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I. Apspriežamā NAP 
projekta novērtējums 



1. Pareizs virsmērķis 
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Ekonomikas 
izrāviens 

1 



2. Labi, ka 3 prioritātes 
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3. Vai labs filtrs un fokuss? 
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A) filtrs - prioritātes 
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Tautas  
saimniecība 

1 

2 3 

Cilvēka 
drošumspēja 

Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas 



B) filtrs - virzieni 
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1) Izcila uzņēmējdarbības vide  

2) Energoefektivitāte un enerģijas ražošana  

3) Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 
konkurētspējīgi pakalpojumi  

4) Attīstīta pētniecība un inovācija  

5) Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 
izmantošana  

6) Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana  

7) Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku dzīves un darba apstākļu 
radīšanai  

8) Cienīgs darbs  

9) Kompetenču attīstība  

10) Vesels un darbspējīgs cilvēks  

11) Stabili pamati tautas ataudzei  

12) Cilvēku sadarbība un kultūra kā piederības Latvijai pamats  



C) filtrs - kritēriji 

1) uzdevuma atbilstība Latvija 2030 stratēģijai un Latvijas 
nacionālajā reformu programmā stratēģijas "Eiropa 2020" 
īstenošanai noteiktajām prioritātēm 

2) uzdevums ir konkrēti un precīzi orientēts uz identificēto 
problēmu, stipro pusi, identificēto iespēju vai identificēto 
draudu un sniedz skaidru un pārliecinošu risinājumu 

3) infrastruktūras investīciju projekta dzīves cikla izmaksu un 
sociālekonomisko ieguvumu bilance ir pozitīva. Projekta 
uzturēšanas izmaksas ir samērīgas ar iegūto rezultātu 

4) uzdevuma īstenošanas rezultātā ir nodrošināta publisko 
pakalpojumu sniegšanas augstāka efektivitāte - kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanās vai izmaksu samazinājums; 
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5) uzdevuma īstenošanas rezultātā paredzami nākotnes papildus 
ieguvumi valsts sociālekonomiskai attīstībai (multiplicējošais 
efekts un pozitīva ietekme uz saistītajām nozarēm) un 
sociālajai stabilitātei; 

6) uzdevuma īstenošana nerada būtiskus draudus vides kvalitātei 
un nodrošina ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ievērošanu; 

7) uzdevuma īstenošana ir stratēģiski nozīmīga (ievērojami 
samazina ekonomiskās un politiskās ietekmes riskus) no 
Latvijas valsts izolētības no pārējās ES pārvarēšanas un 
drošības (enerģētiskās, transporta (sasniedzamības), civilās, 
izejvielu pieejamības u.c.) viedokļa; 

8) uzdevuma izpilde nodrošina Latvijas starptautiskās 
konkurētspējas pieaugumu, veicinot inovācijas, ļaujot 
piesaistīt valstij jaunus investorus, tai skaitā, piesaistot jaunas 
investīcijas izpētē un attīstībā; 
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9) uzdevuma izpilde nodrošina Latvijas uzņēmumu starptautiskās 
konkurētspējas pieaugumu, Latvijas uzņēmējiem apgūstot 
jaunus tirgus, attīstot jaunus vai uzlabojot esošos produktus; 

10) uzdevuma izpilde ļaus uzlabot nodarbinātību un samazināt 
bezdarba līmeni 

11) uzdevuma izpilde ļauj pilnvērtīgāk un ilgtspējīgāk izmantot 
pieejamos kultūras, dabas, infrastruktūras un cilvēkresursus 

12) uzdevuma izpilde ļaus mazināt sociālekonomiskās atšķirības 
starp dažādām valsts teritorijām 

13) uzdevumu izpilde ļaus mazināt iedzīvotāju ienākumu 
nevienlīdzību 

14) uzdevuma izpilde ļauj samazināt depopulācijas riskus un 
mazināt novecošanās nelabvēlīgu ietekmi 
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Šis ir skaidrs, efektīvs filtrs? 
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4. Kāda sazobe ar naudu? 
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5. Vai izturēta kaskāde? 
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Viss atbilst vadmotīvam? 
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1) Izcila uzņēmējdarbības vide  

2) Energoefektivitāte un enerģijas ražošana  

3) Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 
konkurētspējīgi pakalpojumi  

4) Attīstīta pētniecība un inovācija  

5) Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 
izmantošana  

6) Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana  

7) Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku dzīves un darba apstākļu 
radīšanai  

8) Cienīgs darbs  

9) Kompetenču attīstība  

10) Vesels un darbspējīgs cilvēks  

11) Stabili pamati tautas ataudzei  

12) Cilvēku sadarbība un kultūra kā piederības Latvijai pamats  



Vai, kā ekonomiku veicina: 

• [204] NVO uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)  

• [211] Latviešu valodas lietojumu saziņas 
situācijās sabiedrībā (%)   

• [246] Nepilngadīgo likumpārkāpumu 
mazināšana un bērnu aizsardzība pret 
noziedzīgiem nodarījumiem   

• [402] lauku putnu indekss 

• [407] Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku 
skaits uz 100 iedzīvotājiem  
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NAP projekta novērtējums 

1) labākais no redzētajiem NAPiem 

2) pareizs virsmērķis 

3) labi, ka tikai 3 prioritātes 

4) prioritātēm vajag papildus filtru  

5) tikai daļēja sazobe ar resursiem 

6) vietām trūkst plānošanas kaskāde 
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II. LTRK versija NAPā 
izmantojamajam filtram 
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EKONOMIKAS IZRĀVIENS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 

Produktivitāte Eksports Latvijas stipro 
pušu 

izmantošana 
 



Kāpēc eksports? 

1) eksporta / importa saldo negatīvs 

2) Latvijas tirgus mazs 

3) starptautiskajā tirgū MVU var būt 
efektīvas. Nereti tām ir pat 
priekšrocība pret lielajām 
korporācijām, jo spēj apkalpot 
nišas tirgus 
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Kāpēc produktivitāte? 

1) produktivitātes kāpums - pamats 
algas pieaugumam  

2) produktivitāte - attiecība starp 
saražoto produktu un resursiem, 
kurus šim mērķim izmanto 

3) jākoncentrējas uz nišas 
produktiem ar iespējami augstu 
pievienoto vērtību un rentabilitāti 
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Kā mums iet? 
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53,1 

Darbaspēka produktivitāte (2011) 

 Avots: Eurostat  Indekss (EU 27=100) 



Kāpēc, kādas stiprās puses? 
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1) atrašanās vieta 

2) zināšanas , sakari 
un mentalitāte 
noder gan ES, 
gan NVS  

3) zaļums 



NAP 3X9 
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EKONOMIKAS 
IZRĀVIENS 

1. Cilvēki 

3. Vara, noteikumi 2. Teritorija 

3. Stiprās puses 

2. Eksports 

1. Produktivitāte  

1.  Reformas 
izglītības jomā 

3. Demogrāfijas 
uzlabošana 

2. Reformas 
veselības jomā 

4. Infrastruktūra 
industrializācijai 

5.  Krustpunkts 
NVS/ES  

6. Zaļuma 
izmantošana 

7. Plānošanas  
izcilība 

8.  Pārvaldes 
motivācija 

9. Biznesa vides 
izcilība 



Lai Latvijā 
izcili uzņēmumi  
izcilā vidē! 

WWW.LTRK.LV 

Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010  

janis.endzins@ltrk.lv 


