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Reģionu atšķirības - IKP
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Ietekme uz mājsaimniecībām
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

2010.g. lielākā emigrācija 10 gadu laikā (- 35,6 tūkst. gada laikā)
2017.g. mazākā emigrācija 10 gadu laikā ( -7,8 tūkstoši)
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Nepieciešams jauns 

risinājums !

Ieguldījums cilvēkā – ieguldījums darba algā!
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Investīciju 
projekts

Ieguldījumi
pamatlīdzekļos

Ieguldījumi
atalgojumā (2 

gadu izmaksas)

Galvenie nosacījumi:
• Investīciju projektā izdevumi 

atalgojumā iekļaujami 100% apmērā
• TIKAI jaunām darba vietām
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Jauns atbalsta veids 
uzņēmējiem

Rezultāts  

Darba alga 3 

gadu periodā 

pēc projekta 

pabeigšanas



Reģionālais piedāvājums 

uzņēmējdarbībai

1. Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūra – turpinājums SAM 331/562 
(VARAM)

2. Mājokļu atbalsts  darba spēkam (EM)

3. Produktivitāte MVU – aizdevumu programma ar 
atmaksājamo grantu (EM)

4. JAUNS! Uzņēmējdarbība – tiešais atbalsts 
komersantiem jaunu darba vietu izveidei MVU 
(ZM/LEADER- ERAF). 



Jaunais atbalsts

• Mērķis – reģionos piesaistīt jaunas un labi apmaksātas darba 

vietas

• Attiecināmās izmaksas – ieguldījumi darba samaksā (2 gadu 

alga; darba vietu uztur vismaz 3 gadus pēc atbalsta 

saņemšanas) vai pamatlīdzekļos jaunu produktu un 

pakalpojumu attīstībai (abos gadījumos tiek vērtēta alga)

• Projekta iesniedzējs – mazie un vidējie komersanti (55-45% 

līdzfinansējums)

• Priekšnoteikums – tiek ieviests ar LEADER pieeju un jābūt 

saistītam ar pašvaldības attīstības programmās plānotajiem 

ieguldījumiem.

Finansējums ERAF: 64 113 800 euro 8



Sadarbības modelis VRG un 

pašvaldību programmām

• Noteikts % abu vajadzībām – VRG stratēģija un pašvaldību Attīstības programmai

• Vienlaicīga priekšatlase – noteicošais komersanta interese

• Kritēriji – priekšroka projektiem, kuri izmanto abus (primārais atbalstāmo saraksts; 

sekundārais individuālais atbalsts)

• Teritorija – visa Latvija, izņemot Rīgu
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Komersants

VRG stratēģija

• Tiešais atbalsts MVU 

(darba algas)

Pašvaldību attīstības 

programma

• Uzņēmējdarbības atbalsta 

infrastruktūra



Paldies!
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