From: Guntars Ruskuls <Guntars.Ruskuls@riga.lv>
Sent: Friday, November 8, 2019 4:08 PM
To: Parresoru koordinacijas centrs <pkc@pkc.mk.gov.lv>
Cc: Agnija Rubcova <agnija.rubcova@riga.lv>
Subject: par priekšlikumu NAP 2027

Pārresoru koordinācijas centram
pkc@pkc.mk.gov.lv
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izziņas veidā nosūta Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam 1.red. iekļaujamu
priekšlikumu un informē, ka pārējie Rīgas pilsētas pašvaldība priekšlikumi ir iekļauti Latvijas Lielo pilsētu asociācijas kopējā viedoklī.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izziņa iebildumiem/ priekšlikumiem par
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju
Nr.
p.k.

1.

NAP20271.red.
lpp

64.

Esošā redakcija

Iebildumi/ priekšlikumi

[314] Latvijas lielākajām pilsētām un – jo sevišķi –
Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikas
izaugsmē, taču šī inerce nevarēs arī turpmāk nodrošināt
tikpat ātru attīstību bez produktivitātes kāpināšanas un
konkurētspējas palielināšanas atvērta darba tirgus
apstākļos. Riskus rada fakts, ka izaugsme nav bijusi
līdzsvarota, jo nevienlīdzība joprojām ir liela un attālo
reģionu izaugsme atpaliek no Rīgas reģiona.

Atšķirības produktivitātē liecina par to, ka uzņēmumiem ārpus
RMA ir apgrūtināta piekļuve Rīgā koncentrētajām zināšanām
un pieaugošas resursu atdeves radītajiem papildus labumiem.
OECD savā 2019. gada ziņojumā par Latvijas ekonomiku
norādījusi, ka Latvija varētu iegūt, uzlabojot reģionos bāzēto
uzņēmumu piekļuvi RMA koncentrētajiem pakalpojumiem
(piemēram, kompetences centriem, kas atbalsta dažādu
inovāciju ieviešanu uzņēmumos). Savukārt Latvijas Bankas
pētījumi rāda, ka Latvijā saglabājas produktivitātes
palielināšanas iespējas, kas saistītas ar resursu izlietojumu

neefektivitātes
mazināšanu,
proti,
dažādu
nozaru
produktīvāko uzņēmumu īpatsvara palielināšanu kopējā
nodarbinātībā. Šeit būtiski apzināties, ka ir saprātīgi valsts
ekonomikas politiku vērst uz to, lai palīdzētu uzņēmumiem
ieviest dažādus jauninājumus, kas ļautu palielināt to
produktivitāti. Tādēļ efektīvi produktivitātes atšķirību
risinājumi saistīti nevis ar tiešu publisko resursu reģionālu
pārdali, bet savstarpējas savienojamības uzlabošanu, kas
maksimāli samazina reģionālās atšķirības produktivitāti
uzlabojošo zināšanu piekļuvei.
Lūgums skaidrot [314] nozīmi.
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