
Latvijas lauki šodien  
no reģionālās politikas viedokļa  

 

Raivis BREMŠMITS 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Reģionālās politikas departamenta direktors 



Reģionālās atšķirības 
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IKP uz vienu iedzīvotāju (faktiskās cenas), EUR. CSP dati 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas  reģionos, laika posmā no 2005.-
2016.gadam, % 
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Izaicinājumi un 
risinājumi 

Izaicinājumi 
• Reģionālā attīstība – atšķirību mazināšana 
• Kas var noturēt (pievilināt) iedzīvotāju 

reģionā ? 
• Resursi vienmēr ierobežoti – pašvaldību 

pieprasījums pārsniedz iespējas 
 

Risinājums ? 
• Pilsētu tīkls 9+ 21 
• Finansējuma koncentrācija uzņēmējdarbības 

atbalsta projektos – pelnošos ne komforta 
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Kāpēc pašvaldība ? 
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Ieguldījums 
biznesa idejā 

Apkalpojošā 
infrastruktūra 

Peļņa, 
attīstība 

Mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem: 

• Nav jāiegulda  apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi 

u.tml.) 

•Vairāk resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.)  



Panākumu “atslēga” - 
sadarbība 
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Industriālā zona 

Komersants  
t.sk. IK, IU, ZS, ZvS 

Pašvaldība 

Rezultāti: 

• Jaunradītas darbavietas 

• Nefinanšu investīcijas 

Investīcijas 

komercdarbībā 

Apliecinājums 

par interesi 

vai sadarbības 

līgums 



Attiecināmās izmaksas 
 

   

• Ēkas un to infrastruktūra 

• Teritorijas iekārtošanas izmaksas (veco ēku 

nojaukšana, teritorijas attīrīšana) 

• Inženiertīkli (elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) 

• Ceļi un to saistītā infrastruktūra 

• Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas, ≤ 10%, 

izņemot ēku iegādi valsts atbalsta gadījumā 
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Reģionālās attīstības atbalsta pasākumi 
2014-2020 

Indikatīvais ES fondu finansējums: 264,6 milj. EUR 
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības 

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 120,2 milj. EUR 
•Reģionālās nozīmes centri 92 milj. EUR 
•Latgales reģiona pašvaldības 52,24 milj. EUR 

SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā 

Indikatīvais ES fondu finansējums: 64,2 milj. EUR 
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības 

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 16,1 milj. EUR 
•Reģionālās nozīmes centri  10,9 milj. EUR 
•Novadu pašvaldībās  (89) 37,2 milj. EUR 

7 

SAM 5.6.2. – Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām  
 



Vai tikai ES fondi ? 
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Pašvaldību iniciatīvas 
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Pārvalde 

Pašvaldības 
speciālists 

uzņēmējdarbības 
atbalstam 

Pakalpojumu, t.sk. 
e-pakalpojumu, 
pieejamība un 

attīstība 

Partnerības 
veicināšana ar 
uzņēmējiem 

Pašvaldības 
darbinieku 

profesionālo iemaņu 
paaugstināšana 

Infrastruktūra 

Industriālo teritoriju 
attīstīšana 

Infrastruktūras  
uzlabošana 

(ūdensapgāde, 
kanalizācija, ceļi)  

Elektronisko sakaru 
tīkls 

Biznesa inkubatora 
izveide ar ražošanas 

telpām 

Nodokļu un nodevu 
atvieglojumi 

Mārketinga 
aktivitātes 

Teritorijas 
mārketinga 
programma 

Informatīvs atbalsts 
uzņēmējiem 

Novada zīmola 
izveide 

Uzņēmēju 
Konsultatīvās 

Padomes izveide 

Investīciju kataloga 
izveide 

Atbalsts 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

Konkursi, grantu 
programma 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

Jaunatnes 
ieinteresētības 

veicināšana par 
uzņēmējdarbību 

Iedzīvotāju 
tālākizglītības un 

mūžizglītības 
iespēju veicināšana 

Mentoringa 
programmas 

nodrošināšana 

Nodokļu un nodevu 
atvieglojumi 



Jaunās iespējas (1)* 

Valsts budžeta mērķdotācija 
pašvaldībām uzņēmējdarbības 
projektiem: 

• Kompleksi projekti - infrastruktūras 
projektiem un iekārtām 

• Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 3% 
iezīmēšana atbalsta programmai 

 

Priekšlikums atjaunot 10 milj. ikgadējo 
finansējumu 

1
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Jaunās iespējas* 

1. Nekustamais īpašums – atbilstoši komersanta 
(nomnieka) veiktajam ieguldījumam, 
pašvaldībai tiesības piedāvāt: 
• Pirmpirkuma tiesības 

• Atlaidi pārdošanā proporcionāli veiktajām investīcijām 

2. Finanšu instrumenti 
• Pašvaldību granti komersantiem (līdz 50 000) –Valsts kases aizdevumi 

pašvaldībām  

• Pašvaldību galvojumi komersantiem (līdz 50 000) gadījumos, kad projekts 

tiek finansēts no ALTUM 

 

1
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* Iespējas tiek diskutētas ar FM un citām nozaru ministrijām 



Galvenais 
priekšnoteikums ! 

1. Pašvaldību kapacitāte – spēja 
izmantot piedāvātās iespējas 

 

2. Ekonomiskais lielums - 
Plānošanas reģiona loma 
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Paldies par uzmanību! 

www.varam.gov.lv 
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