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Bezprecedenta ģeopolitisko satricinājumu laikā ir ļoti 
svarīgi pievērst uzmanību esošo investīciju noturēšanai 
un jaunu investīciju piesaistei, lai pārvarētu gaidāmo 
ekonomikas lejupslīdi un paaugstinātu valsts konkurēt-
spēju un ārējo drošību. Starptautiskie uzņēmēji ir gatavi 
strādāt kopā ar jauno valdību un citiem partneriem, lai 
sasniegtu kopīgo mērķi – konkurētspējīgu un plaukstošu 
Latviju.

Džons Tallijs

Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā
Valdes priekšsēdētājs un prezidents
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Kopsavilkums

Ģeopolitiskās krīze tautsaimniecībai rada 
daudz izaicinājumu, bet tajā pašā laikā paver 
arī jaunas iespējas, lai, izmantojot stratēģisku 
un sistēmisku pieeju, palielinātu ārvalstu tiešās 
investīcijas (ĀTI) un valsts konkurētspēju. Gai-
dāmās ekonomikas lejupslīdes ietekmē prog-
nozējama ĀTI apjoma samazināšanās un esošo 
investīciju aizplūšana, tādēļ nepieciešami stei-
dzami risinājumi, lai uzlabotu valsts konkurēt-
spēju un ārējo drošību.

Rekomendācijas izstrādātas, pamatojoties uz 
AmCham biedru uzņēmumu nozares ekspertu zi-
nāšanām ar mērķi mazināt pašreizējās krīzes ie-
tekmi uz tautsaimniecību. Minēto prioritāšu īste-
nošana palīdzēs Latvijai straujāk atkopties pēc 
krīzes, kļūstot par pievilcīgāku un konkurētspējī-
gāku vietu starptautiskajām investīcijām.

Izvirzot par prioritāti investīciju piesaisti jau šo-
dien, Latvija uzlabos savu konkurētspēju un at-
tīstīs jaunas ekonomiskās iespējas nākotnē.

Sekojot Saeimas vēlēšanām 2022.gada 1.okto-
brī un jaunas valdības veidošanai, Amerikas 
Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) ir izstrā-
dājusi praktiskas rekomendācijas divās priori-
tāšu jomās un aicina tās iekļaut jaunās Saeimas 
darba kārtībā, valdības deklarācijā un rīcības 
plānā.

Tajā skaitā:

Pāreja uz augstas pievienotās vērtības eko-
nomiku un produktivitātes kāpināšana,

Mērķtiecīga ĀTI piesaiste prioritārās nozarēs,

Kapitāla tirgus attīstība un labas korporatīvās 
pārvaldības ieviešana visos valsts un pašval-
dību uzņēmumos,

Valsts tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšana un proaktīva investīciju piesaiste

Mērķtiecīgi un ilgtspējīgi ieguldījumi Latvijas cilvēkkapitālā

1. 1

1. 2

Latvijas kā pievilcīga investīciju galamērķa re-
putācijas nostiprināšana,

Datos balstītu lēmumu pieņemšana un labā-
ka koordinācija, 

Nodarbinātības jautājumu efektīvāka pārvaldī-
ba un fragmentācijas mazināšana,

Talantu piesaiste, prasmju apguve un pārkvali-
fikācija atbilstoši darba tirgus vajadzībām,

Valsts ieguldījumu zinātnē, pētniecībā un ino-
vācijās kāpināšana un izglītības reformu turpi-
nāšana,

Stratēģiski un ilgtspējīgi ieguldījumi veselības 
aprūpē,

Efektīvāka veselības aprūpes organizēšanas 
modeļa ieviešana, izmantojot vērtībā balstītu 
veselības aprūpes pieeju,

Veselības digitalizācija pacientu iznākumu un 
nozares pārvaldes uzlabošanai.

Taisnīga nodokļu politika vietējiem un ārvals-
tu investoriem,

Vienlīdzīga finanšu sektora pakalpojumu pie-
ejamības nodrošināšana ārvalstu investoriem,
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Pašreizējā ģeopolitiskā krīze rada daudz izaicinājumu tautsaimniecībai, bet tajā pašā laikā paver arī 
jaunas iespējas, lai, izmantojot stratēģisku un sistēmisku pieeju, palielinātu ārvalstu tiešās investī-
cijas (ĀTI) un valsts konkurētspēju un ārējo drošību.

AmCham ieskatā zemāk minēto problēmjautājumu risināšanas rezultātā Latvija kļūs konkurētspējī-
gāka un pievilcīgāka investīcijām.

Pašreizējās ģeopolitiskās krīzes ietekmē, Latvijas prioritātes neapšaubāmi ir palielināt ieguldījumus 
drošībā, aizsardzībā un enerģētiskajā neatkarībā. Taču ieguldījumu palielināšana cilvēkkapitālā ir ne 
mazāk būtisks jautājums Latvijas nākotnei. AmCham ir gatava strādāt kopā ar Latvijas politikas vei-
dotājiem un citiem partneriem, lai sasniegtu kopīgo mērķi – konkurētspējīgu un labklājīgu Latviju. 

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) augsti novērtē sadarbību ar pašreizējo Ministru ka-
binetu un iepriekšējo Saeimu, cenošoties mazināt pašreizējās krīzes ietekmi un nodrošināt Latvijas 
iedzīvotāju labklājību. Tomēr uzņēmējdarbības jomas pārstāvji ir noraizējušies par gaidāmo ekono-
mikas lejupslīdi, prognozējot, ka samazināsies ārvalstu investīciju piesaiste un pastiprināsies jau 
esošo investīciju aizplūšana, tādēļ nepieciešams steidzami meklēt risinājumus, lai amortizētu gai-
dāmo investīciju samazinājumu un uzlabotu valsts konkurētspēju, īstenojot gan īstermiņa, gan ilg-
termiņa pasākumus investīciju piesaistei.

AmCham ieskatā starptautiskie uzņēmumi var sniegt būtisku pienesumu un iespējamos risinājumus. 
Starptautisko uzņēmumu ieguldījumi ir nozīmīgi Latvijas tautsaimniecībai un labklājībai. Piemēram, 
AmCham biedru uzņēmumi 2021. gadā nodarbināja vairāk kā 15200 cilvēku ar apgrozījumu ap €1,3 
mljrd., nodokļos samaksājot €236 milj. Lai gan vairums uzņēmumu atzīst, ka kopumā Latvijas inves-
tīciju vide ir samērā labvēlīga, prioritizējot investīciju piesaisti, būs iespējams sekmīgāk pārvarēt 
ekonomisko lejupslīdi un panākt straujāku izaugsmi nākotnē. 

Ievads

Par savu galveno uzdevumu uzskatām centienus nodrošināt to, lai uzņēmumi, 
kas jau strādā Latvijā, šeit turpinātu ieguldīt un paplašināt darbību, tajā pašā 
laikā kopīgiem spēkiem pārliecinot iespējamos investorus izvēlēties Latviju 
viņu uzņēmumu turpmākai attīstībai. 
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1.1. Pāreja uz inovatīvu, augstas pievienotās 
vērtības ekonomiku un produktivitātes kāpi-
nāšana

1.2. Mērķtiecīga ārvalstu tiešo investīciju pie-
saiste prioritārās nozarēs

Rekomendācijas

Valsts tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšana un proaktīva investīciju piesaiste1. 1

Latvijas plānošanas dokumentos  norādīta vir-
zība uz augstas pievienotās vērtības ekonomi-
ku, lai mainoties konkurences priekšrocībām, 
Latvijas uzņēmēji virzītos uz zināšanās un ino-
vācijās balstītu tautsaimniecības modeli. Ne-
pietiekams digitālās transformācijas un tehno-
loģiskās attīstības līmenis ir viens no Latvijas 
zemās produktivitātes cēloņiem. Latvijas turp-
mākā izaugsme ir cieši saistīta ar spēju kāpināt 
produktivitāti, kas šobrīd krietni atpaliek no 
Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa. Lai pa-
augstinātu produktivitāti, nepieciešams vairot 
cilvēkkapitālu, veikt ieguldījumus inovāciju 
ekosistēmas attīstībā, jaunās tehnoloģijās un 
digitālajos risinājumos, kā arī palielināt augstu 
tehnoloģiju produktu īpatsvaru eksportā.

Aizvadītā gada laikā Latvija parādījusi labus re-
zultātus ārvalstu investīciju piesaistē, īstenojot 
43 jaunus investīciju projektus. Latvijā izteikti 
daudz jaunu investīciju veiktas ražošanā. Nā-
kotnes izaugsme investīciju piesaistē saistāma 
ar digitālo ekonomiku, tai skaitā, IT, telekomuni-
kācijām un medijiem, kā arī autobūves un mo-
bilitātes nozarēm. Neraugoties uz veiksmīgo 
rezultātu, Latvijai būtu nepieciešams īstenot 
mērķtiecīgu un aktīvu investīciju piesaistes po-
litiku, ieviešot jaunus investīciju atbalsta in-
strumentus, kā piemēram, “Zaļā koridora” prin-
cipu, kurš paredz samazināt administratīvos 
šķēršļus un būtiski paātrināt investīciju projek-
tu īstenošanas laiku, kā arī veltot vairāk Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūras resursu 
ĀTI piesaistei noteiktās nozarēs.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija: https://www.em.gov.lv/lv/industriala-politika

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 Edition: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver
/9789264244160-en.pdf?expires=1636639389&id=id&accname=guest&checksum=9E839F764E51CD75FFD653A5C917D802

EY Attractiveness Survey Latvia, When at crossroads, how does “digital” drive Latvia’s attractiveness? June 1, 2022: 
https://www.ey.com/en_lv/attractiveness/ey-attractiveness-survey-latvia

Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnes 2021-2027: https://www.em.gov.lv/lv/media/4157/download

Eurostat, Productivity trends using key national accounts indicators: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Productivity_trends_using_key_national_accounts_indicators#Labour_productivity_trends_at_country_level 

1.3. Kapitāla tirgus attīstība un labas korpora-
tīvās pārvaldības ieviešana visos valsts un 
pašvaldības uzņēmumos

1.4. Taisnīga nodokļu politika ārvalstu un vie-
tējiem investoriem

Laba korporatīvā pārvaldība ir priekšnosacījums 
veiksmīgai ekonomikas attīstībai, t.sk. finansē-
juma piesaistei un stabilai izaugsmei. Privātajā 
sektorā aizvien vairāk uzņēmumu ievieš un no-
vērtē labas pārvaldības sniegtās priekšrocības, 
tomēr, ņemot vērā valsts un pašvaldību uzņē-
mumu īpatsvaru ekonomikā, Latvijā ir svarīgi, lai 
arī valsts un pašvaldībām piederošie uzņēmumi 
būtu pārvaldīti atbilstoši labas pārvaldības re-
komendācijām. Tas paver iespējas arī valsts un 
pašvaldības uzņēmumiem saņemt finansējumu 
brīvā kapitāla tirgū, vienlaicīgi valstij un pašval-
dībai saglabājot stratēģisko kontroli uzņēmu-
mos. Tas savukārt attīstītu vietējo kapitāla tirgu, 
sniedzot iespēju ne tikai ārvalstu vai profesio-
nālajiem investoriem (t.sk. pensiju fondiem), bet 
arī Latvijas iedzīvotājiem piedalīties valsts eko-
nomikas attīstības veicināšanā un ieguldījumu 
kultūras attīstībā. Tāpat aicinām ieviest centrali-
zētu kapitālsabiedrību pārvaldības modeli at-
bilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) Valsts kapitālsabiedrību 
korporatīvās pārvaldības vadlīnijām, lai nodro-
šinātu publisko līdzekļu efektīvu un caurskatā-
mu pārvaldību.                                                                                  

Pašreizējā nodokļu sistēmas ietvarā ārvalstu in-
vestori, saņemot dividendes no Latvijas uzņē-
muma, nevar pilnībā izmantot dubulto nodokļu 
konvenciju piedāvātās priekšrocības. Tas rada 
lielāku nodokļu slogu un nekonkurētspējīgus 
apstākļus ārvalstu investoriem salīdzinājumā ar 
Latvijas kaimiņvalstīm. Lai līdzsvarotu esošo 
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1.5. Finanšu sektora pakalpojumu pieejamība 
ārvalstu investoriem

1.6. Datos balstīta lēmumu pieņemšana un la-
bāka koordinācija 

Rekomendācijas

Banku pakalpojumiem jābūt pieejamiem vien-
līdzīgā kvalitātē gan Latvijas, gan arī ārvalstu 
investoriem. Aizvadīto gadu laikā Latvija ir īste-
nojusi ievērojamas reformas noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferā-
cijas finansēšanas novēršanas jomā, stiprinot 
finanšu sektora uzraudzību. Finanšu pakalpoju-
mu nodrošināšanā konsekventi jānodrošina ris-
ku izvērtējumā balstīta pieeja gan finanšu pa-
kalpojumu sniedzējiem, gan to uzraugiem. 
Tomēr būtu jāizvairās no nozares pārregulāci-
jas, jo baidoties no iespējamiem pārkāpumiem, 
klienti, it īpaši, investoru nerezidentu segmentā 
ar nesaņemt banku pakalpojumus, tā vietā iz-
vēloties citas jurisdikcijas.  

Efektīva datu pārvaldība dod iespēju ne vien 
apkopot un analizēt datus, bet arī izprast lēmu-
mu ietekmi uz sabiedrību un tautsaimniecību 
un paaugstina produktivitāti. Ir jāturpina pu-
bliskā un privātā sektora digitalizācija, uzturot 
pastāvīgu informācijas apmaiņu starp starp da-
žādām valsts pārvaldības iestādēm un privāto 
sektoru. Aicinām izveidot valsts stratēģisku pār-
raudzību digitālās transformācijas īstenošanai,

Līdztekus ieguldījumiem inovāciju ekosistēmā 
un cilvēkkapitālā, Latvijai nepieciešams stipri-
nāt valsts tēlu un izveidot valsts zīmolu, ar mār-
ketinga aktivitāšu palīdzību popularizējot valsts 
tēlu un tā konkurences priekšrocības investīciju
 piesaistē. Lai gan 2020.gadā, balstoties pētīju-
mā un ekspertu intervijās, tika uzsākts darbs 
pie vienotas valsts tēla izstrādes, pašreiz 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īste-
notajam fokusam uz misiju “Jūra 2030” trūkst 
sasaistes ar valsts vienotajā stratēģijā noteikta-
jiem mērķiem, t.i. ņemot vērā nozīmi eksporta 
veicināšanā, tūrisma attīstībā un ārvalstu inves-
tīciju piesaistē.

1.7. Latvijas kā pievilcīga investīciju galamēr-
ķa reputācijas nostiprināšana

balstoties uz Ārvalstu Investoru padomes 
Latvijā priekšlikumiem, tai skaitā izveidojot 
valsts līmeņa digitālās pārvaldes vadītāja (angļu 
val. Chief Information Officer; CIO) amatu, kura 
atbildībā būtu centralizētas digitālās politikas 
īstenošana. 

nodokļu sistēmu gan vietējiem, gan ārvalstu in-
vestoriem, piedāvājam  veikt grozījumus liku-
mos “Par uzņēmumu ienākuma nodokļi” un “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, izlīdzinot no-
dokļu slogu fiziskām personām nerezidentiem. 
Piedāvātās izmaiņas ir tehniskas, un tās nemazi-
nās Latvijas nodokļu sistēmā iemaksāto nodok-
ļu apjomu, taču samazinās nodokļu slogu nere-
zidentiem Latvijā veiktajām investīcijām un vei-
cinās mūsu konkurētspēju ārvalstu investoru 
piesaistē.

AmCham vēstule Latvijas Republikas Finanšu ministram, 2022: https://www.amcham.lv/data/Advocacy/ieteikumi-nodoklu-sloga-ma
zinasanai-03032022.pdf 

Ārvalstu Investoru Padomes Latvijā nostāja par datiem, 2022: https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2022/09/FICIL_PP_Data_LV_
2022.pdf

Informatīvais ziņojums “Par vienota valsts tēla izstrādi”: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40491531 
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2.1. Nodarbinātības jautājumu efektīvāka pār-
valdība un fragmentācijas mazināšana

2.2. Talantu piesaiste un noturēšana

Nodarbinātības politikas veidošana Latvijā ir 
sadrumstalota, tādēļ būtu nepieciešams pār-
skatīt nodarbinātības jomas pārvaldību, uzlabo-
jot koordināciju un komunikāciju starp reso-
riem, lai nodrošinātu ilgtermiņa vīziju par no-
darbinātību Latvijā, sasaistot to ar valsts attīstī-
bas plānošanas dokumentiem (Nacionālo attīs-
tības plānu, Nacionālo industriālo politiku) un 
ieviešot stratēģiju ar konkrētiem, izmērāmiem 
mērķiem. 

Cilvēkkapitāls ilgstoši bijis nepietiekami novēr-
tēts resurss Latvijas tautsaimniecībā, kuru 
mērķtiecīgi izglītojot, iespējams piesaistīt in-
vestīcijas, izveidot labi apmaksātas darba vie-
tas, tādējādi mazinot iedzīvotāju nevienlīdzību 
un vairojot vispārējo labklājību. Latvijas darba 
tirgū atrast un piesaistīt nepieciešamos talantus 
ar katru gadu kļūst sarežģītāk, ņemot vērā gan 
negatīvās demogrāfiskās tendences, gan augs-
tas kvalifikācijas speciālistu trūkumu. Izvirzot 
mērķi kļūt par starptautisku karjeras galamērķi, 
Latvija risinātu akūto darbaspēka trūkumu un 
nodrošinātu tautsaimniecības turpmāku iz-
augsmi.

Mērķtiecīgi un ilgtspējīgi ieguldījumi Latvijas cilvēkkapitālā1. 2

Rekomendācijas

2022. gadā zinātnes finansējums Latvijā ir ievē-
rojami pieaudzis ar mērķi sasniegt 1% no IKP 
2024. gadā, taču vēsturiski tas bijis viens no ze-
mākajiem ES.  “Latvijas atvērtās zinātnes stratē-
ģija 2021-2027” piedāvā brīvi pieejamu zināt-
nisko informāciju, veicinot padziļinātu sabiedrī-
bas iesaisti pētniecības procesos. Ieguldījumu 
palielināšanai ir arī jāveicina sadarbība kā līdz-
svarotam pētījumu un zināšanu piedāvājumam 
starp zinātnes institūcijām un industriju piepra-
sījumu, jāveicina tehnoloģiju pārneses infra-
struktūra. Caur investīcijām inovācijās un izglītī-
bā, kā arī precīzākām nākotnes prasmju progno-
zēm panākams lielāks darba tirgus pieprasījuma 
un piedāvājuma līdzsvars. Vienlaikus ir jāturpina 
īstenot aizsāktās reformas gan vispārējā, gan 
augstākajā izglītībā, lai uzlabotu izglītības kvali-
tāti, pieejamību un konkurētspēju dažādos mā-
cību posmos.

Viens no ekonomiskās izaugsmes galvenajiem 
faktoriem ir cilvēkresursu pieejamība, tādēļ  ne-
pieciešama stratēģiska un ilgtspējīga pieeja 
valsts ieguldījumiem cilvēkresursos. Latvijā ve-
selības aprūpes izdevumu pieauguma temps 
pārsniedz IKP pieauguma tempu, bet kopējie iz-
devumi veselības aprūpei uz vienu iedzīvotāju 

2.4. Valsts ieguldījumu zinātnē, pētniecībā un 
inovācijās kāpināšana un izglītības reformu 
turpināšana

2.5. Stratēģiski un ilgtspējīgi ieguldījumi vese-
lības aprūpē

2.3. Prasmju apguve un pārkvalifikācija atbils-
toši darba tirgus vajadzībām

Prasmju un īpaši digitālo prasmju apmācība bū-
tu jāpiedāvā iespējami plašā pasākumu klāstā 
visām iedzīvotāju grupām, tai skaitā dažādās iz-
glītības, mūžizglītības un pārkvalifikācijas prog-
rammās. Digitālās pratības uzlabošana ir jāveici-
na dažādos kompetenču līmeņos, jo tā ietver arī 
tādas mūsdienās svarīgas prasmes kā datu ana-
līze, informācijas pratība, interneta drošība, pro-
blēmrisināšana, sadarbība un komunikācija, iz-
mantojot digitālās tehnoloģijas. Kvalitatīvam 

saturam ir jākļūst par kvalifikācijas celšanas un 
pārkvalifikācijas galveno prioritāti. Apmācību 
programmas jāveido tā, lai veicinātu pastāvīgu 
mācīšanās procesu un tā efektivitātes uzlaboša-
nu, jāpievērš uzmanību ne tikai satura uzlaboša-
nai, bet arī mācību metodēm, pieejamībai un ak-
tuālākajām globālajām tendencēm, izmantojot 
starptautiski atzītas un sertificētas mācību prog-
rammas. 

7  

2022. gada Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) Latvija no 27 dalībvalstīm ierindojas 17.vietā, 
Igaunija – 9. vietā, Lietuva – 14.vietā, visvairāk atpaliekot iedzīvotāju digitālo prasmju vērtējumā. The Digital Economy and Society 
Index: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 

Eurostat, Gross Domestic expenditure on R&D: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_09_10/default/table?lang=en 

Latvian Open Science Strategy 2021-2027: https://www.izm.gov.lv/lv/media/17072/download
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Rekomendācijas

Latvijā joprojām ir vieni no zemākajiem ES. Ilgt-
spējīgs veselības aprūpes finansējums nodroši-
na ekonomisko ilgtspēju un tieši korelē ar sa-
biedrības veselības rezultātiem, tādēļ ir jāturpi-
na stratēģisku virzību uz veselības aprūpes bu-
džeta palielināšanu līdz 8% no IKP, lai līdz 
2027.gadam sasniegtu pašreizējo ES valstu vi-
dējo rādītāju valsts ieguldījumiem veselībā. 
Turklāt veselības aprūpes budžetu nepiecie-
šams līdzsvarot, nodrošinot ne vien atalgojuma 
kāpumu medicīnā strādājošiem, bet arī ambula-
toro tehnoloģiju un medikamentu budžeta pie-
augumu proporcionāli kopējam budžeta pieau-
gumam, lai veicinātu veselības aprūpes pakal-
pojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

Sabiedrības novecošanās un hronisko un blakus 
saslimšanu skaita pieauguma dēļ pieprasījums 
pēc veselības aprūpes pakalpojumiem nepār-
traukti pieaug, radot spiedienu uz veselības ap-
rūpes sistēmu. Esošie veselības aprūpes organi-
zēšanas modeļi prasa reorganizāciju, lai ietvertu 
jaunas ārstēšanas tehnoloģijas un personalizētu 
medicīnu, kas pacientiem nodrošinātu reālu 
vērtību, tai pašā laikā optimizējot izmaksas. Vēr-
tībā balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir koncep-
tuāla pieeja veselības aprūpes pārveidei, kas 
vērsta uz pacientu veselības aprūpes rezultātu 
un veselības aprūpes sistēmas snieguma uzla-
bošanu, vienlaicīgi kontrolējot veselības aprū-
pes izmaksu pieaugumu. VBVA balstās uz ie-
priekš izmantotām veselības sistēmas pārvaldī-
bas koncepcijām: pierādījumos balstītu veselī-
bas aprūpi, veselības ekonomikas principu lie-
tojumu, visaptverošu kvalitātes un pacientu

2.6. Efektīvāka veselības aprūpes organizēša-
nas modeļa ieviešana, izmantojot vērtībā bals-
tītu veselības aprūpes pieeju

drošības sistēmu, tās papildinot ar veselības 
aprūpes samaksas sistēmas sasaisti ar sasniegto 
rezultātu. Apkopojot labāko starptautisko praksi 
un terminoloģiju, AmCham veselības ekspertu 
vadībā izstrādāts VBVA Latvijas koncepts  un rī-
cības plāna paraugs VBVA projektu īstenošanai 
izvēlētās veselības aprūpes jomās. Tuvākajā lai-
kā nepieciešams uzsākt VBVA pilotprojektu īste-
nošanu, sadarbojoties pakalpojumu sniedzē-
jiem, maksātājiem un veselības politikas veido-
tājiem.

Jaunās paaudzes digitālās veselības ekosistē-
mai Latvijā ir jābūt pieejamai un saprotamai, iz-
maksu efektīvai, kā arī pacientam un ārstam 
draudzīgai. Ir jāprioritizē veselības datu kvalita-
tīva uzkrāšana, savienojamība un savietojamība, 
lai pārredzamā nākotnē mūsu valsts iedzīvotāji 
varētu saņemt vērtībā balstītu veselības aprūpi, 
veselības aprūpes speciālisti praktizēt precīzijas 
medicīnu jomās, kur mirstības līmenis ir viens 
no kritiskākajiem visā pasaulē, un politikas vei-
dotāji varētu īstenot pierādījumos balstītu pār-
valdību. Latvijas veselības aprūpē ir svarīgi tur-
pināt iesākto darbu digitālās veselības ekosis-
tēmas veidošanā, kur savu gatavību sadarboties 
memorandā  ir apliecinājuši vadošie veselības 
jomas līderi. Aicinām paātrināt veselības aprū-
pes jomas digitālo transformāciju, attīstot Digi-
tālās veselības kompetences centru, neatlieka-
mi sagatavojot nacionālo Digitālās veselības 
stratēģiju un pildot Digitālās veselības memo-
randā ietvertās apņemšanās. 

2.7. Veselības digitalizācija pacientu iznāku-
mu un nozares pārvaldes uzlabošanai

8

 
 

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā viedokļa ziņojums, 2021: https://www.amcham.lv/data/Events/viedokla-zinojums-2021-lv.pdf 

OECD Health at glance, 2021: www.oecd.org/health/health-at-a-glance/

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā viedokļa ziņojums, 2022: https://www.amcham.lv/data/Advocacy/amcham-zinojums-2022-lv.pdf 

Vērtībās balstīta veselības aprūpes koncepcija, 2022: https://www.amcham.lv/data/Advocacy/vbva-koncepcija-2022.pdf 

Institute for Health Metrics and Evaluation, 2022: https://www.healthdata.org/latvia 

Sadarbības memorands par digitālo transformāciju, Digitālās Veselības ekosistēmu un inovāciju veicināšanu veselības nozarē, 2022: 
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/vienojas-par-jaunu-pieeju-veselibas-nozares-digitalizacija
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Pašreizējās ģeopolitiskās krīzes ietekmē, Latvijas prioritātes neapšaubāmi ir palielināt ieguldījumus
drošībā un aizsardzībā, kā arī enerģētiskajā neatkarībā. Taču Latvijas ekonomikas atveseļošanās pēc 
krīzes būs atkarīga arī no tā, cik lielā mērā valsts būs ieguldījusi Latvijas cilvēkkapitālā un proaktīvā 
investoru piesaistē. Aicinām prioritizēt ĀTI piesaistes politiku, kā to jau iepriekš ir veiksmīgi izdarī-
jušas mūsu kaimiņvalstis, rezultātā nodrošinot straujāku to tautsaimniecību izaugsmi un teju div-
reiz augstāku ienākumu līmeni iedzīvotājiem.   Tāpat aicinām pilnveidot nodokļu vidi, digitalizā-
cijas rezultātā to vienkāršojot, kā arī izvairīties no “de facto” dubultās nodokļu aplikšanas nerezi-
dentiem, saņemot dividendes no Latvijas uzņēmuma. 

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā ir gatava iesaistīties dialogā ar Latvijas politikas veidotājiem 
un atbalstīt centienus pārvarēt pašreizējo krīzi, koncentrējoties uz Latvijas tautsaimniecības kon-
kurētspējas paaugstināšanu. Esam gatavi iesaistīties dialogā par minētajiem priekšlikumiem un 
sniegt atbalstu to ieviešanā! 

Secinājumi

9  AMCHAM REKOMENDĀCIJAS

Krasnopjorovs Oļegs, Makroekonomika: https://www.makroekonomika.lv/ka-panakt-igauniju-un-lietuvu 

The World Bank. IKP per capita USD: Lietuva 42,665, Igaunija 42,191, Latvija 34,468:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=LV-EE-LT

AmCham position on balancing tax burden for foreign investors: https://www.amcham.lv/en/programs/advocacy/dividends-tax-proposal 
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www.amcham.lv

AmCham ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk nekā 150 
uzņēmumu. Tās mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un 
draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un 
kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības 
pārstāvjiem Latvijā. Starp AmCham prioritātēm ir cilvēkkapitāla attīstība jomās, kas 
saistās ar sagatavošanos darba tirgus nākotnes vajadzībām un Latvijas sabiedrības 
veselības rezultātu uzlabošana ar mērķi saglabāt esošās un palielināt jaunas 
investīcijas.


