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attīstības ministrijai 

 
Par atzinuma sniegšanu par informatīvo 
ziņojumu “Par valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanu pašvaldību uzņēmējdarbības 
atbalsta projektiem 3.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu 
atlases kārtas ietvaros” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 
valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta 
projektiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas ietvaros” un to nesaskaņo. 
 

LPS atbalsta VARAM izstrādātajā ziņojumā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu, sākot ar 
2017. gadu, atjaunojot valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām 
uzņēmējdarbības atbalstam 10 000 000 EUR apmērā. 
 

Vienlaikus LPS lūdz gan ziņojuma, gan MK sēdes protokollēmumu 
papildināt ar valsts 2016. gada budžeta virssaistībām 27 000 000 EUR 
apmērā, kas izriet no informatīvā ziņojuma 2. pielikumā “SAM 3.3.1. trešās 
atlases kārtas projektu ideju konceptu saraksts, kuru īstenošanai nepietiek 
finansējums” ietvertā trešās atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas 
nozīmes attīstības centru pašvaldības” 29 projektu ideju konceptu saraksta, 
kas pierāda ekonomiskos ieguvumus tautsaimniecībai. Valstij 2016. gada 
budžetā uzņemoties virssaistības 27 000 000 EUR apmērā, tiktu radīts 
ievērojams ieguvums no reģionālās attīstības viedokļa un valsts kopumā kļūtu 
konkurētspējīgāka, jo tiktu sniegts atbalsts 141 komersantam, izveidotas 707 
jaunas darbvietas un piesaistītas privātā segmentā nefinanšu investīcijas 
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nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 38 954 709 EUR apmērā. 
Tāpat, apstiprinot šos projektu konceptus, nevajadzētu organizēt jaunu 
projekta atlasi, lai sasniegtu tos pašus rezultātus, kas noteikti šajā 
informatīvajā ziņojumā. 
 
Priekšlikums: 
 
MK sēdes protokollēmumu papildināt ar punktu šādā redakcijā: 
 
“piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2016. gadā 
virssaistības 27 000 000 EUR apmērā esošā “SAM 3.3.1. trešās atlases 
kārtas projektu ideju konceptu saraksta, kuru īstenošanai nepietiek 
finansējuma” ietvertās trešās atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas 
nozīmes attīstības centru pašvaldības” 29 projektu ideju uzsākšanai”. 
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