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VARAM apkopotie pašvaldību instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam 

Pārvalde

Pašvaldības 
speciālists 

uzņēmējdarbības 
atbalstam

Pakalpojumu, t.sk. 
e-pakalpojumu, 
pieejamība un 

attīstība

Partnerības 
veicināšana ar 
uzņēmējiem

Pašvaldības 
darbinieku 

profesionālo iemaņu 
paaugstināšana

Infrastruktūra

Industriālo teritoriju 
attīstīšana

Infrastruktūras  
uzlabošana 

(ūdensapgāde, 
kanalizācija, ceļi) 

Elektronisko sakaru 
tīkls

Biznesa inkubatora 
izveide ar ražošanas 

telpām

Nodokļu un nodevu 
atvieglojumi

Mārketinga 
aktivitātes

Teritorijas 
mārketinga 
programma

Informatīvs atbalsts 
uzņēmējiem

Novada zīmola 
izveide

Uzņēmēju 
Konsultatīvās 

Padomes izveide

Investīciju kataloga 
izveide

Atbalsts 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai

Konkursi, grantu 
programma 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Jaunatnes 
ieinteresētības 
veicināšana par 
uzņēmējdarbību

Iedzīvotāju 
tālākizglītības un 

mūžizglītības iespēju 
veicināšana

Mentoringa 
programmas 

nodrošināšana

Nodokļu un nodevu 
atvieglojumi



GLOBĀLĀS KONKURĒTSPĒJAS INDEKSA 

10.PĪLĀRS «TIRGUS LIELUMS»
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GLOBĀLĀS KONKURĒTSPĒJAS INDEKSA 
10.PĪLĀRS «TIRGUS LIELUMS»
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LV-2017 

(vieta)

LV-2017 

(vērtējums)

ES inovatīvās 

ekonomikas

Eksports, % no IKP 23 60,51 68,14

Ārējā tirgus lieluma indekss 80 4,22 5,27

Vietējā tirgus lieluma indekss 93 2,92 4,19

IKP (PPP $ miljardi) 94 50,62 884,79
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10.pīlārs: Tirgus lielums

Latvija
ES inovatīvās ekonomikas



LATVIJAS KONKURĒTSPĒJAS VĒRTĒJUMS 
(VIETA REITINGĀ, IZMAIŅAS REITINGĀ)
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2007-2008 2014-2015 2017-2018

GCI 45 42 54

A Pamatprasību rādītāji 47 34 43

Institucionālais ietvars 59 51 82

Infrastruktūra 56 47 55

Makroekonomiskā vide 44 32 23

Veselības stāvoklis un pamatizglītība 45 31 45

B Efektivitātes pastiprinātāji 42 36 49

Augstākā izglītība un apmācība 29 31 42

Produktu tirgus efektivitāte 47 36 59

Darba tirgus efektivitāte 36 17 43

Finanšu tirgus attīstības līmenis 38 33 64

Tehnoloģiskā sagatavotība 40 32 37

Tirgus lielums 82 95 92

C Inovācijas un izsmalcinātības faktori 72 61 68

Uzņēmējdarbības attīstības līmenis 71 61 62

Inovācijas 77 70 83

Latvijas konkurētspējas priekšrocības
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Identificētās Latvijas tirgus nepilnības  

• Kvalificēta darba spēka trūkums (ES vidējā alga);

• Banku likvidācija;

• Nepareiza elektrības politika (OIK);

• Liels atbalsts lielajām zemnieku saimniecībām (nav bijis sabalansēts  atbalsts lielo 
un mazo zemnieku saimniecību attīstībai, lai lauku abas saimniecību grupas spētu 
attīstīties, augtu produktivitāte un lauki nepaliktu vēl tukšāki);

• Izglītības politika (Piebalga izglītības reforma), kur patreiz darba spēks kā 
galvenais resurss nav piemērots inovatīvai uzņēmējdarbībai;

• Reģionālās politikas  kļūda kas pieļāva slēgt valsts iestādes reģionos (t.sk. VID).     



Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai (1) 

Pašvaldība var veidot dzīvojamo fondu 

• atjauno pašvaldībai piederošu īpašumu (kopmītnes, daudzdzīvokļu 
ēkas);

• veidot pasūtījumu privātajam par dzīvojamās platības iznomāšanu 
(pirms tam definējot tehniskās prasības un laika termiņu nomai);

• sadarbībā ar privāto realizē kopīgu mājokļa rekonstrukcijas/ 
būvniecības projektu;  

• veido jaunu dzīvojamo fondu.



Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai (2) 

Veicināt uzņēmumu sadarbību un klasteri

Klasteris -

ģeogrāfiski tuvu atrodošos savstarpēji saistītu uzņēmumu un asociēto
organizāciju grupa kādā noteiktā darbības jomā, kur tos vieno
korporatīvs un papildinošs princips (Porter, 1998)



Apstiprināto kompetences centru pētījuma virzieni (I)



Apstiprināto kompetences centru pētījuma virzieni (2)



Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai (3) 

Medicīnas tūrisms Latvijā  un esošie resursi





Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai (4) 

VARAM SPECIFISKAJIEM ATBALSTA MĒRĶI

- 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

- 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām



SAM 3.3.1. apstiprināto projektu plānotie rezultāti (piesaistītās 
nefinanšu investīcijas) pret noteikto SAM rezultātu bāzes līmeni

Avots: VARAM veidots.



SAM 5.6.2. apstiprināto projektu plānotie rezultāti (piesaistītās 
nefinanšu investīcijas) pret noteikto SAM rezultātu bāzes līmeni



Normatīvie akti, kas attiecas uz atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, lai 
samazinātu nomas maksu nekustamā īpašuma (ēkas un zeme) 

nomas periodā. 

• Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozījumiem
(stājās spēkā 2016. gada 18. aprīlī un dot iespēju pašvaldībām izīrēt
dzīvojamās telpas speciālistiem);

• Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”;

• Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr. 515 „Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” .



VARAM konceptuālais ziņojums par uzņēmējdarbības attīstību 

• A priekšlikums – Tiesības nomniekam (uzņēmējam) kā pirmajam
pretendentam iegādāties nomāto nekustamo īpašumu no pašvaldības.

(nepieciešams radīt iespēju nekustamā īpašuma nomniekam, kā pirmajam pretendentam
(nevis izsoles ceļā) iegādāties nomāto nekustamo īpašumu no pašvaldības)

• A1 risinājums: Pirmpirkuma tiesību piešķiršana nekustamā īpašuma
nomniekam

(Pašvaldībai pie noteiktu nosacījumu izpildes tiktu dotas iespējas piedāvāt
komersantam pirmpirkuma tiesības, piemēram, nosakot minimālo ieguldījuma
apmēru (vismaz 50%) attiecībā pret nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, pie kuras
pašvaldība varētu izskatīt iespēju piešķirt uzņēmējam pirmpirkuma tiesības, ja
nomnieks nomas līguma termiņa laikā veic ieguldījumus nekustamajā īpašumā)

• A2 risinājums: Pašvaldības nekustamā īpašuma noma ar izpirkuma
tiesībām

(risinājums paredz normatīvajos aktos noteikt iespēju publiskas personas nekustamā īpašuma
nomas līguma nostiprināšanu ar izpirkuma tiesībām zemesgrāmatā)



Grozījumi «Kooperatīvo sabiedrību likums»

• Pirmkārt, KS ir atvērta organizācija. Atvērtība nozīmē, ka KS var iestāties ikviena
persona, kas vēlas saņemt KS sniegtos pakalpojumus un apņemas pildīt biedra
pienākumus;

• Otrkārt, KS raksturo demokrātiska pārvalde. Katram biedram neatkarīgi no veiktā
ieguldījuma KS pamatkapitālā biedru kopsapulcē ir viena balss. Biedru kontroles
tiesības pār KS nav nododamas citām personām. Arī gadījumā, ja biedru
kopsapulci aizstāj pārstāvju sapulce, biedri saglabā savu netiešo kontroli KS
pārvaldībā;

• Treškārt, KS raksturo biedru ekonomiskās līdzdalības princips, paredzot tiesības
un pienākumus KS pamatkapitāla apmaksā, kā arī KS izdevumu un zaudējumu
segšanā;

• Komersanta statuss KS būs noteikts vien gadījumā, ja tas izrietēs no speciālajiem
normatīvajiem aktiem (piemēram, Krājaizdevu sabiedrību likuma).



Grozījumi «Kooperatīvo sabiedrību likums»

• Pamatkapitāls un peļņas izlietošana
• Likumprojekts paredz, ka pamatkapitālu veido paju nominālvērtību kopsumma. Tas 

nozīmē, ka pats pamatkapitāls ir sadalīts daļās – pajās, tomēr atšķirībā no 
kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļām (akcijām) pajas nenosaka biedra finansiālo un 
pārvaldes tiesību apmēru, bet gan kalpo tikai kā faktors, kas ļauj būt par biedru KS un 
dod tiesības saņemt pakalpojumus no KS;

• likumprojekts paredz atteikšanos no spēkā esošā paju regulējuma, kas iedalīja pajas 
pamatpajās un papildpajās

• Pārstāvju sapulce
• jaunais regulējums ļauj KS biedru kopsapulcei statūtos noteikt, ka biedru kopsapulces 

kompetence tiek nodota pārstāvju sapulcei. 
• Pārstāvju ievēlēšana ir pašu biedru (nevis biedru kopsapulces) kompetencē un visiem 

biedriem ir vienlīdzīgas tiesības ievēlēt savus pārstāvjus.

• Biedru kopsapulce
• Jaunais regulējums neparedz kvoruma prasību biedru kopsapulcē;
• Vienlaikus, lai stiprinātu biedru aizsardzību, paredzēts palielināt nepieciešamo balsu 

skaitu par svarīgiem lēmumiem (piemēram, reorganizācija, likvidācija). 



Grozījumus «Krājaizdevu sabiedrību likums»

1. Reģionālais aspekts un teritorijas attīstība ja MVU nav pietiekams 
nodrošinājums; 

2. Strauja depopulācija, iedzīvotāji nevar uzlabot savu dzīves kvalitāti;    

3. Reģionos KKS ir alternatīvs instruments un iespējas Latvijas kapitālam ieguldīt 
KKS;

4. Pašvaldības var ieguldīt KKS ar nosacījumu kādu pakalpojumu tā vēlas no KKS 
saņemt;

5. De – minimis jautājums; 

6. KKS ir finanšu tirgus dalībnieks un pastāv risks ka pārmērīgi pieaugs 
procedūras un visi nespēs izpildīt prasības;

7. Administratīvo kvalitāti uzlabo, ja varēs apvienoties; 

8. Standartu izstrāde KKS izveidei. 



Grozījumus «Krājaizdevu sabiedrību likums» identificētais risks 
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Paldies par uzmanību!


