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Nacionālā industriālā politika 2021-2027

M  Ē  R  Ķ  I

Palielināt eksporta apjomu 
līdz 27 miljardiem EUR (2027)

Palielināt pētniecības un attīstības izdevumus līdz 600 
miljoniem EUR (2027)

Latvijas viedās specializācijas jomas

Viedie materiāli un 
fotonika

Zināšanu ietilpīga 
bioekonomika

Biomedicīna, medicīnas 
tehnoloģijas un 

biofarmācija

Viedā enerģētika un 
mobilitāte

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģijas

FINANSĒJUMA 
AVOTI

VALSTS BUDŽETS ES DAUDZGADU BUDŽETS 
(ESF)

ATVESEĻOŠANAS FONDS (AF)

RĪCĪBAS
VIRZIENI

BIZNESA VIDE 
EKSPORTSPĒJAI

FINANŠU PIEEJAMĪBA INFRASTRUKTŪRAINOVĀCIJASCILVĒKKAPITĀLS



Iniciatīva, kas ļauj investīciju projektiem prioritārajos sektoros saņemt 
paātrinātu atbalstu galvenokārt būvniecības, teritorijas plānošanas un 
migrācijas jautājumos. 

Investori piesaka prioritāro investīciju projekta statusu LIAA

❑ Kritēriji (jāizpilda 3 no 4):

Bioekonomika
Biomedicīna

Fotonika un viedie materiāli
IKT

Starptautiskie biznesa servisa 
centri

Transports, loģistika un 
būvniecība

5 mln investīciju 
apjoms (Rīgā – 10 

MEUR)

50-75 Jaunas darba 
vietas (Rīgā – 75-100)

Eksports vairāk kā 3 
mln EUR pēc 3 gadiem

P&I un darbinieku 
ieguldījums – vairāk 
kā 250 tūkstoši EUR

Zaļais koridors – investīciju piesaistei

Uz 30.07.22. apkalpoti 
17 projekti

Plānotas vairāk nekā 303 
milj. euro investīcijas
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1,6 mljrd. euro INVESTĪCIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ

DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA

EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA 
UN 

PRODUKTIVITĀTE

KLIMATS UN 
ENERGOEFEKTIVITĀTE

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

520,8 MEUR698,5 MEUR 205,5 MEUR 183,5 MEUR



Nacionālās nozīmes industriālo teritoriju un parku 
attīstība

200 + 80 milj. EUR Granti

Atbalsta sniedzējs: Statuss: Pieejams ar 2022. gada IV ceturksni 

Atbalsta nosacījumi:

Investīcijas:

✓ Industriālo teritoriju attīstība, industriālo 
pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas 
palielināšana (t.sk. siltumapgāde, ūdens un 
kanalizācija, elektrība, gāze)

✓ Pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie 
industriālajām teritorijām, kā arī 
komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un 
to saistītās infrastruktūras attīstīšana

✓ 10 milj. EUR projekti - < 4-6 parki

✓ Atbalsta intensitāte: 45-100%

Mērķa auditorija:

Komersanti

Pašvaldības, pašvaldības 
dibināts sabiedrības
vai pašvaldības 
kapitālsabiedrība 

Starptautiski atzīts 
industriālais operators

Sasniedzamie rezultāti uz 2026. gadu:

✓ izbūvēti 8 industriālie parki

✓ 328 darba vietas

✓ nefinanšu investīciju piesaiste 85,7milj. EUR



Atbalsts digitālajai transformācijai 227,8 milj. EUR Granti, aizdevumi

Atbalsta sniedzējs: Statuss: Pieejams ar 2022.g. IV. ceturksni, 2023.g. I. 
ceturksni

Digitālā brieduma tests

Digitālās attīstības ceļa karte
ar priekšnosacījumiem atbalsta saņemšanai

KOMERSANTA ĪSTENOTAIS DIGITĀLĀS 
TRANSFORMĀCIJAS PROJEKTS

ATZINUMS: Par digitālās ceļa kartes 
priekšnosacījumu izpildi

ATBALSTS

Atbalsta veidi:

- Vaučeri līdz 5000 EUR
(EDIC tests)

- Granti līdz 100 000 EUR
(EDIC tests + atzinums)

- Aizdevumi ar kapitāla atlaidi līdz 30% (EDIC tests +
atzinums)

- Apmācības (EDIC tests + atzinums)

- Granti digitālo produktu izstrādei (EDIC tests +
atzinums)

Sasniedzamie rezultāti uz 2026. gadu:
Novērtēti vismaz 7000 uzņēmumi
Vaučeri > 200 uzņēmumiem
Apmācīti > 4200 uzņēmumu darbinieku
Aizdevumi >130 uzņēmumiem

Nozaru 
asociācijas



Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošana

57,28 milj. EUR Aizdevumi (vai garantija) ar 
kapitāla atlaidi

Atbalsta sniedzējs: Statuss:
Pieejams ar 2022. gada 3./4.ceturksni
MKN apstiprināti 14.07.2022 (vēl jāsaņem EK saskaņojums)

Finansējums:

• Aizdevums līdz 20 gadiem
• Kapitāla atlaide ir līdz 49%

Mērķa auditorija:

Dzīvokļu īpašnieki

Attiecināmās izmaksas 

Jāsasniedz 30% primārās enerģijas 
ietaupījums

✓ Siltummezgla, radiatoru nomaiņa

✓ Logu nomaiņa

✓ Bēniņu, pagraba pārsegumu siltināšana

✓ Fasādes renovācija un siltināšana, u.c.



Mājokļu pieejamība 42,9 milj. EUR Aizdevumi ar kapitāla atlaidi

Atbalsta sniedzējs: Statuss:

Pieejams ar 2022. gada septembri
MK Noteikumi apstiprināti 14.jūlijā

Ilgtermiņa aizdevums un kapitāla atlaide:

✓ Altum aizdevums ar atmaksas termiņu 30 
gadi

✓ Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas 
daļējai dzēšanai līdz 30 % no projekta 
attiecināmajām izmaksām, kas finansētas 
no ANM resursiem

✓ Kapitāla atlaidi var saņemt, izpildoties 
noteiktiem kritērijiem (piem. izīrēti 90 %)

Mērķa auditorija:

Nekustamā īpašuma 
attīstītāji

Mājsaimniecības ar 
noteiktiem ienākumu 
sliekšņiem

Attiecināmās izmaksas

✓ 59 477 EUR bez PVN vidēji uz vienu 
dzīvokli mājā

✓ PVN (ja nav atgūstams) un 
pārsniegums var tikt finansēts no 
citiem Altum resursiem

Pieejama īres maksa - 5 EUR/m2. Īres 
maksa var tikt palielināta, veicot īres 
maksas indeksāciju reizi gadā atbilstoši 
inflācijai.



Sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecība un 
atjaunošana

60,9 milj. EUR
85% grants no attiecināmajām
izmaksām pašvaldībām

Atbalsta sniedzējs: Statuss: Pieejams ar 2022. gada IV ceturksni

Mērķa auditorija:

Pašvaldības 

Vistrūcīgākie 
iedzīvotāji saskaņā ar likumu 
«Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā»

Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:

• Atbalstu var saņemt pašvaldības, kuru teritorijā dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ir
rinda palīdzības saņemšanai

• Atbalstu var saņemt pašvaldības, kuru teritorijā tiek
sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi

• Papildus prasība augstāk minētajām jaunas
būvniecība/pārbūves gadījumā - pašvaldības teritorijā
notiek vai tiek plānota uzņēmējdarbību un nodarbinātību
veicinošu projektu īstenošana

Attiecināmās izmaksas

• Atjaunošanai - 350 EUR/m2
• Jaunu māju būvniecībai vai esošo

ēku pārbūvei - 1200 EUR/m2



Sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecība un 
atjaunošana

21,75 milj. EUR
85% grants no attiecināmajām
izmaksām

Atbalsta sniedzējs: Statuss: Pieejams no 2023. gada I ceturkšņa

Mērķa auditorija:

Dzīvokļu īpašnieki

Ierobežojumi atbalsta saņemšanai:

Atbalsts pieejams dzīvojamām ēkām, kurās:
ir vismaz 3 stāvi;
ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder

ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita

Prioritāte ēkām, kurās deklarēta persona ar kustību
traucējumiem

Atbalsta programmas izveides principi

Primāri atbalstītas tiek ēkas, kurās dzīvo personas ar 
kustību traucējumiem;

Atbalsts ēkām, kurās līdz šim nav bijis izbūvēts lifts

85 ēkās (kāpņutelpās) uzstādīti lifti

Sasniedzamais rādītājs: 



@EM_gov_lv, +371 
67013100
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