
Atbalsts pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai 
reģionālās politikas 2021-2027 ietvaros
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 Mazāk attīstītie
reģioni aug par 11%
straujāk (pēc IKP)

 Augsta investīciju
atdeve reģionos
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Reģionu IKP uz 1 iedzīvotāju pret Latvijas vidējo 
IKP uz 1 iedzīvotāju 2006.-2016.gads (CSP)

Reģionu IKP uz 1 iedz. pret Latvijas vidējo IKP uz 1 iedz. (2006.gads)

Reģionu IKP uz 1 iedz. pret Latvijas vidējo IKP uz 1 iedz. (2016.gads)

Pieaugums pret  Latvijas vidējo IKP uz 1 iedz. (2006.-2016.)

Latvijas vidējais IKP uz 1 iedz.

Progress reģionālajā attīstībā



100 euro IKP rada 

30 euro

kapitālieguldījumi

no kuriem

39%

ir infrastruktūra
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2,2%

39,3%

45,3%

13,2%

Kapitālie iegūldījumi rūpniecībā, IKT un pakalpojumu nozarē 
(2018.g.) 

Bruto kapitālieguldījumi
zemesgabalos

Bruto kapitālieguldījumi
esošajās ēkās un konstrukcijās,
ēku būvniecībā un pārbūvē

Bruto kapitālieguldījumi
mašīnās un iekārtās

Bruto kapitālieguldījumi pārējos
pamatlīdzekļos

Kapitālieguldījumi



100 euro IKP rada 30 euro

kapitālieguldījumi, no 

kuriem 39 % ir 

infrastruktūra
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Infrastruktūras tirgus vērtību

ietekmē reģionālās atšķirības

Tirgus nepilnība – bez 

ieguldījumiem 

infrastruktūrā cita veida 

investīciju ieplūšana ir 

bloķētaAizdevumi pamatlīdzekļiem atšķiras 6 reizes starp Rīgu un Latgali, kamēr 
investīcijas nekustamajā īpašumā atšķiras 13 reizes

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Vidzemes

reģions

Latgales

reģions

Kurzemes

reģions

Zemgales

reģions

Pierīgas

reģions

Rīgas

reģions

K
o
p
ē
ja

is
 a

iz
d
e
v
u
m

u
 a

p
m

ē
rs

, 
m

il
j.

 e
u
ro

A
iz

d
e
v
u
m

u
 a

p
m

ē
rs

 u
z
 1

 n
o
d
a
rb

in
ā
to

, 
e
u
ro

Aizdevumi komersantiem 2016.-2018.gadā

Aizdevumi 2016-2018.g. uz vienu nodarbināto 2018.g.

Apgrozāmajiem līdzekļiem uz 1 nodarbināto

Nekustamajam īpašumam uz 1 nodarbināto

Kopējais aizdevumu apmērs 2016-2018.gadā

Ieguldījumi infrastruktūrā uzņēmējdarbībai



Pašvaldības loma? 
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VAI



Pašvaldības loma uzņēmējdarbībā
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Ieguldījums biznesa 
idejā

Apkalpojošā 
infrastruktūra

+ atbalsts

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.) 



Samazināt IKP uz vienu iedzīvotāju atšķirību starp 

reģioniem uz pusi 20 gadu laikā

(no 50% uz 75% no Latvijas vidējā)
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Reģionālās politikas mērķis atbilstoši Reģionālās 
politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.



Pieeja (ES fondi uzņēmējdarbībai + 
pakalpojumiem, izslēdzot atbalstu 
bērnudārziem, viedajām pašvaldībām un 
kapacitātei)

–Reģionālās attīstības atšķirības – IKP 
kritērijs un tematiskā koncentrācija 
mazāk attīstītajiem reģioniem

–Konkurētspējīgākie projekti –
pašvaldībām reģionālā mēroga 
konkurss (70% finansējuma)

–Mērķteritorijas – finansējums 
reģionālā mēroga projektiem (30% 
finansējuma)

Kopējais 
finansējums

Reģionālās 
attīstības atšķirības 

– reģionāls 
sadalījums pēc IKP

70%
pašvaldības -

konkurss

30%
reģionālās 

programmas

Atbalsta modelis
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Reģioni un pašvaldība kā 
attīstības virzītājs

Pakalpojumu efektivitāteUzņēmējdarbības vide reģionos

Demogrāfija
Vietas 

sagatavošana un 
produktivitāte

Cilvēkkapitāls

Pakalpojumu 
efektivitāte 

atbilstoši 
demogrāfijai

Sasniedzamība un 
dzīves vide

Pašvaldību 
administrācijas 

efektivitāte
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Reģionālā politika 2021.-2027.gadam
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Atbalsta pasākums

1. Uzņēmējdarbības attīstība reģionos un uzņēmumu produktivitāte

Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra (sadarbībā ar citiem atbalsta 
instrumentiem MVU)

2. Pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši demogrāfiskajiem 
izaicinājumiem un sasniedzamība

• Energoefektivitāte pašvaldībās un pielāgošanās klimata pārmaiņām ERAF

• Pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība Bērnu pieskatīšanas 

pakalpojuma pieejamība 

• Viedās pašvaldības – pakalpojumu efektivitātes uzlabošana, 

• Ilgtspējīga publiskās ārtelpas attīstība, ERAF

3.Pārvaldes efektivitāte

Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes palielināšana viedai attīstības 

plānošanai un īstenošanai

Pašvaldība

Plānotie ES fondu ieguldījumi pašvaldībās 
2021.-2027.
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Atbalsta pasākums

1. Uzņēmējdarbības attīstība reģionos un 
uzņēmumu produktivitāte

Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra (sadarbībā 
ar citiem atbalsta instrumentiem MVU)

2. Pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši 
demogrāfiskajiem izaicinājumiem un 
sasniedzamība

3.Pārvaldes efektivitāte

Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes 

palielināšana viedai attīstības plānošanai un 

īstenošanai

Pašvaldība

Plānotie ES fondu ieguldījumi pašvaldībās 
2021.-2027.

Taisnīgas 
pārkārtošanās 

fonds (JTF)

Atveseļošanās un 
noturības 

mehānisms (RRF)



Ieguldījumi infrastruktūrā, lai komersanti savus
resursus varētu ieguldīt produktu un pakalpojumu
attīstībā

Rezultāts ilgtermiņā:

– Mērķis – piesaistīt privātās investīcijas un produktīvas
darbavietas

– Nodokļu ieņēmumi un pašvaldību pašpietiekamība
būs pieaugusi, samazinot nepieciešamību pēc ārēja
atbalsta

– Risinājumi ar labvēlīgu ietekmi uz klimata pārmaiņām
(pilotprojekti) , piemēram, «zaļās» industriālās zonas

• Patērētāju uzvedība – pieprasījums pēc «zaļā»
(piemēram, rūpnieciskie produktiem marķējums
«klimatu saudzējošs» produkts)

• Pašvaldību iespēja – piedāvāt komersantiem pie
sevis šādas iespējas
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Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra 
reģionos



Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās ar 
ES fondu atbalstu (SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1)

76 pašvaldības īsteno 212 projektus par kopējo finansējumu – 473 milj. euro (ERAF 284 milj. jeb 60%)

Pabeigti 103 projekti uzņēmējdarbības veicināšanas projekti un dažādos ieviešanas posmos atrodas vēl 
108 projekti

Sasniegtie rādītāji (uz 01.09.2020):

* jaunradītās darba vietas – 1431 

* piesaistītās nefinanšu investīcijas – 174,96 milj. euro

1
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Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās ar 
ES fondu atbalstu (SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1)

1
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Investīcijas publiskajā 
infrastruktūrā (publiskās 
investīcijas)

Investīcijas komercdarbībā (privātās 
investīcijas)

• Ēku (telpu) izbūve, 
rekonstrukcija

• Iekārtas, aprīkojums, 
tehnoloģijas 

• Produktīvas darba vietas

• Elektroapgādes un 
gāzes pieslēgums• Ūdensapgādes un 

kanalizācijas, lietus 
notekūdeņu, 

siltumapgādes 
infrastruktūra 

• Pievadceļi

Rezultāti:

Privātās 
investīcijas

Darba vietas (algu 
fonds vai jaunas 

darba vietas)

Pašvaldība

Komersants

VARAM + EM + ZM 
+ reģionālo projektu programma (nacionālais instruments)

Instrumentu sinerģija – pievilcīgas teritorijas
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VARAM piedāvātie tematiskie atbalsta 
virzieni JTF ietvaros

Kūdras nozares virzība uz klimatneitralitāti
- 24 milj. EUR

Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstībai virzībā uz klimatneitralitāti
- 70 milj. EUR

Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un 
produktu attīstības pasākumi 
- 50 milj. EUR

Bezizmešu mobilitātes  veicināšana 
pašvaldībās
- 30 milj. EUR

Prasmju attīstības, pilnveides un
pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstība
- 24 milj. EUR 1
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Atbalsta pasākumu sinerģija

Komersants

1
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Pašvaldība

Izglītības 
iestāde

Investīcijas komercdarbībā (privātās 
investīcijas)

Investīcijas publiskajā 
infrastruktūrā (publiskās 
investīcijas)

Investīcijas izglītībā

Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās 
publiskās infrastruktūras attīstībai 

virzībā uz klimatneitralitāti

Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un 
produktu attīstības pasākumi

Atbalsts prasmju attīstības, pilnveides un 
pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstībai 

Rezultāti

Darba vietas

Piesaistītas 
privātās 

investīcijas

CO2 emisiju 
ietaupījums 

Speciālistu kapacitātes 
stiprināšana 

klimatneitralitātes un 
citās saistītajās jomās 
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Paldies!


