
 

Darba kārtības projekts 31.10.2016. 

 

 

Pasākums finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) līdzekļiem 

 

Seminārs Latvijas pašvaldībām par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu 

pašvaldību uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem 

 
Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lielajā zālē (409.aud.), Peldu ielā 25, Rīgā 

Norises laiks: 2016.gada 16.novembris 

 

Pasākuma mērķis: sniegt aktuālo informāciju, metodisko atbalstu Latvijas pašvaldībām valsts atbalsta 

regulējuma piemērošanai uzņēmējdarbību veicinošo projektu (SAM 3.3.1
i
. un SAM 5.6.2.

ii
) sekmīgai 

īstenošanai. 

Pasākuma dalībnieki: pašvaldību, kuras iesniedza projektu pieteikumus CFLA
iii
/pilsētu komisijās, 

saskaņoja projektu idejas/konceptus RAKP
iv
 vai plāno iesniegt projektus SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros, 

VARAM, CFLA, Finanšu ministrijas u.c. institūciju pārstāvji. Dalībnieku skaits – ap 100. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

11:00 – 11:30 Reģistrācija, kafija 

11:30 – 11:35  Semināra atklāšana 

Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors 

11:35 – 12:00 

 

Valsts atbalsta vadlīniju prezentācija, vispārīgs ieskats 

Finanšu ministrijas pārstāvji 

12:00 – 12:45 Prezentācija „Norvēģijas pieredze valsts atbalsta nosacījumu piemērošanā 

uzņēmējdarbību veicinošos projektos” (tiks nodrošināta secīgā tulkošana angļu - latviešu 

valodā) 

Frode Lauareid, Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas jurists 

12:45 – 13:45 Ziņojuma „Valsts atbalsta piemērošana uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem” 

prezentācija  

Daiga Lagzdiņa, SIA „Ardenis” jurists-eksperts 

13:45 – 14:00 Kafijas pauze 

 

                                                           
i
 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" 
ii
 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" 
iii

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
iv
 Reģionālās attīstības koordinācijas padome 
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Pasākums finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) līdzekļiem 

 
14:00 – 14:30 Diskusija par ziņojumu „Valsts atbalsta piemērošana uzņēmējdarbības infrastruktūras 

projektiem” 

Semināra dalībnieki, atbildes sniegts Daiga Lagzdiņa, SIA „Ardenis” jurists-eksperts 

14:30 – 15:30 Diskusija par valsts atbalsta piemērošanu SAM 3.3.1. un 5.6.2. ietvaros 

Semināra dalībnieki, atbildes sniegs Daiga Lagzdiņa, SIA „Ardenis” jurists-eksperts, VARAM, 

CFLA, Finanšu ministrijas pārstāvji 

15:30 – 17:00 Diskusija par SAM 3.3.1. un 5.6.2. atbalsta nosacījumiem 

Semināra dalībnieki, atbildes sniegs Daiga Lagzdiņa, SIA „Ardenis” jurists-eksperts VARAM , 

CFLA, Finanšu ministrijas pārstāvji 

17:00 Semināra noslēgums 

 
 
 
 

 

 

 


