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Reģionālās politikas departamenta direktors

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 



Saturs

• Kāpēc vispār runāt ?

• Kāpēc infrastruktūra ?

• Plānotais atbalsts



Reăionālās attīstības atšėirības ES

Latvijai ir lielākās reăionālās attīstības 
atšėirības ES

Dispersion of regional GDP per inhabitant, %, 
2009 (NUTS 3 regions)

Changes in dispersion of regional GDP 
per inhabitant in Latvia 1996-2009
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Unemployment level, 2014
Number of companies per 1000 

inhabitants , 2012

Population decrease  2009-2014Personal income tax revenue in 
budgets of municipalities per capita. 

2013  

Reăionālās atšėirības – ekonomiskais pamats



Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2012.g. 

salīdzināmās cenās, milj. EUR)

Reăionālās atšėirības – kāpēc augam 
atšėirīgi ?

•Reģionos ārpus Rīgas pamatā nelieli uzņēmumi, kam ir ierobežotas iespējas piesaistīt 

privātās investīcijas (augt, attīstīties un ietekmēt darba tirgu)



Lielākie darba devēji – ATI Latvijā

1 ATI projekts dod 1% līdz 5% no 

darba vietām  pašvaldībā (lielākie 
darba devēji virs 50 darbinieku)



Kādi faktori (resursi) ietekmē vietas 

(teritorijas) izvēli?
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No. TOP 5 factors

Why investors have chosen different country than Latvia

1. Workforce availability

2. Distance to export markets (logistics infrastructure)

3. Insufficient infrastructure, including electricity and road 

connections and other utilities

4. Lack of investment incentives

5. Other reasons (availability of finance, customs procedures, 

macroeconomic indicators, underdeveloped sector)

Kas trūkst  Latvijā ?



Industriālās zonas – “telpa” uzņēmējiem

Pašvaldību novērtējums par brīvajām platībām esošajās  un perspektīvajās industriālās zonās  9+21
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Gāzes vads
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Br īvostas teritorija

Speci ālās ekonomisk ās
zonas teritorija
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Industriālās zonas

• Degradēta vide, t.sk. neatbilstoši ceļi un 
komunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, 

gāze, nepietiekamas elektroenerģijas jaudas 

u.tml.)



Infrastruktūras stāvoklis
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Industriālās zonas 

Augsta uzņēmumu koncentrācija

• Piemēram, Daugavpils ZiemeĜu rūpnieciskā zona  (12 

uzĦēmumi ar 1227 nodarbinātajiem)



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

Zemes noma uz 30 

gadiem

50% atlaide zemes 
nomai

Investīciju projekti 

- izstādes



SAM 3.3.2. – palielin āt priv āto invest īciju apjomu nacion ālas un re ăionālas 
noz īmes centros, k ā arī 89 novadu pašvald ībās

59 milj. euro ERAF

Reăionālā attīstība

Plānotais atbalsts:
Pašvald ību att īstības programm ās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem: uzĦēmējdarbības 
vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras trūkumu esošajiem 
uzĦēmumiem novēršanai.

Finans ējuma sa Ħēmēji: 
Visas pašvaldības, izĦemot Rīgu. 

Rezultāts:
•Strādājošo skaits privātajā sektorā
•Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekĜos pa darbības veidiem
•Tieši atbalstīto komersantu skaits
•Atbalstīto vietējo rīcības grupu skaits

www.varam.gov.lv
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SAM 5.6.2. – pils ētu degrad ēto teritoriju revitaliz ācija atbilstoši pašvald ību 
integr ētajām att īst ības programm ām 

236,5 milj. euro ERAF

Pamatojums:
Degradētas teritorijas ir vietas 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:
Pašvald ību att īst ības programm ās noteiktajiem priorit ārajiem publisk ās infrastrukt ūras invest īciju 
projektiem , kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, bijušo rūpniecisko teritoriju un citu 
degradēto (t.i. deprived areas)  teritoriju atjaunošanu (teritorijas labiekārtošanas darbi).

Finans ējuma sa Ħēmēji:
Nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centri, t.sk. Latgales reăiona pašvaldības (sadarbības 
projektiem 52,24 milj.euro), saskaĦā ar pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem 
projektiem

Rezultātā:
Strādājošo skaits privātajā sektorā
Degradēto teritoriju platības samazinājums

Reăionālā attīstība

www.varam.gov.lv



Atbalsta pmatprincipi

• Infrastruktūrai jābūt pamatojumam atbilstoši komersantu 

interesēm, t.sk. demonstrējot:

– Ekonomisko efektu pēc infrastruktūras uzbūve – komersanta darba 

vietu skaits un piesaistītās privātās investīcijas

– Komersanta biznesa plāna – infrastruktūras izmantošanas ilgtspēja

• Atbalsts pašvaldībai dalās divās daļās:

– SAM 3.3.2 (visa Latvija)   atbalsts 50% projekta uzsākšanai un 50% pēc 

rezultātu sasniegšanas

– SAM  5.6.2. (degradētās teritorijas) atbalsts tiek dalīts pa kārtām –
sākotnēji 1/3 no platības. Kamēr nav rezultāta 1.kārtai, nevar uzsākt 

nākošās
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Privātās 

investīcijas

Publiskās 

investīcijas

Iekārtas, aprīkojums, 

tehnoloģijas

Ēku (telpu) izbūve, 

rekonstrukcija

PievadceļiŪdensapgādes un kanalizācijas, 
lietus notekūdeņu, siltumapgādes 
infrastruktūra 

Elektroapgādes un gāzes 
pieslēgums

Darbaspēka apmācības

EXAMPLE



Investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai

Darbības programma 
“Izaugsme un nodarbinātība”
•1.2.1. Investīcijas P&A (128,7 milj. EUR 

ERAF)
•1.2.2. Inovatīvie MVU (64,8 milj. EUR ERAF)

•3.1.1 MVU finansējuma pieejamība  (97,4 

milj. EUR ERAF)

• 3.2.1 Nodarbināto apmācība (29,9 milj. 
EUR ERAF)

•3.2.2. Ārējie tirgi (58 milj. EUR ERAF)

•3.3.1. MVU attīstība (51,8 milj. EUR  EARF)
•4.1.1. Energoefektivitātes uzņēmējiem 

(32,5 milj. EUR ERAF)

469 m
ilj. 

EUR

Lauku attīstības programma 

2014-2020
•4.1.  Atbalsts lauku saimniecībām (322,2 

milj. EUR)

•4.2.  Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē (77,3 
milj. EUR)

•6.4.Atbalsts ieguldījumiem ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā (50,1 milj. EUR)

448 milj.
 

EUR

279 milj. 

EUR

Darbības 

programma 
“Izaugsme un 

nodarbinātība”
•3.3.2. Uzņēmējdarbības 

infrastruktūra (59milj. 

EUR)

•5.6.2. Degradētās 

teritorijas (236 milj. EUR)

Projekta 
ideja

Privātais 

sektors

Publiskais sektors

Reģiona/pašvaldības 

attīstības programma 

Projekts

Vajadzību analīze



I  Integrētie projekti

• Integrētie projekti – projektu komplekts no vairākiem SAM, 
kur ieguldījumi un rezultāti dažādos SAM ir savstarpēji saistīti

• Projektiem nepieciešams nodrošināt:

– projektu izvērtēšana vienā laikā

– pie lēmuma pieņemšanas tiek ņemts vērā, ka ieguldījumi ir 

savstarpēji saistīti

• Mehānisms tiek iekļauts SAM ieviešanas vērtēšanas 
procedūrā un kritērijos (MK not. un nolikumā) 



II Integrētie projekti

Ieviešanas mehānisms

• Pašvaldību attīstības programmas – definē, vai tai ir plānoti  

integrētie projekti, t.sk. ja tie ir pašvaldības un komersantu 

savstarpēji saistīti projekti

• VARAM izveidotā Koordinācijas padome

– Izskata attīstības programmas  – padome  lēmumu par indikatīvo 

integrēto projektu ideju apjomu (lēmumi līdz 2014.gada beigām)

• Projektu vērtēšanas komisija CFLA:

– Integrēts vērtējums 6 Pilsētvides SAM

– Integrēts vērtējums saistītajiem projektiem ar EM un ZM atbalstu



Plānotās ES fondu investīcijas reăionālajai 

attīstībai

.
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Integrētas

investīcijas

Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības 

veicināšanai 

(VARAM)

Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūra 

(LM)

Vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

infrastruktūra 

(IZM)

Teritoriju 

revitalizācija, 
degradētās vides 

sakārtošana 
(VARAM)

Pašvaldību ēku 
energoefektivitāte

(VARAM)

Integrētas pašvaldību attīstības programmas

Tūris
ms 

(dabas&
kultū

ras 

mantojums) 

(KM)

Lauku attīstība
(ceļi u.c.)(ZM)

Ceļi
(SM

)



Paldies!

www.varam.gov.lv
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