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Reģionālās politika 

Galvenais uzsvars – reģionālā ekonomika: 

Vietējo resursu apzināšana un specializācija  

Uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana 

Vietējās uzņēmējdarbības vides uzlabošana, t.sk. 

administratīvā sloga mazināšana un citi pašvaldību 

pasākumi 



Pašvaldības iespējas 

uzņēmējdarbības veicināšanai 
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Pārvalde un citi 

pasākumi 

Nekustamais 

īpašums un 

mārketings 

Infrastruktūra 



1. Infrastruktūra- ES fondu 

investīcijas 
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Industriālās zonas – “telpa” uzņēmējiem 

Pašvaldību novērtējums par brīvajām platībām esošajās  un perspektīvajās industriālās zonās  9+21 

Dzelzceļš

A klases ceļš
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Brīvostas teritorija

Speciālās ekonomiskās
zonas teritorija
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Industriālās zonas 

• Degradēta vide, t.sk. neatbilstoši ceļi un 

komunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, 

gāze, nepietiekamas elektroenerģijas jaudas 

u.tml.) 



Industriālās zonas  
 

Augsta uzņēmumu koncentrācija 

• Piemēram, Daugavpils Ziemeļu rūpnieciskā zona  (12 

uzņēmumi ar 1227 nodarbinātajiem) 

 

 
 

 



Plānotie pamatprincipi ieviešanā 

• Atbalsts pašvaldību prioritārajiem investīciju projektiem, kas izvirzīti, 

pamatojoties uz pašvaldības attīstības programmu 

• Atbalsts projektiem, kas vērsti uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu, 

t.sk. apzinot uzņēmēju vajadzības 

 redzama skaidra sakarība starp publiskās infrastruktūras trūkumiem un 

uzņēmēju vajadzībām; 

  publiskās infrastruktūras projekti pozitīvi ietekmēs privāto investīciju 

piesaisti vai jaunu darba vietu radīšanu privātā sektorā;  

priekšroka ražojošiem uzņēmumiem, īpaši – eksportspējīgiem un 

inovatīviem uzņēmumiem;  

priekšroka tādiem uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem, kur noslēgts 

nodomu protokols ar potenciālo privāto investoru 
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Projekta 
ideja 

Uzņēmējs Pašvaldība 

VARAM atbalsta 
programma 
pašvaldībām 

EM/ZM atbalsta 
programma 
uzņēmējiem  

9 

sadarbība 

savstarpēja 

papildinātība 



1. palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā (3.3.2.) 

80 milj. euro ERAF (85%) 

Plānotās ES fondu investīcijas reģionālajai attīstībai (2) 

Pamatojums: zema uzņēmējdarbības aktivitāte un nepilnīgi  

priekšnoteikumi tās paaugstināšanai. 

Atbalsts: 

Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem: 

• uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai; 

• būtiskas infrastruktūras trūkumu esošajiem uzņēmumiem novēršanai; 

Finansējuma saņēmēji:  

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri, t.sk. Latgales reģiona pašvaldības,  sadarbības 

projektos ar sadarbības teritorijām.  

Rezultātā: 

Strādājošo skaits privātajā sektorā – 445,4 tūkst.* (bāze 2011.gadā – 429,9 tūkst.). 

Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  

(faktiskajās cenās, euro) – 2 125 milj. euro (bāze 2012.gadā – 1 700 milj. euro). 

Tieši atbalstīto komersantu skaits teritorijās, kurās veiktas investīcijas – 185. 

 

www.varam.gov.lv 
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2. Pilsētu degradēto teritoriju revitalizācija atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām (5.6.2.) 

199,38 milj. euro ERAF (85%) 

 

Definīcija: 

Degradēta teritorija ir vieta vai pilsētas daļa, kas līdzšinējā laikā ir izmantota, apbūvēta vai plānota 

uzņēmējdarbības aktivitātēm, bet šobrīd tur uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātība nav 

apmierinošā līmenī. Teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti vai nolaisti vai arī 

nereti – piesārņoti.  

Atbalsts: 

Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras investīciju 

projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu 

degradēto (t.i. deprived areas)  teritoriju atjaunošanu (teritorijas iekārtošanas darbi). 

Finansējuma saņēmēji: 

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri, t.sk. Latgales reģiona pašvaldības,  sadarbības 

projektos ar sadarbības teritorijām. 

Rezultātā: 

Strādājošo skaits privātajā sektorā – 445,4 tūkst. (bāze 2011.gadā – 429,9 tūkst.). 

Degradēto teritoriju platības samazinājums – 691ha. 

Plānotās ES fondu investīcijas reģionālajai attīstībai (3) 

www.varam.gov.lv 



EM atbalsta pasākumi komersantiem 

1. SAM Nr. 1.2.2.: inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu komersantu attīstība 

(64,8 milj. euro ERAF)  

2. SAM Nr. 3.1.1.: sekmēt finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai 

komersantiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu 

veidošanos (94,4 milj. euro ERAF) 

3. SAM Nr. 3.2.1.: veicināt MVK konkurētspēju un eksportspēju (87,9 milj. 

euro ERAF) 

4. SAM Nr. 3.3.1.: veicināt MVK konkurētspēju un jaunu ideju attīstību 

apstrādes rūpniecībā, nodrošinot industriālās infrastruktūras pieejamību 

(51,8 milj. euro ERAF) 

5. SAM Nr.4.1.1. veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas 

patēriņa samazināšanu apstrādes rūpniecības nozarē (32,5 milj. euro KF) 

 

 

 



Lauku attīstības programma 2014-2020 
1 530 milj. eiro 

lauksaimniecības un lauku 

attīstībai 

 

Pamatpakalpojumi lauku 

apvidos (126,6 milj. EUR) -  

pašvaldības ceļu izbūve un/vai 

rekonstrukcija 

 

Atbalsts ieguldījumiem ar 

lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā 

– 50 milj. eiro 

 

LEADER pasākumi – 76,5 

milj. EUR, t.sk.: 

lauku tūrisms – 11,8 

nelauksaimnieciskā 

uzņēmējdarbība – 30,6 

mājražošana – 5,0 

 



2. Nekustamais īpašums un 

marketings 
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 Nekustamais īpašums 
 

• Zemes noma līdz 30 gadiem (iepriekš maksimālais bija 12 

gadi) 

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu”  (spēkā esošs) 

 

•Atlaides - samazināt nomas maksu ne vairāk kā par 50% no 

noteiktās nomas maksas apmēra, ja neapbūvēts zemesgabals 

tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai 

VARAM izstrādājusi grozījumus MK 30.10.2007. noteikumos Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” (saskaņošanas procesā) 

 

 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXMpQ_KG3i6VmM&tbnid=9vhGodeRzEiqgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.outsidethebeltway.com/what-social-contract/&ei=_eU2UsKZGeik4ASo6oCIBQ&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNF_4l0OjmGZlwfquMKChgOZMtODcA&ust=1379415925751940


Nekustamais īpašums 

• Pašvaldība var piešķirt NĪN atvieglojumus  un likmes atkarībā no budžeta 

ieņēmumu izpildes 

 

• Administratīvas sankcijas pret nekustamā īpašuma īpašniekiem, kam 

pieder īpašums esošās/potenciālās industriālās zonas teritorijā un kas 

neapsaimnieko šo īpašumu 

 VARAM sagatavos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai uzlabotu 

neapsaimniekotu industriālo īpašumu apsaimniekošanu  (motivējošākas administratīvās 

sankcijas u.c. risinājumu izvērtējums).  Plānots 2014.gadā 
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Mārketings 
• Investīciju katalogi ar īpašumiem (karte, neizmantotie zemes 

gabali u.tml.). 

• Pieejami pašvaldību mājaslapās, piemēram: 

Elektroniskais katalogs (zeme, ražošanas ēkas, noliktavas) – 

Rēzekne; 

Datu bāze par ražošanas teritorijām, ražošanas un noliktavu 

telpām – Līvānu novads; 

• Drukātais katalogs – Daugavpils. 

 

 

 

 

 



Mārketings  
• Veidot novada/reģiona zīmolu, kurā iesaistās vietējie 

uzņēmēji: 

 

 

 

 
• Atbalstīt uzņēmējus pārstāvniecībai izstādēs:  

 Jūrmalā realizēts projekts, kurā tika atbalstīta uzņēmēju dalība 

15 starptautiskajās tūrisma izstādēs. 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ttlflzIyW56B4M&tbnid=akd3RNyX-o46GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/24254&ei=Dv0yUomrDOnZ4ATVv4CACA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNGqwhAxzqcPzREZPzSVyCCFb6f3XQ&ust=1379159666552751
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AuUgXVnOyJGy5M&tbnid=snSNXPVZLjTlRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/617?mode=print&ei=_aE6UrTVIeKK4ATi74CYCw&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNHwN0RyFAec-LnQxTsIR6ZU_pGv-g&ust=1379660667995768


1. Aktivitāte: reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju 

sistēmas izveide Latgales plānošanas reģionā    

• 4 pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju vizītes uz 

ārvalstīm (15 personu grupai), lai popularizētu vietējo produkciju un radītu tai 

jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu – 2014.gadā un 2015.gadā katrā 

pa 2 vizītēm; 

• Latgales reģiona pārstāvniecības izveide Rīgā un tās darbības nodrošināšana 2 

gadus (iespējas prezentēt produkciju, organizēt tematiskus pasākumus, veidot 

kontaktus un saņemt konsultācijas) – plānots uzsākt darbību līdz 1.aprīlim. 

• investīciju kataloga un investīciju piesaistes mājas lapas izstrāde Latgales 

reģionā 2014.gadā;  

• 3 pieredzes apmaiņas pasākumi ar Norvēģijas ekspertiem uzņēmējdarbības 

veicināšanas jautājumos – 2014.gadā 2 pasākumi un 2015.gadā 1 pasākums. 

 

 

 

NFI projekts “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 

Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”  

 



2. Aktivitāte: vietējo pašvaldību lomas palielināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanā 

• 2 pieredzes apmaiņas pasākumi ar Norvēģijas ekspertiem 

2014.gadā (līdz 10 personām - pašvaldībām);  

• investīciju piesaistes mārketinga materiālu izstrāde angļu 

valodā 30 pašvaldībām līdz š.g. jūlijam;  

• 30 pašvaldību investīciju projektu sagatavošana 

potenciālajiem investoriem 2014. un 2015.gadā;  

• 9 pilsētām dalības maskas segšana starptautiskajās izstādēs 

2014. un 2015.gadā. 
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Paldies par uzmanību! 

 
Raivis.Bremsmits@varam.gov.lv 


