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Par NAP 2027 1. redakciju
Godātais P.Vilka kungs,
Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas ietvaros Latvijas Biznesa
savienība pozitīvi novērtē vairākus būtiskus aspektus, kuri ir iekļauti nozīmīgajā valsts attīstības plānošanas
dokumentā, taču vienlaikus norāda uz, mūsuprāt, esošām nepilnībām konkrēti attiecībā uz maziem
uzņēmumiem Latvijā.
Rīcības virziena “Kapitāls un uzņēmējdarbības vide” ietvaros tiek aprakstīts tā mērķis attiecībā uz
konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi. Uzskatām, ka uzņēmējdarbības vide ir tā, kas tieši ietekmē visus
uzņēmumus un saimnieciskās darbības veicējus Latvijā. Attiecīgi, visus šos uzņēmumus un
saimnieciskās darbības veicējus ietekmē uzņēmējdarbības vides reglamentējošie nosacījumi.
Lai gan Aprakstā ietvertais skaidrojums un akcents attiecībā uz inovatīviem biznesa modeļiem un nākotnes
tehnoloģijām ir korekts un var būtiski ietekmēt uzņēmējdarbības attīstības procesus, tas neaptver visas
uzņēmējdarbības formas, kuru sekmīgai darbībai ir nepieciešama atbalstoša un stabila
uzņēmējdarbības vide.
Priekšlikumi:
1. Uzņēmējdarbības politikas plānošanā un ieviešanā (piemēram, uzdevums [239]) ir jāparedz reāls
MVU testa ieviešanas mehānisms un reāli jāpiemēro praksē Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta
princips „Vispirms domā par mazāko”. Principa mērķis ir uzlabot vispārējo politisko pieeju attiecībā
uz uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību un palīdzot novērst tās
attīstību kavējošos šķēršļu. MVU testa ieviešanas mehānisms paredz 4 posmus, plānojot un izstrādājot
ikvienu tiesību aktu attiecībā uz uzņēmējdarbību: 1. konsultācijas ar MVU / MVU pārstāvošajām
organizācijām; 2. izstrādātā normatīvā regulējuma sākotnējā ietekmes novērtējuma sagatavošana; 3.
ietekmes izvērtējuma uz MVU sagatavošana (izmaksu / ieguvumu analīze); 4. alternatīvu priekšlikumu
izskatīšana normatīvā regulējuma ietekmes mazināšanai.
2. Uzņēmējdarbības politikas plānošanā un ieviešanā ir jāparedz sistēmiska un konceptuāla pieeja.
Attiecīgi, lai novērstu uzņēmējdarbības vides pārregulāciju, operatīvi reaģētu uz nepieciešamajām
izmaiņām [239], kā arī kopumā uzlabotu uzņēmējdarbības rādītājus Latvijā [241], uzņēmējdarbības
politikas iniciatīvas ir jāplāno un jāievieš sistēmiski un konceptuāli. Tas nozīme, ka ir jābūt izstrādātam
konceptam uzņēmējdarbības iniciatīvu izstrādē. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem var būt
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Eiropas Mazā uzņēmējdarbības akta 1ieviešanas plāna izstrāde un ieviešana nacionālā līmenī, tādā
veidā plānojot, izstrādājot un ieviešot konkrētas iniciatīvas atbilstoši 10 uzņēmējdarbības politikas jomām,
paredzot arī konkrētus uzraudzības mehānismus.

Rīcības virzienā “Līdzsvarota reģionālā attīstība”, piemēram [320], kur uzdevumu kopums ir vērsts uz to, lai
ar vietējās pašvaldības mērķtiecīgu politiku uzlabotu publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam,
piesaistītu investīcijas inovāciju radīšanai, radītu darbavietu un pakalpojumu daudzveidību un uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi, nodrošinātu darbaspēka mobilitāti reģionu iekšienē un starp reģioniem un vienlaikus
saglabātu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības līmeni – gan izmantojot digitalizācijas iespējas, gan
ieviešot alternatīvus fizisko pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas pielāgoti atsevišķas apdzīvotās vietas
vajadzībām. Uzskatām, ka būtiski ir palīdzēt novērtēt pašvaldību ieguldījumu investīcijām un uzņēmējiem
draudzīgas vides izveidošanā, vienlaikus akcentējot pašvaldību nozīmību uzņēmējdarbības sekmēšanas jomā
vietējā līmenī. Tieši ar šādu mērķi tika veidots indekss “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”2, apkopojot
datus reizi divos gados. Nākamā, proti, III indeksa dati tiks apkopoti un publicēti 2020.gada rudenī.
Priekšlikumi:
1. Aicinām izvērtēt rīcības virziena mērķa indikatoru papildināšanu ar indeksa “Investīcijām draudzīgākā
pašvaldība” rezultātiem.
2. Papildināt rīcības mērķa uzdevumus ar indeksa datu apkopošanas uzdevumu un noteikt līdzatbildīgās
institūcijas un finanšu resursus.
Ar cieņu,

Eduards Filippovs
Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs
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https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en;
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/es_uznemejdarbibas
_veicinasana/eiropas_mazas_uznemejdarbibas_akts/
2
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26724
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