Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas tautsaimniecības transformācijas virzienu,
izaugsmes prioritāšu un specializācijas jomu kopsavilkums
Tautsaimniecības
Viedās
transformācijas
Izaugsmes prioritātes
specializācijas
virzieni
jomas
1. Ražošanas un
1.prioritāte: Efektīvāka pirmapstrādes produktu
eksporta struktūras izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu
maiņa
ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un
tradicionālajās
pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju
tautsaimniecības
un Latvijas radošās industrijas potenciāla plašāka
nozarēs
izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu
ražošanai.
2. Nākotnes
izaugsmes nozares,
kurās eksistē vai
var rasties produkti
un pakalpojumi ar
augstu pievienoto
vērtību

2.prioritāte: Tādas inovācijas sistēmas izveide, kas
nodrošina atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju
radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī
jaunām nozarēm ar augstu izaugsmes potenciālu, kas
balstītas
uz
izaugsmi
noteicošajām
atslēgtehnoloģijām un, kas nodrošina efektīvu jaunu
produktu/ pakalpojumu identifikāciju sistēmu, un kas
spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai
gan esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, gan arī
veidot jaunas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu.

3. Nozares ar
nozīmīgu
horizontālo
ietekmi un
ieguldījumu
tautsaimniecības
transformācijā.

3.prioritāte: Energoefektivitātes paaugstināšana, kas
ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu
optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu,
alternatīvo
energoresursu
izmantošanu
u.c.
risinājumus.

1.Zināšanuietilpīga bioekonomika;
2.Biomedicīna,
medicīnas
tehnoloģijas,
biofarmācija un
biotehnoloģijas;
3.Viedie
materiāli,
tehnoloģijas un
inženiersistēmas

4.prioritāte:
Modernas un mūsdienu prasībām 4.Viedā
atbilstošas IKT sistēmas attīstība privātajā un valsts enerģētika
sektorā.
5.prioritāte: Moderna un nākotnes darba tirgus 5.Informācijas
prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina un komunikāciju
tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu tehnoloģijas
īstenošanai
nepieciešamo
kompetenču,
uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības
līmeņos.
6.prioritāte: Attīstīta zināšanu bāze (fundamentālā
zinātne un zinātnes infrastruktūra) un cilvēkkapitāls
zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās
priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības
transformācijas procesā: zināšanu jomās, kas saistītas
ar viedās specializācijas jomām (1) zināšanu-ietilpīga

bioekonomika,
(2)
biomedicīna,
medicīnas
tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, (3)
viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas,
(4) viedās enerģētikas, un (5) IKT, kā arī EK
identificētajās atslēgtehnoloģijās (nanotehnoloģijas,
mikro un nano-elektronika, fotonika, advancētie
materiāli un ražošanas sistēmas, biotehnoloģijas).
7.prioritāte: Teritoriju esošo resursu apzināšana un
specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās
attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un
perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības
teritorijās.

