
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Latvijas Produktivitātes padomes sēdes   

 PROTOKOLS  

Rīgā,  Nr. 22-32/1 

 
Sanāksmes norise:  
2021. gada 11. novembrī plkst. 13:00 
Attālināti tiešsaistes platformā ZOOM 

Sanāksmi vada: 
Latvijas Produktivitātes padomes loceklis G.Bērziņš 

Piedalās:  
Latvijas Produktivitātes padomes loceklis J.Binde 
Latvijas Produktivitātes padomes locekle L.Meņģelsone 
Latvijas Produktivitātes padomes loceklis A.Piebalgs 
Latvijas Produktivitātes padomes locekle L.Straujuma 
Latvijas Produktivitātes padomes loceklis E.Valantis 

Pieaicinātās personas:  
Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais analītiķis O.Barānovs 
Latvijas Darba devēju konfederācijas Finanšu un nodokļu eksperts J.Hermanis 
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks R.Lapiņš 
LU BVEF Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” 
direktore I.Šteinbuka 
Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja D.Zīle 

Sanāksmi protokolē: 
LU BVEF Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” projekta koordinators 
M.Belasova 
 

 

Sanāksmes atklāšana – G.Bērziņš 

Latvijas Produktivitātes padomes (turpmāk – Padome) loceklis G.Bērziņš atklāj 
sanāksmi, iepazīstina tās dalībniekus ar sēdes darba kārtību un informē par Padomes jauno 
statusu, kas saskaņā ar 08.09.2021. Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) izdoto 
Padomes nolikumu Nr.1-5.2/2021/28 nosaka, ka Padome ir EM konsultatīvā institūcija. 

 



2 
 

1. Ekonomikas ministrijas prioritātes un Latvijas Produktivitātes padomes 
darbības stratēģiskie virzieni 

 
 Ziņo: E.Valantis 

E.Valantis ziņo par EM prioritātēm, norādot, ka produktivitāte ir viens no galvenajiem darbības 
virzieniem un ir pamats valsts, mājsaimniecību un komersantu labklājībai. Produktivitātes celšana 
ir viens no galvenajiem ekonomikas ilgtspējīguma un konkurētspējas stiprināšanas nosacījumiem. 
Latvijas produktivitātes pieauguma izredzes ir cieši saistītas ar tās panākumiem eksporta jomā. 
Tāpēc EM no Padomes un Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” (turpmāk – 
LV PEAK) sagaida analītisku un zinātniski izvērtētu skatu uz produktivitāti un priekšlikumus 
pasākumiem tās veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot eksportspējas veicināšanai, ražotāju 
līdzdalības palielināšanā globālajās vērtību ķēdēs, kā arī inovācijas, digitalizācijas un cilvēkresursu 
attīstībā. EM izskatīs iespējas finansiāli atbalstīt Produktivitātes padomes pētījumus ar praktisku 
nozīmi, piemēram, perspektīvu uzņēmumu atlases kritēriju pamatojumu. 

 

2. Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētāja vēlēšanas 

 
 
J.Binde par Padomes priekšsēdētāju ierosina izvirzīt G. Bērziņu. 

Padomes locekļi balso un apstiprina G. Bērziņu Padomes priekšsēdētāja amatā. 

Balsojums: 
G.Bērziņš – atturas; 
J.Binde – par; 
L.Meņģelsone – par; 
A.Piebalgs – par; 
L.Straujuma – par; 
E.Valantis – par. 
 

3. Latvijas Produktivitātes padomes 2021.gada prioritātes 

 Ziņo: G.Bērziņš 
 
G. Bērziņš ziņo par Padomes 2021. gada prioritātēm: 
 
− “Produktivitātes dialogs – 2021” - 2. decembrī attālināti Zoom. 

Gadskārtējais dialogs ir platforma viedokļu apmaiņai par produktivitātes jautājumiem 
un problēmām, kas šobrīd ir aktuālas. Iespēja Padomei publiskot pētījumus un 
apspriest nepieciešamās rekomendācijas politikas veidotājiem. 
Šogad dialoga mērķis ir aplūkot ar pandēmiju saistītos izaicinājumus un apspriest 
pandēmijas rezultātā iegūto pieredzi par produktivitāti attālinātā darba apstākļos, kā 
arī, apzināt pieredzes mācības un to efektīvu pielietojumu nākotnē.  

 
− “Produktivitātes ziņojums - 2021” (turpmāk – PZ-21). 

Ziņojums tiek izstrādāts un tiks iesniegts valdībai 2022. gada janvārī. Produktivitātes 
dialoga ietvaros tiks apspriestas šī gada rekomendācijas valdībai, kas tiks iekļautas 
ziņojumā. Novembra beigās visiem iepazīties tiks nosūtīts PZ-21 kopsavilkums. 
G.Bērziņš ierosina Padomes locekļiem īsi noformulēt un iesniegt secinājumus un 
priekšlikumus rekomendācijām valdībai. 
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Nolēma: 
 
3.1. Iekļaut PZ-21 Padomes locekļu rekomendācijas valdībai; 
3.2. Tikties Padomes sēdē 15. decembrī plkst. 13.00, lai apspriestu PZ-21 un 

rekomendācijas valdībai. 
 

4. Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” pētniecības 
projekti

 
 Ziņo: I.Šteinbuka 

I.Šteinbuka ziņo par LV PEAK paveikto 2021. gadā: 
 
− Pētījumi 

Janvāris – Marts 
Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Ekonomiskais, 
politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un 
konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” 
ietvaros iesniegti 3 nodevumi Ekonomikas ministrijai: 

• Pētījums “Inovāciju attīstības tendences un priekšlikumi inovāciju veicināšanai 
ekonomiskās krīzes laikā”; 

• Pētījums “E-komercijas attīstības un papīra aprites mazināšana pēc pandēmijas 
izraisītās krīzes”; 

• Pētījums “Izvērtējums par attālinātā darba ietekmi uz produktivitāti ilgtermiņā un 
priekšlikumu sagatavošana produktivitātes paaugstināšanai attālinātā darba 
apstākļos”. 

Aprīlis - Jūnijs  
Monogrāfijas sagatavošana un publicēšana: Monogrāfija “Latvijas tautsaimniecība 
pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas” tapusi Valsts pētījumu programmas 
“Covid-19 seku mazināšanai” projektā “reCOVery-LV”. 
Jūlijs - Augusts 
Divu pētniecisko projektu pieteikuma sagatavošana: 

• Economic convergence and social cohesion under technological change for 
advancing regional development of Latvia (CORELAT). Zinātniskais vadītājs: G. 
Bērziņš, dalībnieki: LU (vadošā institūcija), RTU, VA; 

• Inovācijas, eksportspējas un strukturālo pārmaiņu veicināšanas politika Latvijas 
tautsaimniecības pēckrīzes izrāviena nodrošināšanai (reCOVery-LV-2). Zinātniskā 
vadītāja: I. Šteinbuka, dalībnieki: LU (vadošā institūcija), LLU, RTU. 

 
− Jauns projekts 

Kopš Septembra  
Pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma tiek īstenots trīs gadu projekts “Klimata mērķu 
ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze”. Projekta 2021. gada nodevumi: 

• Pētījums “Latvijas makroekonomiskās attīstības scenāriju un prognožu 
novērtējums, lai izvērtētu Eiropas Komisijas pārskatīto energoefektivitātes un 
atjaunoto energoresursu direktīvu ietekmi”  

• Pētījums “CGE modeļa pilnveides mehānismi, lai Latvijas gadījumam nodrošinātu 
starptautiski konkurētspējīgu vispārējā līdzsvara modeli klimata politikas ietekmes 
uz tautsaimniecību novērtēšanai un tās efektīvu sasaisti ar FEI TIMES modeli” 
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− Prioritārie darbi 
Septembris - Decembris 
• Konferences "Produktivitātes dialogs – 2021" organizēšana 2. decembrī; 
• Produktivitātes ziņojuma-2021 iesniegšana 2022.g. janvārī; 
• Apstiprināts Latvijas Produktivitātes padomes jaunais nolikums un grozījumi 

institūta nolikumā; 
• Institūta mājaslapas uzturēšana un pilnveidošana. 

 
5. Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” mājaslapa 

 
 
Diskusija par mājaslapu, kas tiek pozitīvi novērtēta. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 14:00. 

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs   (paraksts*)   G. Bērziņš        

 

Sēdes sekretāre    (paraksts*)   M. Belasova 

 

 

 

 
* ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

 


