba devējs tiek motivēts (ar valsts
finansiālu līdzdalību) uzņēmuma ietvaros sekmēt darbinieka pašapmācību, paaugstināt viņu
kvalifikāciju, vienlaikus tālāk attīstīt produktu izstrādi un komercializēšanu tirgū.
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Telpiskās mobilitātes veicināšana un mājokļu pieejamības nodrošināšana, padarot pieejamus
izglītības pakalpojumus un darba vietas. Veicot pamatizglītības un vidējās izglītības skolu
koncentrēšanu, ir jārod risinājums telpiskās mobilitātes nodrošināšanai (jautājums jāskata kontekstā ar
autopārvadājumu izmaksu izmaiņām, stipendijām, kopmītņu pieejamību, pedagogu atalgojuma un
kvalifikācijas celšanas pasākumiem u.c.), kompleksi izvērtējot ietaupītos līdzekļus un papildu izdevumus
prasošās pozīcijas. Precīzi jādefinē pašvaldību uzdevums iesaistīties nodarbināto svārstmigrācijas rezultātā radītā
pieprasījuma nodrošināšanā pēc dzīvojamām platībām, tai skaitā nodrošinot lētas apmešanās iespējas
svārstmigrantiem un citiem pārcelšanās sākumposmā, vienlaikus saskaņojot iespējamos autopārvadātāju grafikus ar
izglītības iestāžu koncentrēšanas plānu.

 Izstrādāt valsts rocībai atbilstošus kritērijus (minimālais attālums līdz pieturai atkarībā no pasažieru
skaita u.c.), kas dod sabiedrībai tiesības pretendēt uz valsts dotētiem sabiedriskā transporta
pakalpojumiem.
 Atbildīgajām ministrijām (IZM, SM, FM) kompleksi izvērtēt finanšu ietekmi uz mobilitātes
nodrošināšanu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (t.sk. vērtējot neatrisinātos jautājumus
attiecībā uz kopmītņu nodrošināšanu un stipendiju pieejamību).
 Vienotā sistēmā apkopot un uzturēt informāciju (parlamenta vai MK līmenī jānosaka atbildība starp
VARAM, SM, EM, LM par mobilitātes jautājuma risināšanu) par visu veidu pasažieru
pārvadājumiem valsts teritorijā. Izmantojot šo informāciju, noteikt reālās pasažieru (vilcienu,
piepilsētas, starppilsētu un skolu autobusu, kā arī tā saucamo neregulāro pārvadātāju) plūsmas un
to apjomu starp blīvi apdzīvotajām vietām un, pamatojoties uz šiem datiem, sadarbībā ar
pašvaldībām un pārvadātājiem valstij kopumā un katra reģionālā attīstības centra funkcionālajai
teritorijai atsevišķi izstrādāt optimālu integrēto pasažieru sabiedrisko pārvadājumu modeli.
 Izmantojot valstī jau esošos progresīvākos piemērus (piemēram, Jelgavas autobusu parks), visiem
pārvadātājiem, kuri saņem dotācijas par pasažieru pārvadājumiem, ieviest kvalitātes un IT vadības
sistēmas, kas nodrošina iespēju precīzi izsekot dotāciju izlietojumam.
 Izvērtēt funkcionālo teritoriju apvienošanos administratīvajās teritorijās ārpus Rīgas vai normatīvi
noteikt jomas, kurās pašvaldībām savstarpēji jāsadarbojas cilvēku ekonomiskās aktivitātes
veicināšanai konkrētās teritorijās.
 Uzlabot mājokļu tirgu ietekmējošos normatīvos aktus un apstiprināt ilgtermiņa Mājokļu attīstības
pamatnostādnes, kā prioritāti izvirzot mājokļu pieejamības nodrošinājumu, t.sk. nepieciešamā
valsts finansiālā un sociālā atbalsta programmas jaunajām ģimenēm pirmā mājokļa iegādei; izvērtēt
dzīvojamā fonda pieejamību un mājokļu tirgus nepilnības, izstrādāt normatīvo regulējumu īres tirgus
aktivizācijai.
 Pārdalīt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) starp nodarbinātā dzīvesvietu un darbavietu, lai noteiktu daļu no
IIN saņem pašvaldība, kuras teritorijā ir darbavieta, tādējādi atbalstot tās pašvaldības, kas nodrošina
darbavietas.

3.2. Zinātnes ciešāka sasaiste ar uzņēmējdarbību
Orientēšanās uz tautsaimniecības attīstības un zinātnes savstarpējo mijiedarbību. Vērtējot Latvijas
uzņēmumu spēju eksportēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju produktus un pakalpojumus, jāsecina, ka
pēdējos gados tendence ir pozitīva (2007.gadā – 4,6%, bet 2014.gadā – 9,2% no kopējā eksporta), tomēr
šis attīstības temps ir strauji jāuzlabo. Savukārt Latvijā strādājošo uzņēmumu sasaiste ar zinātni ir ļoti
vāja – nodarbināto īpatsvars augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas sektoros un zinātņu ietilpīgajos
pakalpojumu sektoros Latvijā ir vien 1,8% (2013.gadā) no kopējā nodarbināto skaita salīdzinājumā ar 1,9%
(2008.gadā), turpretim ES–28 valstu vidējais rādītājs6 ir 5,6%. Šī tendence pēdējo piecu gadu laikā nav
6
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uzlabojusies, līdz ar to valsts izaicinājums ir rast efektīvākus paņēmienus (t.sk. nefinanšu stimulus), lai
motivētu zinātniekus kopā ar uzņēmējiem meklēt risinājumus, kas ir komercializējami globālajā tirgū.
 Izstrādāt zinātnes stratēģisko plānu, proti, potenciāli izvērtēt stāvokli, veicot izdevumu un
ieņēmumu aprēķinus (balstītus uz komersantu un zinātnieku novērtējumu starpnozaru griezumā).
 Ar ES fondu tehniskās palīdzības programmām (t.sk. IZM izstrādātajām atbalsta programmām)
veicināt vietējo zinātnieku projektu sagatavošanu dalībai ES inovāciju, konkurētspējas un zinātnes
projektos un, kur vien iespējams, piesaistīt pasaules vadošos zinātniekus/praktiķus augsto un
vidēji augsto tehnoloģiju nozaru projektu realizēšanai Latvijā (farmācija, IT, nanotehnoloģijas,
inženierrisinājumi u.c.).
Industriālās platformas radīšana: apstrādes rūpniecības sasaiste ar inovāciju. Sākot ar 2015. gadu,
Latvijas tautsaimniecībai ir pieejamas dažādas investīciju programmas no ES fondu finanšu līdzekļiem, līdz
ar to būtiski ir panākt sinerģiju starp programmām, kuras tiks īstenotas kā ieguldījumi materiālajos aktīvos
(industriālajās teritorijās, degradētajās teritorijās, bruto pamatkapitāla veidošanai u.c.), ar tām programmām,
kuras ir mērķorientētas uz inovācijas stimuliem. Šo programmu īstenošanā liela loma ir pašvaldībām: tām
ir jābūt kā arbitriem, kas spēj kopīgi ar komersantiem realizēt projektus, kuros inovācijas (gan procesu, gan
produktu) komponente tiek izvirzīta kā viens no prioritārajiem mērķiem.
 Izveidot speciālu uz lielajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem specifiski orientētu programmu
uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības veicināšanai. Šādas programmas realizācijā ir jāpanāk
sinerģija starp pašvaldību un uzņēmēju investīcijām materiālajos aktīvos, kas vērsti uz augstas
pievienotās vērtības produktu/pakalpojumu radīšanu.

3.3. Godīgas uzņēmējdarbības vides veidošana
Motivācijas radīšana uzņēmējdarbības īstenošanai. Atbalsts jaunu uzņēmumu radīšanai sākas nevis ar
valsts atbalsta programmas izstrādi (grantu) finansējuma veidā, bet gan ar informācijas pieejamību,
motivācijas pasākumiem, ekosistēmas izveidošanu, kas ir tiešs instruments valsts pārvaldes rīcībā, lai
stimulētu jaunu uzņēmējdarbības aktivitāšu īstenošanu sabiedrībā. Ir nepieciešams veidot sinerģiju starp
jau izveidotajiem dažādiem valsts un pašvaldību sistēmas elementiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības
stimulēšanu. Jāuzlabo pieejamība informācijai par iespējām attīstīt uzņēmējdarbību ne tikai Rīgā un lielajās
pilsētās, bet arī ārpus tām.
 Izveidot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atbalsta programmu pašvaldību uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstībai, koncentrējoties uz apstrādes rūpniecības atbalstu.
 Ņemot par pamatu 2013.gadā Ministru kabineta izskatīto administratīvi teritoriālās reformas
izvērtējumu (pieļaujot papildu izpētes nepieciešamību), noteikt valstī pašvaldību sadarbības
teritorijas ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietvaros pašvaldības
īsteno sadarbību un var turpināt apvienošanos. Funkciju izpildes kvalitāte ir priekšnoteikums
teritoriju ekonomiskai izaugsmei un decentralizācijai.
 Izvērtēt teritoriālā iedalījuma piecos plānošanas reģionos efektivitāti attiecībā uz valsts pārvaldes
institūciju darbību reģionos, kā arī plānošanas reģionu (iestāžu) juridisko statusu un darbību,
īstenojot tiem likumos noteikto kompetenci valsts pārvaldes institūciju sadarbības un koordinācijas
jautājumos.
 Izveidot reģionālās attīstības centru pašvaldībās vienotu informācijas pieejamības platformu par
uzņēmējdarbības uzsākšanas/attīstīšanas iespējām (integrēta informācijas pieejamība par
iespējām iegūt līdzekļus gan no ES fondu, lauksaimniecības, zivsaimniecības, LEADER,
pašvaldību vietējo iniciatīvu fonda u.c. finanšu avotiem). Vietējās pašvaldības/LEADER
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grupu/LLKC speciālistu koordinēta ikdienas sadarbība: pārdošanas speciālists novadu
līmenī/aģents, kas strādā ar vietējiem nišas produktiem un to noieta tirgus meklēšanu vietējā un
eksporta tirgū.
 Veicināt vasaras darba pieejamību jauniešiem, lai sekmētu viņu iesaisti uzņēmējdarbībā.
 Koordinēts nozaru/pārnozaru mārketings – valsts aktivitātes uzņēmēja tēla uzlabošanai, izceļot
uzņēmējdarbību kā labu profesiju (t.sk. iesaistot skolotājus, kas tālāk šo ideju popularizē skolās).
Atbalsts ieiešanai mērķtirgos. Eksporta kvalitātes (produktu ar augstāku pievienoto vērtību) un
kvantitātes (apjomu) paaugstināšana ir viens no lielākajiem tuvāko gadu izaicinājumiem (produktu un
pakalpojumu eksporta vērtība 2013.gadā bija tikai 60% no IKP (Igaunijā virs 85% no IKP), tāpēc tā ir strauji
jāuzlabo. Ir jāveido segmentēts atbalsts eksporta mērķtirgu apgūšanai, proti, komersantiem ar valsts
pārvaldes atbalstu (diplomātiskajiem kanāliem, ekonomiskajiem dienestiem atbalsta mērķprogrammām)
jāizveido fokusēts mehānisms ar mērķi paplašināt/diversificēt eksporta tirgus.
 Izstrādāt fokusēta eksporta un reeksporta stratēģiju, sasaistot to ar nacionālās un reģionālās
nozīmes attīstības centru investīcijām industriālajās teritorijās, lai atbalstītu tajās potenciāli
strādājošos uzņēmumus noieta tirgu meklēšanā/diversificēšanā. Veicināt biznesā strādājošu
cilvēku piesaisti Latvijā ražotu produktu pārdošanai Baltijas jūras reģionā, Āzijā, Ziemeļamerikā.
 Sniegt atbalstu uzņēmējiem sakaru dibināšanai un mērķtirgu izpētei, kas eksporta atbalsta
programmas ietvaros balstīta uz sadarbību ar zinātni, visus iespējamos pētījumus un statistiku,
orientējot uz konkrētu tirgu padziļinātu analīzi.
 Mērķtiecīgi strādāt pie off-set koncepta ieviešanas, ņemot vērā pieaugošo izdevumu proporciju
aizsardzības sektoram (perspektīvie sektori – pārtika, IT, metālapstrāde, koksne).
Konkurētspējīgas darbības noteikumi — birokrātijas mazināšana un uzņēmējdarbību atbalstoša
nodokļu politika. Liela loma konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā Latvijā ir valsts īpašumā
esošo uzņēmumu caurredzamai darbībai, jo šo uzņēmumu kā tirgus dalībnieku loma ir ievērojama (vairāk
nekā 6% no kopējā nodarbināto skaita strādā valstij piederošos uzņēmumos)7. Tādējādi jāpanāk
caurredzams aktīvu valsts darbību kopums, kas vienlaikus uzlabos uzņēmējdarbības vidi. Uzņēmējdarbības
efektīvākai īstenošanai ir izšķiroši svarīga informācijas un datu sinhronizācija un pieejamība Nodokļu
iekasējamības strauja uzlabošana ir prioritāri risināms jautājums – tā dotais potenciālais ienākumu apjoms
ir līdz pat 3,5% no IKP8.
 Veicināt nodokļu iekasējamību (būvniecībā, nekustamo īpašumu tirdzniecībā, vairumtirdzniecībā,
mazumtirdzniecībā).
 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā (kadastrālās vērtības aprēķina formulā) ietvert nākotnes
vērtības parametrus – augstāka NĪN likme dzīvojamajiem objektiem, zemāka – ražošanas
objektiem.
 Mainīt publisko iepirkumu principus: orientēties uz iepirkumu ekspertīzi, nevis uz iepirkumu
procedūrām, īpaši vērtējot kvalitatīvi veiktos pakalpojumus.
 Stiprināt VID analītisko kapacitāti ar mērķi produktīvāk izmantot dažādās datubāzēs pieejamo
informāciju nodokļu nemaksātāju identifikācijai.
 Balstoties uz VID publiskotajiem datiem par komersantu veiktajiem nodokļu maksājumiem, vidējo
algu līmeni nozarē u.c. informāciju, pēc nomaksāto nodokļu līmeņa klasificēt pa nozarēm visus
OECD (2015) Economic Surveys: Latvia 2015, February 2015, OECD Publishing, Paris, These 6% of total dependent employment in state
owned enterprises rank Latvia just after Norway, France and Slovenia with the largest share of employment in publicc companies.
8 OECD dati, 2015
7
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uzņēmumus, veidojot un publiskojot “baltos”, “pelēkos” u.c. uzņēmumu sarakstus, godprātīgajiem
komersantiem paredzot dažāda veida priekšrocības gan publiskajos iepirkumos, gan valsts un ES
finansējuma pieejamībā, bet negodprātīgajiem – gluži pretēji, radot šķēršļus dalībai publiskajos
iepirkumos, vienlaikus vēršot uz tiem ne vien pastiprinātu valsts kontrolējošo institūciju uzmanību,
bet arī paredzot skaidrus kritērijus, kuru izpildes gadījumā komersanti varētu atbrīvoties no
nelabvēlības statusa.
 Veikt valsts informācijas sistēmu savstarpējās integrācijas, datu pieejamības un atkalizmantošanas
situācijas auditu valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos, konstatējot problēmas un sastādot
rīcības programmu to atrisināšanai katrā struktūrvienībā.
 Vienlaikus ar minētajiem pasākumiem veikt vienoto e-pakalpojumu sistēmu (e-veselība,
Ģeoportāls, TAPIS, e-paraksts, Skolas.lv, VBTS u.c.) ieviešanas kļūdu profesionālu izvērtējumu,
piesaistot nozares vadošos profesionāļus, izstrādājot atbildīgajām institūcijām ieteikumus attiecībā
uz konkrētajiem e-pakalpojumiem valsts līmenī, nodrošināt ar attiecīgām pilnvarām
struktūrvienības, kas īstenos šo ieteikumu realizāciju praksē.
Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras un resursu nodrošinājums. Rīga ir visu veidu resursu
koncentrācijas punkts, kas šobrīd netiek pietiekami efektīvi izmantots. Ir jārada sistēmiska pieeja, lai Rīgā
koncentrētais zināšanu potenciāls būtu integrējams ar ražošanas potenciālu, vienlaikus kļūstot par tādu kā
magnētu turpmākai cilvēkresursu un finanšu resursu piesaistei arī no ārvalstīm. Izglītības un zinātnes, kā
arī multimodālas transporta infrastruktūras jaunas kapacitātes Rīgā un tās funkcionālajās teritorijās ir visas
Latvijas nākotnes izaugsmes garants.
 Zinātnes un industriālo teritoriju attīstībai Rīgā izveidot labvēlīgu nodokļu zonu Rīgas pilsētas
teritorijā, kurā mērķtiecīgi attīstīt apstrādes rūpniecības uzņēmumu sinerģiju ar zinātni. (Spēkā
esošais normatīvais regulējums jāpārskata un jāizvērtē, lai noskaidrotu, kāpēc tas šobrīd praksē
nestrādā.)
 Pilnveidot Latvijas industriālās teritorijas atbilstoši komersantu pieprasījumam, izvērtējot augstākos
tautsaimniecības ieguvumus. (Jāizvērtē infrastruktūras izveidošanas telpiskās atrašanās
ekonomiskais pamatojums – tuvums atbalsta infrastruktūras – gāzes, elektroenerģijas u.c. –
objektiem).
 Nodrošināt plaša mēroga (2000 cilvēku) konferenču organizēšanas vietas Rīgā.
 Radīt normatīvo bāzi (ar saimniecisko darbību motivējošiem vai ierobežojošiem kritērijiem –
atkarībā no uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem) pašvaldību un valsts īpašumā esošās
zemes, t.sk. degradēto teritoriju, kā arī telpu nodošanai ražotājiem nomā līdz 30 gadiem bez
atlīdzības (terminēti) ar mērķi piesaistīt konkrētu pašvaldību teritorijā ražojošu uzņēmējdarbību.
 Izdarīt grozījumus normatīvajā regulējumā attiecībā uz iespēju par reālo tirgus cenu atsavināt
privātos īpašumus, kas atrodas rūpnieciskajās teritorijās.
 Īstenot Rail Baltic projektu: izstrādāt tā ekonomisko pamatojumu, t.sk. identificēt finansējuma
avotus; sasaistīt projektu ar vietējā dzelzceļa tīkla nodrošinājumu.
Pievilcīgas investīciju vides veidošana, koordinētu ĀTI piesaiste preču un pakalpojumu ražošanas
sfērās. ĀTI ieplūdes dinamika pēdējos gados kļuvusi arvien mērenāka, un tas liecina par ārvalstu investoru
piesardzību. 2011. gadā piesaistītās ĀTI bija 5,1% līmenī no IKP, bet 2012. un 2013. gadā to apjoms
samazinājās attiecīgi līdz 3,9% un 2,6% no IKP. Savukārt 2014.gadā ārvalstu tiešo investīciju neto ieplūde
Latvijā bija vēl mazāka un sasniedza tikai 1,5% no IKP. Saskaņā ar Latvijas starptautisko investīciju bilanci
2015. gada marta beigās uzkrātās ĀTI Latvijas ekonomikā sasniedza 12447,9 milj. euro. Nozaru struktūrā
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lielāks uzkrāto ĀTI īpatsvars ir ieguldījumiem banku starpniecībā, darījumos ar nekustamo īpašumu un
apstrādes rūpniecībā. Primāri risināmie jautājumi ir tiesiskais regulējums, aktīva Latvijas piedāvājuma
formulēšana, darbs ar lielajiem finanšu un stratēģiskajiem investoriem u.c.
 Intensificēt POLARIS darbību, organizējot regulāras darba sanāksmes ar pašvaldībām un
potenciālajiem investoriem, ņemot vērā plānotos apjomīgos ES fondu finanšu ieguldījumus
pašvaldību uzņēmējdarbības infrastruktūrā. Ieviest institucionālo sadarbības modeli sadarbībai ar
stratēģiskiem (>10 milj. euro) ārvalstu investoriem.
 Ieviest 0 nodokli uzņēmumu reinvestētajai peļņai.

3.4. Dabas resursu publisko aktīvu efektīva ilgtspējīga izmantošana
Publisko un privāto resursu efektīva izmantošana un pārvaldība.
Latvija ir unikāla ar saviem lauksaimniecības un meža zemes un dabas resursiem, t.sk. arī ar dažādiem
minerālresursiem, kuri šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantoti produktīvas ekonomikas stimulēšanai.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī meža zeme ir liels neizmantots potenciāls uz tirgu orientētas
produkcijas ražošanā (1 milj. ha). Saskaņā ar FAO (Starptautiskā Pārtikas un lauksaimniecības
organizācija) ziņojumu augsnes Latvijā ir visai piemērotas pārtikas ražošanai. Latvijā ir tikai daļēji izpētītas
un apzinātas arī citu dabas resursu izmantošanas iespējas, t.sk. zemes dzīļu derīgās īpašības un derīgo
izrakteņu krājumi, kuru izpēte jāveic lielākā apjomā un stratēģiski jāplāno pirms to ieguves uzsākšanas (t.sk.
potenciālās metālu rūdas, kūdra, dūņas, sapropelis, smilts–grants u.c. minerālresursi).
 Atbilstoši īstenot pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo dabas resursu efektīvas apsaimniekošanas
regulējumu [valsts līmenī tiek noteikts, kā pašvaldībām tas darāms, paredzot privātā kapitāla
motivāciju iesaistīties resursu apsaimniekošanā (valsts atbalsts pilotprojektiem u.c. veida
iniciatīvām)].
 Iesaistīt pašvaldības efektīvai resursu izmantošanai kooperācijas ceļā (grozījumi Valsts pārvaldes
iekārtas likumā, likumā “Par pašvaldībām”).
 Veikt normatīvo aktu auditu, kas regulē konkrētu dabas resursu ieguvi, izmantošanu, tālāku
pārstrādi, sadarbojoties ZM, VARAM, EM, TM.
 Veikt publiskā sektora pārvaldībā esošo īpašumu un resursu inventarizāciju un to
apsaimniekošanas efektivitātes izvērtējumu un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus
efektivitātes uzlabošanai.
Zemes dzīļu derīgo īpašību un zemes dzīļu resursu izpētes veicināšana, krājumu apzināšana un to
ieguves un izmantošanas prioritizēšana un plānošana.
Ir jāizstrādā principiāli jauns tiesiskais regulējums – jauna lietu tiesību institūcija, kas nosaka minerālresursu
izmantošanu, to, kā valsts/pašvaldība var veidot sadarbības mehānismus ar privāto aktīvu turētājiem, lai
padarītu intensīvāku Latvijas zemes dzīļu dabas bagātību izmantošanu.
 VARAM sadarbībā ar EM un ZM izstrādāt kompleksu ekonomiski nozīmīgāko zemes dzīļu
resursu (metālu rūdas, ogļūdeņraži, nemetāliskie derīgie izrakteņi, kūdra, sapropelis, smilts–
grants u.c.) izmantošanas stratēģiju, vienlaikus nosakot principus iekļaujošai vietējai
nodarbinātībai un līdzdalībai zemes dzīļu un citu dabas resursu apguvē, motivējot privāto
zemes īpašnieku iesaisti, ieinteresētību un līdzdarbību, kā arī nodrošināt ģeoloģiskās
informācijas digitalizāciju un informācijas publisku pieejamību.
 ZM sadarbībā ar IZM, VARAM un EM iniciēt Baltijas valstu bioekonomikas zinātnieku pudura
izveidi un iesaisti kopīgas resursu stratēģijas un tirgus produktu izstrādē, orientējoties uz
maz/nepilnīgi izmantoto dabas resursu efektīvu kapitalizāciju.
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 Katrai ministrijai par tās atbildībā esošajām nozarēm veikt publisko un privāto resursu
izmantošanas efektivitātes analīzi un veicināt šīs analīzes rezultātu tematisko kartēšanu, kā arī
nodrošināt to publisku pieejamību sabiedrībai viegli uztveramā veidā (Nacionālā atlanta
projekts.)
 Nodrošināt no publiskajiem resursiem finansēto ceļu kvalitāti, monitoringa sistēmas ieviešanu
arī attiecībā uz reģionālajiem un pašvaldību īpašumā/valdījumā esošajiem ceļiem, mērķtiecīgi
paaugstinot publiskā resursa (t.sk. būvniecībā izmantotā dabas resursa) ieguldījumu
uzskaiti/monitoringu. Veikt visā produkta aprites ciklā iesaistīto minerālresursu kvalitatīvu
uzskaiti: ieguvēji – valsts budžets un pašvaldību budžeti (Dabas resursa nodoklis, PVN) un
pašvaldību iedzīvotāji.
 Izvērtēt iespējas ceļu būvniecības un rekonstrukcijas procesā izmantot alternatīvos resursus –
otrreizējās izejvielas (piemēram, ceļmalās izmantot kompostu, nevis melnzemi) un veicināt to
izmantošanu.
Lauksaimniecības zemju izmantošana pārtikas ražošanai un meža resursu potenciāla izmantošana.
Galvenais izaicinājums lauksaimniecībā ir darba ražīguma – zināšanu un tehnoloģiskās ietilpības –
uzlabošana un vienlaikus veikta saimniecību konsolidācija. Ievērojami uzlabojama privāto un pašvaldību
mežu apsaimniekošanas efektivitāte (teju 400 tūkst. ha pēdējo desmit gadu laikā nav veikta saimnieciskā
darbība). Ir jāizstrādā skaidrs redzējums par to, kā valsts/pašvaldība var veidot sadarbības mehānismus
(kooperatīvi, tirdzniecības ķēdes, pārdošanas konsultanti u.c.) ar privāto aktīvu turētājiem, lai aktivizētu
Latvijas zemes bagātību izmantošanu, vienlaikus atbalstot vietējo iedzīvotāju nodarbinātību laukos.
Stratēģiski jāizmanto Latvijas dabas resursi, Latvijas zinātne un izglītības sistēma, orientējoties uz resursu
efektīvu izmantošanu, jākoncentrējas uz šo resursu potenciāla izpēti, lai veicinātu tādas produkcijas
ražošanu, kurai ir augstāka pievienotā vērtība (šobrīd augsts eksporta īpatsvars ir neapstrādātajām
izejvielām). Bioekonomikas kā domāšanas un pieejas koncepta sniegtais potenciāls, piemēram,
lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu sinerģijas veidošana ar farmācijas, būvniecības,
enerģētikas sektoriem, bioloģiskās pārtikas u.c. sektoriem ir Latvijas nākotnes potenciāls, kuram jārada
priekšnoteikumi.
 IZM sadarbībā ar LLU panākt pozitīvu risinājumu jautājumā par meliorācijas sistēmas speciālistu
izglītības programmas atjaunošanu, lai saglabātu un paaugstinātu lauksaimniecībā izmantojamās
zemes un meža zemes kvalitāti.
 ZM kopā ar EM padziļināti izpētīt nosacījumus lauksaimniecības pārtikas produktu eksportam uz
lielākajiem pasaules tirgiem, uzmanību koncentrējot uz tām produktu grupām, kuras Latvijā tiek
ražotas ar augstu pievienoto vērtību.
 Organizēt mērķtiecīgu valsts un pašvaldību pasūtījumu (iestrādājot kā papildu, atbalsta kritēriju
dažādās ES investīciju programmās) mežu resursu produkcijas izmantošanai:
o palielināt koka elementu īpatsvaru būvniecībā (modernizējot un rekonstruējot fermas un
citas lauksaimniecības ražošanas ēkas, utt.);
o plašāk pielietot koka konstrukcijas sabiedrisko ēku būvniecībā pilsētās, izmantojot ES
fondu finansējumu (īpaši no VARAM finansējuma 9+21 centram).
 Izveidot meža apsaimniekotāju kooperāciju, iesaistot koksnes pārstrādātājus.
 Ieviest reverso PVN maksāšanas kārtību šķeldai, skaidām, zaru saišķiem (grozījumi Pievienotās
vērtības nodokļa likuma 141.pantā).
 IIN no darījumiem ar mežu novirzīt tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā ir veikta mežizstrāde
(grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 26.pantā).
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