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LTRK Rūpniecības politikas pamatnostādnes 

 

Virsmērķis: Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam1 mērķis audzēt 

eksportu no 18 miljardiem euro 2019. gadā līdz 27 miljardiem EUR 2027. gadā ir ambiciozs un 

pozitīvs, jo nodrošinās Latvijas labklājības un nodokļu masas pieaugumu, un mazinās atpalicību no 

Eiropas industriālajām valstīm, fokusējoties uz inovatīvu un zināšanās balstītu rūpniecības attīstību. 

Rūpniecības politikas mērķi (LTRK stratēģijas 2030 ietvarā): 

1) Rūpniecību veicinoša valsts politika. Stimuli kapitālieguldījumiem rūpniecības attīstībā un 

inovāciju radīšanai. Konkurētspējas veicināšana, administratīvā sloga mazināšana. 

2) Inovatīvu risinājumu ieviešana. Tiek atbalstītas investīcijas produktivitātē. Datu apmaiņa ir 

intensificēta un integrēta produktu un pakalpojumu ķēdē, mainoties tradicionālajām nozaru 

robežām  

3) Eksportspējīgu produktu attīstība. Tiek sniegts efektīvs atbalsts produktu ar augstu 

pievienoto vērtību attīstībai un globālā noieta tirgus meklējumiem. 

4) Finanšu pieejamība. Uzņēmumiem ir pieejami finanšu resursi ikvienā no uzņēmuma 

attīstības cikliem aizņēmuma, valsts atbalsta, finanšu instrumentu vai ES fondu veidā. 

5) Konkurētspējīga energoresursu cena, pieejamība (t.sk. ražošana pašpatēriņam) un 

kvalitāte. Nosakot energoresursu cenas uzņēmumiem, tiek ņemta vērā situācija reģionā, lai 

energoresursu izmaksas veicinātu rūpniecības attīstību. Informācija par brīvajām 

energoresursu jaudām un plānotajām izmaiņām ir brīvi pieejama; energoresursu kvalitātes 

standartu un kontroles sistēma ir efektīva, lai elastīgi pielāgotos iekārtu ekspluatācijas 

prasībām. 

6) Kvalificēta darbaspēka pieejamība. Efektīva saikne izglītību un tehnoloģiju attīstību, 

nodrošinot abpusēji izdevīgu ilgtermiņa sadarbību un elastīgu pielāgošanos strukturālajām 

izmaiņām biznesa vidē.  

7) Zināšanu pārnese. Efektīva ilgtermiņa sadarbība starp zinātni un ražošanu ar mērķi Latvijas 

zinātnei atbalstīt Latvijas rūpniecības attīstību, nodrošinot uzņēmumiem iespēju saņemt 

zinātnieku izstrādātus risinājumus ražošanas procesu un produktu pilnveidošanai. Veicināt 

starptautisku zināšanu un tehnoloģiju pārnesi uz Latvijas tautsaimniecību. 

8) Tiekties uz efektīvu, klimata neitrālu ražošanu. Rūpniecības politika ir cieši integrēta 

nacionālā un ES līmeņa politikās, kā tirdzniecība un tirgus izpēte, inovācijas, nodarbinātība, 

vides aizsardzība un sabiedrības veselība. 

9) Rūpniecībai atbilstošas infrastruktūras pieejamība. Valsts un pašvaldības sniedz 

atbalstu, lai būtu piekļuve zemei, infrastruktūrai un tiktu saņemts atbalsts rūpnieciskās 

ražošanas attīstības vajadzībām.  

 
1 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam. Pieejams: 
https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

