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Šo piektdien, 20. aprīlī, Ministru Kabineta bibliotēkā plašsaziņas līdzekļi un eksperti tiks 

iepazīstināti ar līdz šim vērienīgāko Latvijas konkurētspējas izvērtējumu. Šobrīd Latvija 

neizmanto visu attīstības potenciālu, izaugsmi bremzē sistēmiskas politikas veidošanas 

problēmas, kuru risināšanai nepieciešama institucionāla reforma un politikas prioritizēšana. 

• Kas ir būtiskākie Latvijas konkurētspējas problēmu cēloņi? 

• Kuras ir prioritārās darbības jomas Latvijas konkurētspējas stiprināšanai? 

• Kādas reformas valsts pārvaldei rekomendē Latvijas un starptautiskie eksperti? 

Uz šiem un citiem nozīmīgiem jautājumiem atbildēs Latvijas vēsturē vērienīgākais valsts 

konkurētspējas izvērtējums, ko Hārvardas Biznesa skolas Stratēģijas un konkurētspējas institūta 

vadošā līdzstrādnieka Kristiana Ketelsa (Christian H. M. Ketels) vadībā veic Rīgas Ekonomikas 

augstskola – Stockholm School of Economics in Riga – sadarbībā ar partneriem no Baltijas 

Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra (BICEPS) un Ernst & Young.  

Latvijas konkurētspējas izvērtējums tapis Valsts kancelejas īstenotajā projektā „Valsts 

konkurētspējas izvērtējums un ilgtspējīgas konkurētspējas monitoringa sistēmas izveide”. Tas 

veikts pēc Ministru prezidenta Valda Dombrovska iniciatīvas, lai nodrošinātu mērķtiecīgu darbu 

pie Latvijas konkurētspējas palielināšanas un tam izmantotu pasaules labāko pieredzi. 

Aicinām uz preses konferenci un Latvijas konkurētspējas izvērtējuma prezentāciju šā gada 

20.aprīlī, plkst. 14:00 Ministru Kabineta bibliotēkā, (adrese – Brīvības iela 36, Rīga). 

Preses konferencē piedalīsies: 

- Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 

- Hārvardas Biznesa skolas Stratēģijas un konkurētspējas institūta vadošais līdzstrādnieks 

Kristians Ketelss 

- BICEPS izpilddirektors Alfs Vanags 

Lūdzam apstiprināt savu dalību pasākumā, zvanot Ilzei Meirupska pa tālruni 28377234 vai 

rakstot uz e-pastu ilzem@deepwhite.lv. 

mailto:ilzem@deepwhite.lv


Lai iekļūtu Ministru kabineta ēkā, nepieciešams uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu. 

Lūdzam ierasties savlaicīgi, jo tiks veikta personu un mantu drošības pārbaude. Vienreizējās 

caurlaides pieteikšana, zvanot pa tālruni 67082902 vai sūtot e-pastu uz ilze.eida@mk.gov.lv. 

Žurnālistiem, kuri savu dalību preses konferencē būs pieteikuši I.Meirupskai, caurlaides tiks 

pieteiktas.  

Papildu informācija:  

 

Krista Grasberga, M: 26315151 E: krista@deepwhite.lv  

 

Ilze Eida,  

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece 

Tālrunis: 67082902, 26533905. E-pasts: ilze.eida@mk.gov.lv  
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