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Saeimas lēmums par vispārējās izglītības strukturālām izmaiņām
PAZIŅOJUMS
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.decembra sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas
lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu
ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”, uzdod Ministru
kabinetam:
1.
2.
3.
4.

nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes (izglītības
iestādes fizisku pieejamību) kompleksu risinājumu, izstrādājot “ideālā” izglītības iestāžu tīkla telpisku
kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi;
nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju
paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem
visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām;
ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas
gaitu;
ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim informēt Saeimu un sabiedrību par šajā lēmumā noteikto
uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem.
Saeimas priekšsēdētāja
Rīgā 2015.gada 17.decembrī

I.Mūrniece

Ko tālāk???

3.4. DABAS RESURSU UN PUBLISKO AKTĪVU EFEKTĪVA
UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA
1. Publisko un privāto resursu efektīva izmantošana un pārvaldība
2. Zemes dzīļu derīgo īpašību un zemes dzīļu resursu izpētes veicināšana,
krājumu apzināšana un to ieguves un izmantošanas prioritizēšana un
plānošana
3. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošana pārtikas ražošanai un
meža resursu potenciāla izmantošana.

IAK sēdēs skatītais
• 2015.gada 18.02./18.03. - Zemes dzīļu resursu izmantošanas izaicinājumi
•
•
•

Kādas iespējas valsts ilgtspējīgai attīstībai var sniegt izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas valsts pārvaldes “biznesa procesos” un ieguldījumi informācijas
sistēmu savietojamībā, kā arī Latvijas zemes dzīļu potenciālo ekonomisko ieguvumu popularizēšana
Zemes dzīļu resursu izmantošanas risinājumi; Latvijas ģeoloģija un kalnrūpniecība
Valstis ir ieinteresētas savu resursu izpētē un minerālu ieguvē, jo tas kalpo par ekonomikas dzinējspēku

• 2015.gada 22.aprīlis - Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā
•
•
•
•
•
•

Meža nozare arī nākotnē būs viens no Latvijas taustaimniecības stūrakmeņiem.
Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi straujas izmaiņas. Dabas resursu izmantošana, rūpniecības uzsākšana un eksports, ārvalstu
investīciju ienākšana un pasaules labās prakses pārņemšana.
Turpmāk viss paliek sarežģītāk un smaga darba rezultāti mazāk jūtami!
Vai katrs Latvijas meža zemes ha dod optimālu atdevi?
Komercdarbības konkurētspējas nezaudēšana pie algu izlīdzināšanās ar vidējo ES;
Investīciju piesaiste sfērās, kas attīsta kopējo tautsaimniecību, valsts funkciju atbilstība (apjoms un kvalitāte) sabiedrības gaidām un maksātspējai
(nodokļu iekasējamība).

• 2015.gada 27.maijs – Lauksaimniecības attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi
•
•

Katrs LIZ ha tiek izmantots vērtības radīšanai;
Palielināt ienākumus no efektīvas ražošanas, palielinot produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību un uz tirgu orientētas produkcijas ražošanu;

•

Mazo un vidējo saimniecību atbalsts (kooperācija, izglītošana, nišu produkti, darba vietas ārpus l/s);

•

Lauksaimnieciskā ražošana un pārtikas pārstrāde balstās uz labām zināšanām un zinātnes atziņām;

•

Latvijas laukus apsaimnieko ģimenes saimniecības, kuras spēj nopelnīt un nodrošināt savu ģimeni.

Latvijas ekonomikas izaicinājumi
• Latvijas ekonomikas galvenais izaicinājums - zemo un vidēji zemo tehnoloģiju
ietilpīgu produktu dominance
• Publiskajam atbalstam jāfokusējas uz konkrētas tautsaimniecības
specializācijas jomām, kuras jau šobrīd ir pierādījušas savas konkurētspējas
priekšrocības produktu tirgū
• Ir jāpanāk resursu koncentrācija, kas nodrošinās ekonomikas transformāciju
no zema un vidēji zema tehnoloģiju ietilpīgiem produktiem uz daudz
«sarežģītākiem» - augstāku pievienoto vērtību
Avots: Pasaules Banka, 2013

Resursu produktivitātes salīdzinājums starp
ES dalībvalstīm (eur/kg)

Datu avots: Eurostat, 2015

Latvijas zemes bilance

Mērķis – katra lauksaimniecības un meža hektāra efektīva
izmantošana saimnieciskajā darbībā
Neizmantotais
potenciāls teju 1
milj./ha

Šobrīd ejam ierasto «ceļu» - vai šādi
tuvojamies vēlamajam mērķim?

Zemes un kokaudžu racionālā izmantošana

Vai redzam «rītdienas» iespējas un risinājumus
globālā tirgus «okeānā»?

Latvijas zinātnes kopdarbība dabas resursu
produktu vērtības celšanai

Starpsektorāla sadarbība ir veids kā panākt
ekonomikas transformāciju
Zināšanas
Zināšanas
Zināšanas
Zināšanas

Ņemot vērā Latvijas limitētos (kvantitatīvi) dabas resursus (~2milj. ha lauksaimniecības izmantojamās
zemes un ~3milj. meža zemes), vienīgais veids kā varam panākt lielāku «ietekmi uz cilvēku maciņiem»
– mērķtiecīga un fokusēta inovācija gan ražošanas procesiem, gan pašiem radītajiem produktiem

Tālākais darbs - ekspertu diskusijas risinājumu sagatavošanai I
• Lauksaimnieciskajai ražošanai izmantojamās zemes un meža zemes neizmantotā
potenciāla «iespējošana»
• bioekonomikas kā domāšanas un pieejas koncepta sniegtais potenciāls,
• piemēram, lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu sinerģijas veidošana ar farmācijas, būvniecības,
enerģētikas, IKT u.c. sektoriem ir Latvijas nākotnes potenciāls, kuram ir jārada «vide»
• bioekonomikas «mugurkaula» sektori – lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, pārtika, papīra
ražošana kā arī daļa no ķīmijas, biotehnoloģiju un enerģētikas industrijām
• stratēģisks atbalsts pārtikas produktu eksportam lielākajos pasaules tirgos, koncentrējot uzmanību uz produktu
grupām, kuras Latvijā tiek ražotas ar augstu pievienoto vērtību
• skaidrs redzējums, kā valsts/pašvaldība var veidot sadarbības mehānismus (kooperatīvi, tirdzniecības ķēdes,
pārdošanas konsultanti u.c.) ar privāto aktīvu turētājiem, vienlaikus atbalstot vietējo lauku nodarbinātības uzlabošanu.
• mērķēts valsts un pašvaldību pasūtījums (iestrādājot kā papildu atbalsta kritēriju dažādās ES investīciju
programmās) mežu resursu produkcijas izmantošanai:
• koka elementu īpatsvara palielināšana būvniecībā (fermu un citu lauksaimniecības ražošanas ēku modernizācijai,
rekonstrukcijai utt).
• koka konstrukciju plašāks pielietojums sabiedrisko ēku būvniecībā pilsētās, kur tiks izmantots ES fondu finansējums
(īpaši no VARAM finansējuma 9+21 centram).
• mežu apsaimniekotāju kooperācijas veidošana, t.sk. iesaistot koksnes pārstrādātājus.
• nodokļu politikas iniciatīvas mežsaimnieciskās darbības uzlabošanai

Tālākais darbs - ekspertu diskusijas risinājumu sagatavošanai II
• Zemes dzīļu stratēģiska plānošana un produktivitātes celšana
• minerālresursu apzināšana un stratēģiska plānošana pirms to ieguves uzsākšanas (t.sk.
potenciālās metālu rūdas, kūdra, dūņas, sapropelis, dolomīts, smilts-grants u.c. minerālresursi).
• publiskā sektora īpašumā/valdījumā esošo resursu inventarizāciju un to apsaimniekošanas
efektivitātes izvērtējums, sagatavot priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai
• iespējams normatīvo aktu audits, kas regulē konkrētu dabas resursu ieguvi, izmantošanu,
tālāku pārstrādi
• Moderna normatīvā regulējuma izstrāde (t.sk. paredzot valsts un pašvaldību
īpašumā/valdījumā esošo dabas resursu efektīvu iesaisti ekonomikas stimulēšanai) kā arī
motivējot privātā kapitāla ilgtspējīgāku iesaistīti dabas resursu
izmantošanai/apsaimniekošanai (pilotprojektu u.c. veida atbalsts no valsts puses)).
• principiāli jauna tiesiskā regulējuma izstrāde – jaunu lietu tiesības institūcija, kas regulē
minerālo resursu izmantošanu
• ģeoloģiskās informācijas digitalizācija un publiska informācijas pieejamība

Tālākais darbs - ekspertu diskusijas risinājumu sagatavošanai III
• Zinātnes loma turpmākā ekonomikas transformācijas procesā ir fundamentāli
izšķiroša
• Baltijas valstu Bioekonomikas zinātnieku klastera izveide un kopdarbība, kopīgas
resursu stratēģijas un tirgus produktu izstrādē, kas vērsts uz maz/nepilnīgi izmantoto
dabas resursu efektīvu kapitalizāciju
• bioekonomikas startēģijas izstrāde – sadarbojoties vadošajām Latvijas augstākās
izglītības uz zinātnes institūcijām ar uzņēmējiem

