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NAP 2014.-2020.gadam 
Latvijas ekonomikas pamats ir efektīva, pārdomāta un 

koncentrēta resursu izmantošana, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības attīstību valstī. Nozīmīgākie ir tie 

uzņēmumi (lielie, vidējie un mazie), kas rada produktus un 

pakalpojumus eksportam. Īpaši tiek sekmēta radošu un augstu 

pievienoto vērtību veidojošu uzņēmumu dibināšana un 

attīstība. Jebkuram publiskajam finanšu ieguldījumam ir jābūt 

vērstam uz efektivitātes un resursu ekonomiskās atdeves 

palielināšanu.  

 

Augstas kvalitātes nodrošināšana un darba ražīguma 

kāpināšana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem mūsu 

uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai, tādēļ uzņēmēji 

tiek mudināti regulāri vērtēt savu resursu izmantošanas 

efektivitāti, darbinieku darba ražīgumu un inovāciju 

potenciālu, lai Latvija eksportētu iespējami pārstrādātus 

produktus un pakalpojumus ar palielinātu vērtību. Aizvien 

mazāk mūsu resursu tiek eksportēts izejmateriālu veidā.  
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PAR KO LIECINA DATI? 

Dati par 2017.gada pirmo ceturksni* :  

 

IKP atsācis augt kādu laiku neredzētos tempos – 

salīdzinoši labi rezultāti tirdzniecības un apstrādes 

rūpniecības nozarēs, ko papildina izcili rezultāti enerģētikā 

un beidzot atsākusies izaugsme arī būvniecības nozarē. 

 

Preču eksports ir uzrādījis ievērojamu kāpumu par 

10.1% 

 

Bezdarba līmenis kopš 2016. gada sākuma sarūk arvien 

straujāk - 2017. gada 1. ceturksnī darba meklētāju īpatsvars 

9.4%, zemākie rādītāji pēdējos piecos gados  

 

>>> šogad Latvijas tautsaimniecība aug straujāk! 
 

 
* www.makroekonomika.lv 
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VĪZIJA? MĒRĶA KARTE 

1. Produktivitātes celšana: 

- Produkti ar augstāku PV; 

- Efektīvāki procesi; 

- Efektīvākas tehnoloģijas  

2.  Eksporta attīstīšana: 

- Meklēt eksporta potenciālu; 

- Celt eksportspēju;  

- Efektivizēt sistēmu 

3.  Vairāk uzņēmumi: 

- Motivācija pārprofilēties 

- Jauni uzņēmumi 

- Vairāk investori ar PV profilu; 

VAIRĀK 

 

 

EKSPORTĒJOŠI 

 

 

UN  

 

 

PRODUKTĪVI  

 

 

UZŅĒMUMI 
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KĀ ĪSTENOT? UZDEVUMI 

1. MOTIVĀCIJA  

 

2. IDEJAS 

 

3. FINANŠU RESURSI  

 

4. ZINĀŠANAS UN PRASMES 

 

5. TIESISKAIS REGULĒJUMS  

 

6. PIEEJA TIRGIEM  
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LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS 
UN RŪPNIECĪBAS KAMERA 

– KO MĒS DARĀM UN 
KĀPĒC 



Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera (LTRK) 

 

Brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, dibināta 
1934. gada 21. decembrī, kurā apvienojušies visu 
Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mazie, 
vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir 
lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura 
apvieno vairāk nekā 2000 biedrus, tajā skaitā 
uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju 
klubus, un citas uzņēmēju apvienības. LTRK 
individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 
2014.gadā pārsniedza 18,5 miljardus eiro, turklāt 
jauno LTRK biedru skaits jau ceturto gadu pēc kārtas 
pieaug par vidēji 46% gadā. 
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Ko dara LTRK? 

Pārstāv uzņēmēju intereses valsts un 
pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz 
pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili 
uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. 
 

LTRK darbojas 3 jomās: 

• uzņēmējdarbības vide;  

• uzņēmumu konkurētspēja;  

• eksports 
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LTRK pārstāvji regulāri piedalās un nodrošina 
biedru interešu un viedokļu pārstāvību Ministru 
kabineta un Saeimas komisiju sēdēs; 
 

LTRK darbojas Ministru prezidenta 
Konsultatīvajā padomē, eksperta statusā 
piedalās Ministru kabineta sēdēs, darbojas 
Tautsaimniecības padomē un daudzās citās 
valsts un pašvaldību institūcijās un forumos; 
 

LTRK ir valdības partneris ekonomiskajos 
jautājumos strādājot pie strukturālo reformu un 
valsts budžeta projekta priekšlikumiem; 
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Ko dara LTRK? (2) 



LTRK pastāvīgi īsteno starptautisko institūciju, 
Latvijas valsts un pašvaldību likumdošanas un 
citu normatīvo un stratēģisko iniciatīvu 
monitorēšanu, kas tieši vai pastarpināti ietekmē 
Latvijas uzņēmējdarbības vidi; 

LTRK organizē izejošās tirdzniecības misijas; 

LTRK veic konsultācijas par interesējošajiem 
ārvalstu tirgiem un eksporta iespējām; 

LTRK ir vairāk kā 100 tiešo pārstāvju tīkls, kas var 
sniegt atbalstu un konsultācijas konkrētajā valstī 
vai reģionā. 
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Ko dara LTRK? (3) 
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LTRK ieguldījums 
uzņēmumu  

produktivitātes 
celšanā 
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LTRK ATBALSTS NODOKĻU 
REFORMAI   

- Nodokļu reformas mērķis – Latvijas 
konkurētspēja ar Baltijas valstīm 

- Izmaiņas darbaspēka nodokļos – 
samazināts IIN + diferencētais 
neapliekamais minimums = palielinās 
strādājošo ienākumi (motivācija); 

- 0% UIN likme reinvestētajai peļņai – 
uzņēmumiem labvēlīga nodokļu vide 
attīstībai & inovācijai; 



LTRK apmācību  
virziens & mērķi 

Veicināt LTRK biedru konkurētspēju; 
 

Sniegt izglītības pakalpojumus sadarbībā ar 
LTRK biedriem, tostarp izmantojot ES fondu 
līdzekļu atbalstu;  
 

Veidot jaunu piedāvājumu izglītības 
pakalpojumu tirgū; 
 

Radīt pievienoto vērtību esošajiem LTRK 
pakalpojumiem. 
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LTRK pozīcija nodarbināto papildus 

izglītības atbalsta pasākumu plānošanai 

un ieviešanai 

Problēmas Vēlamie ieguvumi / Sasniedzamie 

rādītāji  

Veicamie pasākumi un risinājumi 

Zema darbaspēka produktivitāte 

(viena no zemākajām ES) 

Darbaspēka produktivitātes 

pieaugums un Latvijas uzņēmumu 

konkurētspēja globālajā tirgū.  

Izpratnes radīšanas un apmācību 

aktivitātes  šādās tematiskajās jomās 

-procesu optimizācija, ražošanas 

vadība, LEAN principi, personiskā 

efektivitāte, u.c.  

Darba tirgum atbilstošu prasmju 

trūkums. Speciālistu trūkums 

nozarēs (IKT, vieglā rūpniecība, 

kokrūpniecība, būvniecība, u.c.) 

Vidējā atalgojuma un nodokļu 

ieņēmumu pieaugums. Jaunu darba 

vietu radīšana. 

Nodarbināto papildus izglītības 

pasākumi zināšanu un prasmju 

pilnveidošanai atbilstoši aktuālajam 

nozaru uzņēmumu pieprasījumam.  

Jauniešu zemais nodarbinātības 

līmenis. 

  

  

  

 

Novecošanās riskam pakļauto 

darbinieku konkurētspēja darba 

tirgū. 

Palielināt uzņēmēju interesi strādāt 

ar nelabvēlīgā situācijā esošiem 

darba ņēmējiem. Jauno speciālistu 

ienākšana nozaru uzņēmumos. 

  

Darbinieku prasmju saglabāšana un 

darba attiecību turpināšana 

uzņēmumā vai nozarē.  

Apmācību pasākumi jauniešu 

prasmju pilnveidei atbilstoši darba 

devēja pieprasījumam. 

  

  

 Nozarē un uzņēmumā tiek 

piedāvātas apmācību programmas, 

kas saglabā novecošanās riskam 

pakļauto darbinieku konkurētspēju. 

Nodarbināto papildus izglītības atbalsta pasākumu piedāvājumu izstrādi un ieviešanu ir 

jākoordinē nozaru asociācijām un darba devēju organizācijām, iesaistot attiecīgo nozaru 

ekspertus. 
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Projekts 
«Produktivitātes 

evolūcija» 
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Veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, 
vidējo un lielo komersantu produktivitāti un darba 
efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un 
prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, nodrošināt komersantus ar atbilstošas 
kvalifikācijas darbaspēku, sekmējot netehnoloģisko 
inovāciju ieviešanu komersantos, kā arī nodrošināt 
atbalstu apmācībām, veicinot investoru piesaisti valstij.  

Uzsākts 2011. gadā, tiks turpināts līdz 2020. gadam 

 

Finansējuma avots: ESF + privātais 2010.- 2015.g. = 4,6 
milj eur; ERAF + privātais 2017.-2020.g. = 5,4 milj eur 

 

MĒRĶIS: 
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Uzņēmumu 

konkurētspējas 

stratēģija 

Darba tirgus 

attīstības 

stratēģija 

Nozarēm nepieciešamā 

nodarbināto personu 
kompetence 

UZŅĒMUMIEM AKTUĀLO 

KOMPETENČU PALIELINĀŠANA 

 

DARBA ŅĒMĒJU PRASMJU 

PIELĀGOŠANA DARBA TIRGUS 

PIEPRASĪJUMAM 

Mērķi: 

 Ražošanas produktivitātes palielināšana; 

 Jaunu tehnoloģiju un darba paņēmienu ieviešana; 

 Komersantu konkurētspējas uzlabošana; 

 Produktu un pakalpojumu pievienotās vērtības 

pieaugums; 

 Resursu patēriņa samazināšana; 

 

Mērķi: 

 Mērķtiecīgi ieguldījumi prasmju pilnveidošanā atbilstoši nozares 

aktuālajam pieprasījumam; 

 Jauniešu nodarbinātības veicināšana, orientācija uz konkrētām 

nozarēm un profesijām; 

 Saglabāt darba vietas cilvēkiem, kas zaudē konkurētspēju darba 

tirgū; 

 Aktīvas sadarbības izveide starp plānošanas reģioniem, nozaru 

asociācijām, NVA un mācību iestādēm (ieskaitot PIKC);   

Rezultāts: 

 Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju 

uzlabošanās; 

 Darba samaksas pieaugums; 

 Palielinās valsts nodokļu ieņēmumi; 

 Uzņēmuma konkurētspēja. 

 

 

Rezultāts: 

 Ieviesta moduļu veida apmācību prakse, kas 

gatavo speciālistus pieprasītājās profesijās;  

 Mērķtiecīgi tiek virzīti cilvēki uz brīvajām darba 

vietām. 

 

PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA 1 & 2 



PROJEKTA DATI 
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Projekts  

Projekta budžets 
Projekta partneru - 

komersantu skaits 
Apmācāmo skaits 

ESF 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

Plānots pēc 

pieteikuma 

Faktiskais 

projekta 

partneru skaits 

10.2014. 

Plānots pēc 

pieteikuma 

Faktiski 

piedalījušies 

Produktivitātes Evolūcija 1  

Periods: 2010. 9.11. – 2015.01.06. 
2 845 744 1 881 321 96 599 4047 4489 

t.sk.jaunieši 29% 
ERAF 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

Plānots pēc 

pieteikuma 

Faktiskais 

projekta 

partneru skaits. 

Plānots pēc 

pieteikuma 

Faktiski 

piedalījušies 

Produktivitātes Evolūcija 2 
Periods: 2017.02.01.–2020.31.12. 

2 000 000 3 400 000 286 

Projekts 

ieviešanas 

stadijā 
4710 

Projekts 

ieviešanas 

stadijā  
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Nozares 

Projekta partneru Saimnieciskās darbības 
rādītāji (2013.g pret 2011.g.) 

Apgrozījums Peļņa 
Nodarbināto 

skaits 
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija  
(ITK nozare) 
 

+6% 
 

+18% 
 

+18% 
 

Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 
(Būvniecības nozare) 
 

+10% 
 

+52% 
 

+17% 
 

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija  
(Tūrisma nozare) 
 

+37% 
 

+66% 
 

+9% 
 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija  
(Tekstila nozare) 
 

+18% 
 

+57% 
 

15% 
 

Komersanti no minētajām nozarēm  

piedalījušies LTRK apmācību projektā   

«PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA 1» 

Produktivitātes Evolūcija 1:  
uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītāji  



Lai izcili 

uzņēmumi  

izcilā LATVIJĀ! 

 www.chamber.lv 
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priekšsēdētājs 


