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Ekonomikas ministrijai 
 

Par noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās 
nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai 
rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) atbalsta Ekonomikas ministrijas 
rosināto pārdali, kas samazina ERAF finansējumu finanšu instrumentu veidā 
īstenotām atbalsta programmām, lai rastu brīvu ERAF finansējumu 3.1.1.5. 
pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei 
vai rekonstrukcijai” otrās atlases kārtas īstenošanai. 

Tomēr izvērtējot, LPS nesaskaņo Ekonomikas ministrijas izstrādātos 
Ministru kabineta noteikumus “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un 
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”” 3.1.1.5. 
pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei 
vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi.  

LPS ir veikusi pirmās kārtas izvērtējumu un secina, ka ir realizēta 
virkne labu reģionālu projektu un ir radīta industriālo teritoriju un telpu 
pieejamība reģionos uzsācējiem un MVK, kam nebija pietiekamu finanšu 
resursu jaunu telpu izbūvei vai pielāgošanai. Piemēram, SIA “M.P. Socks” ar 
jur. adresi Durbē Smārdes pagastā spēj ražot RIS3 specializācijas produktu un 
projektā tika paplašināta ražotne, uzbūvējot jaunu ražošanas ēku 1678,80 
kvadrātmetru apjomā. 

Tāpat ir vērtēta Ekonomikas ministrijas prasība Rīgas plānošanas 
reģionam (izņemot Rīgu) veicināt pētniecību un attīstības darbu izstrādi, 
paredzot ka minimālā platība laboratorijas telpām objektā var būt ne mazāka 
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kā 1000 m2. LPS ir veikusi konsultācijas ar dažām pašvaldībām un ir 
secinājusi, ka, lai sagatavotu komercializācijas piedāvājumus un izstrādātu 
starptautiskus patentu pieteikumus, laboratoriju gadījumā ir svarīgi 
sistemātiski strādāt ar konkrēto MVU un mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot 
atsevišķu jomu pētniecības kompetenci MVU ražošanas procesā, un 
laboratorijas prasība 1000 m2 ir pārāk liela.  

LPS aicina precizēt Ministru kabineta noteikuma projektā definētās 
minimālās telpu prasības, kur Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales 
plānošanas reģionu ēku, kuras ir paredzēts izmantot apstrādes rūpniecībā, 
platībai jābūt ne mazākai kā 2000 m2, savukārt, ja ēku paredzēts izmantot IKT 
nozarē, platībai jābūt ne mazākai kā 2000 m2, bet Rīgas plānošanas reģionā 
laboratoriju telpām ir jābūt ne mazākām kā 500 m2 platībā.  
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