
 
 
Preses relīze 
2020.gada 17.jūlijs 

 
LU pētīs COVID-19 pand ēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniec ību 

 
Latvijas Zin ātnes padome Valsts p ētījumu programmas ietvaros finans ēs 
Latvijas Universit ātes (LU) p ētniec ības projektu "Ekonomiskais, politiskais un 
juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniec ības potenci āla saglab āšanai un 
konkur ētspējas pieauguma veicin āšanai p ēc pand ēmijas izrais ītas kr īzes 
(reCOVery-LV)". Projekta vad ītāja ir LU profesore Inna Šteinbuka. 
 
“Apzināmies, cik pašlaik ir vitāli svarīgi apvienot pētnieku analītiskos secinājumus ar 
valsts, pašvaldību un NVO praktisko pieredzi, lai Latvijas tautsaimniecība ne tikai 
saglabātu nākotnes attīstības potenciālu, bet arī rastu atbilstošus un efektīvus valsts 
ekonomikas izrāviena rīkus. Plānojam pabeigt projektu pirms Ziemassvētkiem, tāpēc 
sākam strādāt jau pirms projekta apstiprināšanas,” uzsver prof. Inna Šteinbuka. 
 
Projekta izstrādē tiks iesaistīta starpdisciplināra pētnieku komanda no Latvijas 
Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 
Rīgas Stradiņu universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.  
 
Projekta mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru COVID-19 pandēmijas 
ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un 
inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas 
radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas 
ekonomikas attīstību. Padziļināti tiks analizēta produktivitāte kā izaugsmes 
veicināšanas faktors, kritiskākas eksporta nozares, pārtikas piegāžu ķēžu 
pārstrukturēšana, komercbanku sistēmas efektivitāte un infrastruktūras 
modernizācija. Analīze un scenāriju izstrāde tiks veikta, ņemot vērā mikroekonomisko 
(uzņēmumu) un makroekonomisko (valsts) līmeni, kā arī reģionālos, socioloģiskos un 
tiesiskos aspektus. Tiks izsekoti procesi, kuriem ir potenciāls izraisīt strukturālas un 
institucionālas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Tiks novērtēti arī starptautiskās 
politiskās norises, kas potenciāli ietekmēs starptautisko tirdzniecību, investīcijas un 
darbaspēka plūsmu. 
 
Projekta noslēgumā tiks publicēts objektīvs esošās politikas novērtējums pandēmijas 
radīto zaudējumu mazināšanai, izstrādāti Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnes 
scenāriji, ņemot vērā sociālo, fiskālo un reģionālo faktoru dinamiku, kā arī 
starptautiskās politikas tendences. Projekta īstenotāji iesniegs valdībai zinātniski 
pamatotus un piemērojamus politikas ieteikumus.  
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