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Saīsinājumi 
 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

 

DP – darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 

 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

ES fondi - Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds 

 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

 

EUR – Eiro 

 

IKP – iekšzemes kopprodukts 

 

KF – Kohēzijas fonds 

 

SAM - darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 

 

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
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Ievads 
Analītiskais ziņojums (ziņojums) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, kas paredz, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sākot ar 2016.gadu, katru 

gadu sagatavo un Valsts reģionālās attīstības aģentūra publicē Reģionālās attīstības indikatoru 

modulī (www.raim.gov.lv ) analītisko ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem 

un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās. Šāda ziņojuma sagatavošanu 

nosaka arī Vadošās iestādes 2015.gada 29.decembra vadlīnijas Nr.2.6. „Vadlīnijas, kas nosaka 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

 

Ņemot vērā, ka ziņojums tiek sagatavots sākot ar 2016.gadu un ka atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 2016.gadā VARAM sagatavoja pēdējo uzraudzības 

ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas 

teritorijās par 2007.-2013.gada plānošanas periodu, ziņojums apskata tikai Eiropas Savienības 

2014.-2020.gada plānošanas periodu attiecībā uz Eiropas Savienības struktūrfondiem un 

Kohēzijas fondu. 

 

Informācija Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā liecina, ka uz 2016.gada 

31.jūniju veikti maksājumi 59 projektiem par kopējo summu 119 312 326 EUR, kas liecina 

par to, ka šis plānošanas periods ir ieviešanas sākumstadijā, attiecīgi pirmais ziņojums var 

ieskicēt aktuālo informāciju par ieguldījumiem Latvijas teritorijās, neanalizējot informāciju 

par uzraudzības rādītāju izpildi, jo tāda vēl nav pieejama.  

 

Līdz ar to pirmajā ziņojumā, lai sniegtu priekšstatu par to kā investīcijas Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā var sekmēt Latvijas reģionālo attīstību, VARAM 

ir izvēlējies pastiprināti pievērst uzmanību atbalstam uzņēmējdarbības jomā kā reģionālo 

attīstību veicinošam faktoram. Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam kā 

ilgtermiņa mērķis ir izvirzīts reģionu attīstības tempu izlīdzināšanās, tuvojoties vidējam valsts 

IKP līmenim un tādejādi mazinot kopējo IKP dispersiju. Šāda mērķa realizācijai ieguldījumi 

uzņēmējdarbības attīstībā ir īpaši svarīgi, jo tie tiešā mērā ietekmē ekonomikas attīstību un 

atspoguļojas IKP rādītājā. Attiecīgi ziņojumā tiks apskatīts: 

 Pašvaldību attīstības programmās plānotās ES fondu investīcijas uzņēmējdarbības 

atbalsta jomā. 

 VARAM pārziņā esošie divi specifiskie atbalsta mērķi, kuri ir vērsti uz 

uzņēmējdarbības attīstību - SAM 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” un SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Abu 

specifisko atbalsta mērķu ietvaros ir plānots radīt jaunas darba vietas un piesaistīt 

uzņēmēju investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un infrastruktūrā (uzraudzības 

rādītāji). Ziņojumā apskatīts kā plānotie ieguldījumi šo specifisko atbalsta ietvaros 

sniegs ieguldījumu ekonomikas kopējā attīstībā un bezdarba mazināšanā Latvijas 

reģionos. 

 

 

 

  

http://www.raim.gov.lv/
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1. Kopējie plānotie ieguldījumi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā 
 

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014.–2020.gadam, 

Latvijai Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību 

piešķirti 4,4 miljardi EUR. Atšķirībā no 2007.-2013.gada plānošanas perioda, 2014.–

2020.gada plānošanas periodā Latvijai trīs darbības programmu vietā ir viena darbības 

programma „Izaugsme un nodarbinātība” , kas nosaka turpmāku efektīvu un pārdomātu ES 

fondu finansējuma ieguldīšanu izvirzītajos mērķos, lai palielinātu un saglabātu tā pozitīvo 

ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību arī turpmākajos gados. 

Prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu un apakšaktivitāšu vietā 2014.–2020.gada plānošanas periodā 

darbības programmas ietvaros Latvijai izvirzīti deviņi savstarpēji saistīti prioritārie virzieni, 

tiem papildus izvirzīti arī trīs tehniskās palīdzības prioritārie virzieni, ar kuru palīdzību tiks 

nodrošināta ES fondu investīciju administrācija. Prioritārie virzieni tiek sadalīti tematiskajos 

mērķos, ieguldījumu prioritātēs, kuras savukārt tiek sadalītas SAM un SAM pasākumos (skat. 

Attēls Nr.1). 

Attēls Nr.1.  

ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda struktūra

 
 

Lai nodrošinātu 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodu datu 

savietošanu, VARAM 2015.gadā sagatavoja risinājumu, kas ietver aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

attiecināšanu pret SAM, kā arī aktivitāšu/apakšaktivitāšu un SAM dalījumu pa jomām un 

saskaņoja to ar atbildīgajām iestādēm. Ziņojuma sagatavošanā VARAM analīzi veica, 

balstoties uz SAM sadalījumu atbilstoši šīm jomām. 

Tabula Nr.1. 

ES fondu sadalījums pa atbalsta jomām dažādos plānošanas periodos 

 

Atbalsta joma (2007.-2013.) Atbalsta joma (2014.-2020.) 

Ēku energoefektivitāte Energoefektivitāte 

Enerģētika  Energoefektivitāte 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

Izglītība Izglītība 

Komunālā saimniecība Vides aizsardzība 

Kultūra un tūrisms Kultūra un tūrisms 

Nodarbinātības un sociālie pakalpojumi Nodarbinātības veicināšana 

Policentriska attīstība Uzņēmējdarbības atbalsts 

Publiskā pārvalde (t.sk. specifiski nozaru pasākumi) Publiskā pārvalde 

Transporta infrastruktūra Transports 

Uzņēmējdarbības veikšana Uzņēmējdarbības atbalsts 

Veselības aprūpe Veselības aprūpe 

Vides aizsardzība un risku mazināšana Vides aizsardzība 

Zinātne un pētniecība Pētniecība un attīstība 

Tehniskā palīdzība Tehniskā palīdzība 

Prioritārais virziens - 12 
Tematiskais 
mērķis -11 

Ieguldījumu 
prioritāte - 34 

Specifiskais 
atbalsta mērķis 

- 72  

Specifiskā 
atbalsta mērķa 
pasākums - 71 
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Turpmākais apskata kopējos plānotos ES fondu ieguldījumus 2014.2020 plānošanas periodā 

pa atbalsta jomām un sniedz arī priekšstatu un piemērus par to kā atbildīgās iestādes ir 

plānojušas ieguldījumus teritoriāli. Informācija par plānotajām ES fondu investīcijām ir 

balstīta uz Vadošās iestādes apkopoto informāciju par pieejamo ES fondu ietvaros un 

Ministru kabinetā noteiktajām virssaistībām
1
. Apskatot atbildīgo iestāžu plānotās investīcijas 

kopā (neatkarīgi no projekta iesniedzēja) var secināt, ka lielāko īpatsvaru veido ieguldījumi 

transporta jomā – 26%, uzņēmējdarbības atbalsta jomā – 12%, izglītības jomā – 12%, 

pētniecības un attīstības jomā 11% un energoefektivitātes jomā – 11% no kopējā ES fondu 

ieguldījumu apmēra (skat. tabula Nr.3).  

Tabula Nr.2.  

Atbildīgo iestāžu plānotie ieguldījumi dalījumā pa atbalsta jomām (milj. EUR) 

Atbalsta joma Kopējais ES fondu 

piešķīrums (DP + 

virssaistības), EUR 

Īpatsvars 

Transports 1 159 771 858 26% 

Uzņēmējdarbības atbalsts 576 013 176 13% 

Izglītība 514 308 522 12% 

Energoefektivitāte 496 213 257 11% 

Pētniecība un attīstība 467 519 706 10% 

Vides aizsardzība 270 957 719 6% 

Nodarbinātības veicināšana 245 963 389 6% 

Veselības aprūpe 230 949 123 5% 

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas 

172 783 829 4% 

Kultūra un tūrisms 115 573 346 3% 

Sociālā iekļaušana 111 795 303 3% 

Tehniskā palīdzība 101 316 303 2% 

Publiskā pārvalde 8 067 683 0,2% 

Kopā 4 471 233 214 100% 

 

Transporta jomā lielākais finansējums plānots SAM 6.2.1 „Nodrošināt konkurētspējīgu un 

videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” ietvaros, tā 

divos pasākumos plānota Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija un dzelzceļa infrastruktūras 

modernizācija un izbūve par 453 milj. EUR. Uzņēmējdarbības atbalsta jomā lielākais 

finansējums plānots SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros par 264 milj. EUR, 

izglītības jomā - SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros par 

142 milj. EUR, energoefektivitātes jomā - SAM 4.2.1 „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” ietvaros 247 mil. EUR, pētniecības un attīstības 

jomā lielākais finansējums plānots SAM 1.1.1. „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju 

pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 

ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” ietvaros - 273 milj. EUR apmērā.  

 

Lai gūtu priekšstatu par to, cik lielā mērā ES fondu ieguldījumi ir vērsti uz teritoriju attīstību, 

var izmantot DP papildinājumu, kur katra SAM ietvaros ir definēta mērķa teritorija. DP 

papildinājumā kā mērķa teritorija ir definēta vai nu visa Latvija (ES fondu atbalsts ir vērsts uz 

                                                           
1
 Balstoties uz Vadošās iestādes informāciju par finanšu progresu uz 30.06.2016.: http://www.esfondi.lv/finansu-

un-raditaju-plani-to-izpilde  

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
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visu Latvijas teritoriju attīstību kopumā), vai arī atsevišķas tās daļas (ES fondu atbalsts ir 

vērsts, piemēram, uz atsevišķu pašvaldību vai pašvaldību grupu attīstību). 

Tabula Nr.3. 

Specifiskie atbalsta mērķi ar definētām atsevišķām mērķa teritorijām 

 
Specifiskais atbalsta mērķis vai tā pasākums Mērķa teritorija 

2.1.1. “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku 

teritorijās” 

Latvijas teritorija, kurā neviens elektronisko sakaru komersants 

nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves 
pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu ne mazāku par 30 Mbit/s („baltajās 

teritorijās”). 

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” 

Investīcijas reģionos (ārpus Rīgas) – nacionālas nozīmes centros – 

8 republikas pilsētās, reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (21 pilsēta) 
un pašvaldībās, kurās nav nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldības (89 pašvaldības). 

4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu 

pašvaldību ēkās” 

Nacionālas  nozīmes  attīstības  centru  teritorijas  un  pašvaldību 

teritorijas ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem. 

4.4.1. “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” TEN-T autoceļu tīkls 

4.5.1.1.    “Attīstīt    videi    draudzīgu    sabiedriskā    transporta 

infrastruktūru (sliežu transporta)” 

Rīga, Liepāja, Daugavpils 

4.5.1.2.    “Attīstīt    videi    draudzīgu    sabiedriskā    transporta 

infrastruktūru” 

Nacionālas nozīmes attīstības centri, kuros nav tramvaju maršrutu 

tīkla 

5.1.1.  “Novērst  plūdu  un  krasta  erozijas  risku  apdraudējumu pilsētu 

teritorijās” 

Plūdu  riska  pārvaldības  plānos  noteiktās  plūdu  apdraudētās 

teritorijas (pilsētas un blīvi apdzīvotas vietas), kā arī krasta erozijas apdraudētās 
apdzīvotās vietas un publiskās infrastruktūras objekti. 

5.1.2. “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” Plūdu apdraudētās Latvijas lauku teritorijas un vietas ar risku 

publiskajai infrastruktūrai, ievērojot plānoto darbību specifiku. 

5.2.1.1. “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” Pašvaldības, kurās ir nepietiekama atkritumu dalītas savākšanas 

pakalpojumu pieejamība 

5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 

Notekūdeņu aglomerācijas ar CE>2000; Apdzīvotas vietas ar CE 200-2000, kur 
nepieciešams uzlabot ūdeņu stāvokli šo apdzīvoto vietu ietekmētajos riska 

ūdensobjektos, kuru riska cēlonis ir notekūdeņos esošo biogēnu ieplūde; Pilsētas un 

apdzīvotas vietas, kurās nav nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši 
direktīvas 98/83/EK prasībām. 

5.4.1.1. “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās teritorijas, 

izņemot,  vietas/objektus,  kuriem  paredzēts  atbalsts  5.5.1.SAM ietvaros. 

5.4.1.2. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai” Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās zonas. 

5.4.2.2.  “Nodrošināt  vides  monitoringa  un  kontroles  sistēmas 

attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības 

līdzdalību vides pārvaldībā” 

Latvijas teritorija un tās ekskluzīvā ekonomiskā zona saskaņā ar 

normatīvajiem tiesību aktiem jūras vides aizsardzības un pārvaldības jomā. 

5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 

Latvijas  tūrisma  attīstības  pamatnostādnēs  2014.–2020.gadam, 

Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Radošā Latvija” 2014.– 

5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas 
efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” 

Rīgas  pilsētas  apkaimes  ar  nozīmīgu  degradēto  teritoriju  vai 
objektu īpatsvaru. 

5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

Nacionālas   un   reģionālas   nozīmes   attīstības   centru   un   to 

funkcionālās  teritorijas  (t.sk.  novada  teritorija  ārpus  attīstības centra un 

apkārtējās pašvaldības. 

6.1.1.“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta 

tīkla mobilitāti” 

Rīga, Ventspils un Liepāja 

6.1.2.“Veicināt     drošību     un     vides     prasību     ievērošanu 
starptautiskajā lidostā “Rīga” 

Rīgas reģions 

6.1.3.1.“Salu tilta kompleksa rekonstrukcija un Raņķa dambja un 

Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojuma izbūve” 

Rīga 

6.1.3.2.  “Multimodāla  transporta  mezgla  izbūve  Torņakalna 

apkaimē” 
Rīga 

6.1.4.1.“Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā” Rīgas reģions 

6.1.4.2. “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T 

tīklā” 

Nacionālas  nozīmes  attīstības  centri  (izņemot  Rīgu)  TEN-T 

autoceļu tīklā. 

6.1.5.   “Valsts   galveno   autoceļu   segu   pārbūve,   nestspējas 

palielināšana” 

TEN-T autoceļu tīkls 

6.3.1.“Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo 

autoceļu kvalitāti” 

Stratēģijā  “Latvija  2030”  noteiktās  nacionālās  un  reģionālās 

nozīmes attīstības centru pašvaldību teritorijas 

8.1.2.1. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

nacionālas nozīmes attīstības centros” 

Rīga, Valmiera, Rēzekne, Liepāja, Ventspils, Jūrmala, Jelgava, 

Jēkabpils, Daugavpils. 

8.1.2.2.  “Modernizēt  vispārējās  izglītības  iestāžu  mācību  vidi 

ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem” 

Pašvaldības ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem. 

9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta 

personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās 
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” 

Visa Latvija, izņemot Rīgu 
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Apskatot darbības programmas papildinājumus katra SAM ietvaros definētās mērķa 

teritorijas, var secināt, ka no 114 SAM un to pasākumiem 87 SAM (76,3% no kopējā SAM 

skaita) plānošana specifiskās mērķa teritorijās netiek paredzēta, turpretim 27 SAM (23,7% no 

kopējā SAM skaita) - tiek paredzēta. Taču tajā pašā laikā ieguldījumi atsevišķu teritoriju 

attīstībā (23,7% SAM no kopējā SAM skaita) ir finansiāli ietilpīgi – tie sastāda 49% no 

kopējā pieejamā ES fondu finansējuma, visvairāk tiks ieguldīts transporta jomā un 

uzņēmējdarbības atbalstam. 

 

Attēls Nr.2.  

Atbildīgo iestāžu plānotie ES fondu ieguldījumi (DP +virssaistības) specifiskās mērķa 

teritorijās pa atbalsta jomām, milj. EUR 

 

 

Cits veids kā novērtēt to, cik lielā mērā ES fondu ieguldījumi tiek plānoti teritoriāli, ir apskatīt 

tos specifiskos atbalsta mērķus, kuru uzraudzības rādītājiem ir plānots noteikt plānotās 

sasniedzamās vērtības ne tikai kopā, bet atsevišķi arī pa reģioniem vai savādākā teritoriālā 

dalījumā. Tas ir būtiski, jo vairākos gadījumos kā SAM mērķa teritorija ir definēta visa 

Latvija, taču uzraudzības rādītāju teritoriāla diferenciācija nodrošina to, ka faktiski 

ieguldījumi tiks teritoriāli diferencēti, balstoties uz teritoriju attīstības vajadzībām. Uzskatāms 

piemērs būtu SAM 7.1.1. „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam”. Kopumā 26 SAM no 72 uzraudzības rādītāju (vairumā gadījumu 

iznākumu rādītāji) sasniedzamās mērķa vērtības ir plānots noteikt arī teritoriāli.  

1.1. Plānoto ieguldījumu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā teritoriālā kartēšana 
 

Turpmākais iezīmē atsevišķus labās prakses piemērus, kurus VARAM ir apkopojis un kur 

plānotie ES fondu ieguldījumi tika kartēti, kartēšanu saprotot burtiski, proti, ieguldījumi vai 

atbalstāmās teritorijas tiek attēlotas uzskatāmi kartogrāfiskā materiālā. 

 

SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros finansējuma saņēmējs būs pašvaldības un to 

iestādes, savukārt mērķa teritorija - Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–
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2020.gadam, Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Radošā Latvija” 2014.– 2020.gadam, 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam un Reģionālās politikas 

pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam integrēti iezīmētās kultūrvēsturisko teritoriju un ainavu 

koncentrācijas vietas ar izcilām kultūras un dabas vērtībām un esošām apmeklētāju plūsmām, 

tajā skaitā Baltijas jūras piekrastē. SAM paplašinātajā sākotnējā novērtējumā sniegts atbalsta 

teritoriju kartējums, kas sagatavots ņemot vērā potenciāli attīstāmo teritoriju atlases kritērijus, 

visa Latvijas teritorija pagastu un pilsētu administratīvā dalījuma līmenī tika iedalīta 4 

prioritātēs, kur uzskatāms, ka 1.prioritātes teritorijām piemīt vislielākais attīstības potenciāls 

(skat. Attēls Nr.3).
2
  

Attēls Nr.3.  

 

SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” atbalsta teritoriju kartējums. 

                                                           
2
 SAM „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” ietvaros paplašinātais sākotnējais novērtējums. 
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Attēls Nr.4. SAM 6.3.1.”Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” plānotie ieguldījumi reģ. autoceļos. 
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SAM 6.3.1. „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” 

ietvaros finansējuma saņēmējs būs Satiksmes ministrija, savukārt mērķa teritorijas būs 

Stratēģijā “Latvija 2030” noteiktās nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldību teritorijas. SAM ietvaros plānota valsts reģionālo autoceļu, kas savieno 

starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu 

tīklu, pārbūve. SAM sākotnējā novērtējuma ietvaros sagatavots plašs kartogrāfiskais 

materiāls, attēlā Nr.4
3
 atspoguļoti reģionālo autoceļu posmi, kuros veikti un plānoti 

remontdarbi par ERAF finansējumu.  

Attēls Nr.5.  

SAM 8.1.3. ietvaros plānotie ES fondu ieguldījumi profesionālo izglītības iestāžu 

modernizācijai – teritoriālais kartējums 

 

SAM 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” mērķis ir 

modernizēt profesionālās izglītības iestādes (PII), nodrošinot mācību vides atbilstību 

                                                           
3
 SAM 6.3.1. „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” sākotnējais 

novērtējums 
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tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

Atbalstāmās darbības ietver infrastruktūras izveidi un sakārtošanu, mācību līdzekļu un 

aprīkojuma iegādi, t.sk. infrastruktūru jaunu profesionālo izglītības programmu 

īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās. Rezultātā 

palielināsies to audzēkņu skaits, kuriem ir pieejama modernizēta PII infrastruktūra 

atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai. SAM sākotnējā novērtējuma ietvaros tika 

sakartētas atbalstāmās PII, attēls Nr.5
4
. 

  

                                                           
4
 SAM 8.3.1. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” paplašinātais sākotnējās 

ietekmes novērtējums 
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2. Faktiski veiktie ieguldījumi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā Latvijas teritorijās 
 

Kā ES fondu faktiski veiktie ieguldījumi šajā ziņojumā apskatīti no 2014.gada 1.janvāra 

līdz 2016.gada 31.jūnijam veiktie maksājumi
5
 projektiem. Ņemot vērā, ka ES fondu 

ieviešana ir sākuma stadijā un atsevišķos gadījumos vēl tiek izstrādāta normatīvā bāze (uz 

2016.gada jūniju nebija apstiprināti 30% no Ministru kabineta noteikumiem ES fondu 

ieviešanai), tad faktiski veiktie ieguldījumi iepretim kopējam pieejamajam ES fondu 

finansējumam (vairāk kā 5 miljardi eiro, ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu) ir 

salīdzinoši mazi. Atbilstoši pieejamajai informācijai Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmā uz 2016.gada 31.jūniju veikti maksājumi 59 projektiem par kopējo 

summu 119 312 326 EUR, kas ir 2.1% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma, 

ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu 

Skatoties uz ES fondu ieguldījumu teritoriālo sadalījumu, var secināt, ka Vidzemes 

reģionā, salīdzinot ar pārējiem reģioniem tie ir ievērojami mazāki, savukārt Rīgas reģionā 

ir vislielākie ES fondu ieguldījumi. Vienlaikus uz vienu iedzīvotāju visvairāk ir ieguldīts 

Latgales un Kurzemes reģionā. Būtiskākus secinājumus par finansējuma sadalījumu varēs 

veikt 2017.gada, jo šobrīd ir atbalstīta tikai neliela daļa projektu. 

Attēls Nr.6. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums reģionālā 

dalījumā 

 

Avots: autoru veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2016 

                                                           
5
 ES fondu finansējums; attiecināmais valsts un pašvaldību budžeta finansējums; valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām; cits attiecināmais publiskais finansējums un attiecināmais privātais finansējums, Jaunatnes 

Nodarbinātības iniciatīvas finansējums. 
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Vairākos gadījumos projektiem nav noteikta īstenošanas vieta Kohēzijas politikas fondu 

vadības informācijas sistēmā, taču tajā pašā laikā kā reģions ir noteikta „Visa Latvija”, 

kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots visos piecos Latvijas reģionos, šādi ieguldīti ir 

vairāk kā 28 miljoni eiro. 

Apskatot ES fondu ieguldījumus pašvaldībās, var secināt, ka augstākminētie 59 projekti, 

kuros ir veikti maksājumi, ir realizēti 23 pašvaldībās.
6
 Visvairāk ir ieguldīts Daugavpils 

novadā, Salacgrīvas novadā un Garkalnes novadā, savukārt vismazāk Valmierā, Jēkabpilī 

un Liepājā. Taču, ņemot vērā, ka ES fondi ir ieviešanas sākumstadijā, tad būtiskus 

secinājumus šobrīd nevar izdarīt par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas faktiski 

veiktajiem ieguldījumiem reģionālajā attīstībā. Tas saistāms arī ar to, ka patreizējā brīdī 

tehniskā palīdzība ir trešā finansiāli ietilpīgākā atbalsta joma pēc veiktajiem 

ieguldījumiem, kas nozīmē, ka liela daļa finansējuma tiek novirzīti ES fondu 

administrēšanai. Saprotams, ka šī ieguldījuma proporcija mainīsies un nākamajos 

pārskata periodos daudz vairāk ES fondu līdzekļu tiks faktiski ieguldīti teritoriju attīstībā. 

VARAM sadarbībā ar vadošo iestādi ES fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodā ir 

noteikusi 15 atbalsta jomas kā ieguldījumu analīzes vienības. Var secināt, ka ieguldījumi 

uz doto brīdi ir veikti tikai 8 nozarēs, visvairāk ir ieguldīts transporta jomas attīstībā un 

nodarbinātības veicināšanā. Taču kā jau iepriekš norādīts, tad uz pārējo atbalsta jomu 

fona visvairāk projektu (31) tiek īstenoti tehniskās palīdzības ietvaros, kas nozīmē, ka ar 

ES fondu ieguldījumiem pašlaik tiek vairāk atbalstīts daudzu valsts un pašvaldību 

institūciju darbs ES fondu administrēšanā. 

Tabula Nr.4. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadalījums pa atbalsta 

jomām 

Atbalsta joma ES fondu finansējums, EUR Projektu skaits 

Transports 88 507 137 9 

Nodarbinātības veicināšana 26 403 406 7 

Tehniskā palīdzība 2 502 921 31 

Vides aizsardzība 924 671 1 

Veselības aprūpe 616 395 1 

Sociālā iekļaušana 217 033 8 

Izglītība 129 211 1 

Publiskā pārvalde 11 552 1 

                                                           
6
 Līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas periodā VARAM gadījumos, kad projekts ir īstenots vairākās 

pašvaldībās, ir sadalījusi projekta finansējuma proporcionāli vienādās daļās atbilstoši pašvaldību skaitam, 

kurās tiek īstenots attiecīgais projekts  
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Attēls Nr.7. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums reģionālā dalījumā 
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3. Pašvaldību attīstības programmās plānotās ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda investīcijas uzņēmējdarbības atbalsta jomā 
 

Ziņojuma ietvaros ir apkopotas pašvaldību investīciju projektu idejas uzņēmējdarbības 

atbalsta jomā, informāciju ņemot no pašvaldību attīstības programmu aktualizētajiem 

investīciju plāniem, projektu ideju konceptu aprakstiem un integrēto teritoriālo investīciju 

ideju kopsavilkumiem (informācija uz 2016.gada jūniju), ko pašvaldības 2016.gadā 

iesniegušas VARAM, kā arī izmantojot Ministru kabineta rīkojumus par 3.3.1. un 5.6.2. SAM 

plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem
7
 projektu iesniegumu atlases kārtu 

ietvaros.  

Apkopojumā uzsvars ir likts uz: 

 Eiropas Savienības fondu 3.3.1. un 5.6.2. SAM projektu ideju analīzi, ņemot vērā, ka 

šajā fondu plānošanas periodā liela uzmanība pievērsta ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai un jaunu darbavietu radīšanai reģionos; 

 pārējām pašvaldību noteiktajām projektu idejām, ko plānots finansēt no pašvaldības 

budžeta, ES fondiem (izņemot 3.3.1. un 5.6.2. SAM) vai cita finansējuma, piemēram, 

privātā finansējuma. 

Apkopojumā ir ietvertas projektu idejas, kurām vērojama sasaiste ar uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšanu – noteikti sasniedzamie rādītāji un iezīmēts finansējuma apmērs. Ja 

projektu idejām nav iezīmēts finansējums, nākotnē ir apšaubāma projektu uzsākšana un 

pabeigšana. Savukārt, projektu idejas, kurās paredzēts, piemēram, izveidot informācijas vietni 

uzņēmējdarbības veicināšanai vai organizēt vispārīgus seminārus, apkopojumā netika 

ietvertas, jo tām nav tieša sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu.  

Projektu idejas attiecas uz laika periodu no 2014.gada līdz 2020.gadam, atsevišķas projektu 

idejas plānots realizēt līdz 2023.gadam. 

Tabula Nr.5. atspoguļo pašvaldību 3.3.1. un 5.6.2. SAM projektu ideju ERAF kopsummu, 

projektu ideju, kurām nav norādīts, ka tiks finansētas no SAM līdzekļiem
8
 kopsummu un 

kopējo pašvaldību projektu ideju uzņēmējdarbības atbalsta jomā finansējumu (sasummējot 

visas pašvaldību vajadzības kopā).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Atsauces uz konkrētiem Ministru kabineta rīkojumiem ir ietvertas tabulas Nr.5 „Pašvaldību projektu idejas 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā” apakšpusē; 
8

 ES fondu finansējums un nacionālais finansējums (pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām, privātais finansējums). 
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Tabula Nr.5. 

Pašvaldību projektu idejas uzņēmējdarbības atbalsta jomā 

Pašvaldības 

SAM 3.3.1. 

projektu ideju 

ERAF 

kopsumma, EUR 

Pašvaldības 

SAM 5.6.2. 

projektu 

ideju ERAF 

kopsumma, 

EUR 

Pašvaldības  

Projektu ideju, 

kurām nav 

norādīts, ka tiks 

finansētas no 

SAM līdzekļiem 

indikatīvā 

kopsumma, EUR 

1.atlases kārta    

Nacionālas nozīmes  

attīstības centri  

(8 republikas pilsētu  

pašvaldības, 

izņemot Rīga)   

16 114 1839 

Nacionālas nozīmes  

attīstības centri  

(9 republikas pilsētu  

pašvaldības) 

120 237 95310 

Nacionālas nozīmes  

attīstības centri  

(9 republikas pilsētu  

pašvaldības) 

30 850 786 

2.atlases kārta    

Reģionālās nozīmes 

attīstības centri (21 

novadu pašvaldības) 

10 911 63311 

Reģionālās nozīmes 

attīstības centri (21 

novadu pašvaldības) 

92 138 67312 

Reģionālās nozīmes 

attīstības centri (21 

novadu pašvaldības) 

62 901 705 

3.atlases kārta   

Novadi, kuros 

neietilpst  

reģionālas nozīmes  

attīstības centri (89  

novadu pašvaldības) 

37 193 47613 

Novadu pašvaldību 

individuālie projekti un 

finansējums pašvaldību 

sadarbības projektiem 

52 247 02614 

Novadi, kuros 

neietilpst  

reģionālas nozīmes  

attīstības centri (89  

novadu pašvaldības) 

69 662 115 

Kopā ERAF 

finansējums:  

64 219 292 Kopā ERAF 

finansējums:  

 264 623 652 Kopā:  163 414 606 

Pavisam kopā: 492 257 550 

                                                           
9
 ERAF, tajā skaitā virssaistību finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra 

rīkojumā Nr.709 „Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu 

katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes 

attīstības centru grupai” (turpmāk - Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709); 
10

 ERAF, tajā skaitā virssaistību finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra 

rīkojumā Nr.709; 
11

 ERAF finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.310 „Par 3.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” plānoto 

finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai” (turpmāk - Ministru 

kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojums Nr.310); 
12

 ERAF finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.310; 
13

 ERAF finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.314 „Par projektu 

ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 

infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" 

ietvaros”; 
14

 ERAF finansējuma apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.302 „Par plānoto 

finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" 

trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas 

reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros”. 
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Kā redzams tabulā Nr.5., pašvaldībām 3.3.1. SAM visās projektu iesniegumu atlases kārtās 

projektu ideju kopējais ERAF finansējums ir noteikts 64 219 292 euro, savukārt 5.6.2. SAM 

ietvaros visās projektu iesniegumu atlases kārtās projektu ideju kopējais ERAF finansējums ir 

noteikts 264 623 652 euro. Kopējais 3.3.1. un 5.6.2. SAM noteiktais ERAF finansējums 

sastāda 328 842 944 euro (attēls Nr.8). 

Projektu ideju, kurām attīstības programmās netika norādīts, ka tiks finansētas no SAM 

līdzekļiem, kopsumma
15

 sastāda 163 414 606 euro. Šīs projektu idejas plānots finansēt no 

pašvaldības budžeta, ES fondiem (izņemot 3.3.1. un 5.6.2. SAM) vai cita finansējuma, 

piemēram, privātā finansējuma – šo finansējumu var definēt arī kā papildus nepieciešamo 

pašvaldību atbalsta programmās, jo šobrīd pašvaldība nav norādījusi konkrētu avotu. 

Attīstības programmās projektu idejām ir norādīta indikatīvā kopsumma, atsevišķi neizdalot 

ES fondu finansējumu un nacionālo finansējumu (pašvaldības finansējumu, valsts budžeta 

dotāciju pašvaldībām, privāto finansējumu). Kopējais projektu finansējums uzņēmējdarbības 

jomā (492 257 550 euro) veidojas no projektu ideju, kuras plānots finansēt no pašvaldības 

budžeta, ES fondiem (tajā skaitā 3.3.1. un 5.6.2. SAM) vai cita finansējuma, piemēram, 

privātā finansējuma, kopsummas (attēls Nr.8). 

 

Attēls Nr.8. 

3.3.1. un 5.6.2. SAM pieejamais ERAF finansējums un projektiem kopējais nepieciešamais 

finansējums, EUR 

 

Ja salīdzina 3.3.1. un 5.6.2. SAM pieejamo ERAF finansējumu un projektu ideju, kuras 

plānots finansēt no pašvaldības budžeta, ES fondiem (izņemot 3.3.1. un 5.6.2. SAM) vai cita 

finansējuma, piemēram, privātā finansējuma, kopsummu, tad jāsecina, ka 3.3.1. un 5.6.2. 

SAM pašvaldību projektu ERAF finansējums, ko plānots ieguldīt, sastāda 67% no 

kopējā pašvaldību attīstības programmās ietvertā projektiem nepieciešamā 

finansējuma
16

 uzņēmējdarbības atbalsta jomā. 
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 ES fondu finansējums un nacionālais finansējums (pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām, privātais finansējums) 
16

 ES fondu, izņemot 3.3.1. un 5.6.2. SAM, finansējums, pašvaldības budžets, privātais finansējums 

64 219 292 

264 623 652 

492 257 550 
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3.1. Nacionālas nozīmes attīstības centru (9 republikas pilsētu 

pašvaldību) plānotās investīcijas 
Atsevišķi aplūkojot republikas pilsētu visas pašvaldību projektu idejas, secināms, ka 

lielākoties visām projektu idejām ir noteikti konkrēti sasniedzamie rādītāji (darba vietu skaits, 

piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas konkrētā apmērā, degradēto teritoriju 

samazinājums konkrētā apmērā).  

Vairākām 3.3.1. un 5.6.2. SAM projektu idejām pie plānotajām darbībām ir norādīts, ka 

projekta rezultatīvie un indikatīvie rādītāji tiks precizēti pēc tehniskās dokumentācijas 

izstrādes, kā arī pie finansējuma apmēra norādīts, ka projekta kopējā summa ir izpētes stadijā, 

līdz ar to projektu kopējās summas varētu izmainīties.  

Pašvaldību projektu idejas uzņēmējdarbības jomā 3.3.1. SAM ietvaros paredz galvenokārt 

investīcijas mazo un vidējo komersantu uzņēmējdarbības infrastruktūrai, t.sk. komercdarbības 

teritoriju attīstīšanai, komercdarbībai nepieciešamo ēku izbūvei vai atjaunošanai, satiksmes 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanai. Savukārt pašvaldību 

projektu idejas uzņēmējdarbības jomā 5.6.2. SAM ietvaros paredz galvenokārt investīcijas 

rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācijai, t.sk. degradēto teritoriju 

atjaunošanai komercdarbības vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamo ēku izbūvei vai 

atjaunošanai, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanai. 

Projektu indikatīvais īstenošanas laiks ir dažāds – no 2015.gada līdz 2020.gadam, pārsvarā 

plānots projektus īstenot 3 gadu laikā.   

3.2. Reģionālas nozīmes attīstības centru (21 novadu pašvaldību) 

plānotās investīcijas 
Līdzīgi kā republikas pilsētu pašvaldību izstrādātajām projektu idejām, arī reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldību projektu idejām ir noteikti konkrēti sasniedzamie rādītāji. 

Vairākām projektu idejām pie finansējuma apmēra norādīts, ka projekta kopējais finansējuma 

apmērs varētu izmainīties iepirkuma rezultātā. 

Pašvaldību projektu idejas uzņēmējdarbības jomā 3.3.1. SAM ietvaros paredz galvenokārt 

investīcijas mazo un vidējo komersantu uzņēmējdarbības infrastruktūrai, t.sk. komercdarbības 

teritoriju attīstīšanai, komercdarbībai nepieciešamo ēku izbūvei vai atjaunošanai, satiksmes 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanai. Savukārt pašvaldību 

projektu idejas uzņēmējdarbības jomā 5.6.2. SAM ietvaros paredz galvenokārt investīcijas 

rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācijai, t.sk. degradēto teritoriju 

atjaunošanai komercdarbības vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamo ēku izbūvei vai 

atjaunošanai, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanai.  

Projektu indikatīvais īstenošanas laiks ir dažāds – no 2015.gada līdz 2020.gadam, pārsvarā 

plānots projektus īstenot 3 gadu laikā. 

3.3. Novadi, kuros neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centri (89 

novadu pašvaldību) plānotās investīcijas   
Attīstības programmās atsevišķi aplūkojot novadu pašvaldību projektu idejas, secināms, ka 

vairākām projektu idejām nav minēti konkrēti sasniedzamie rezultāti, bet ir iezīmēta sasaiste 

ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu. Piemēram, projekta idejā ir minēts, ka autoceļu 

rekonstrukcija sekmēs uzņēmējdarbības attīstību, bet konkrēti nav norādīts, kādā veidā. Šādas 

projekta idejas tika ietvertas apkopojumā. Konkrēti sasniedzamie rezultāti ir noteikti 3.3.1. un 

5.6.2. SAM projektu idejās, kuru koncepti ir saskaņoti Reģionālās attīstības koordinācijas 
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padomē. Minētā padome izskata un saskaņo pašvaldību iesniegtās projektu idejas, nodrošinot 

to atbilstību normatīvajiem aktiem par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

specifisko atbalsta mērķu atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību, kā arī 

plānošanas dokumentiem. Tām pašvaldību projektu idejām, kuru koncepti nav saskaņoti vai 

nav paredzēts saskaņot Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, lielākoties ir noteikti 

vispārīgi sasniedzamie rezultāti. 

Pašvaldību projektu idejas uzņēmējdarbības jomā paredz galvenokārt investīcijas mazo un 

vidējo komersantu uzņēmējdarbības infrastruktūrai, t.sk. komercdarbības teritoriju attīstīšanai, 

komercdarbībai nepieciešamo ēku izbūvei vai atjaunošanai, satiksmes infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanai, kā arī biznesa inkubatoru izveidei, 

pasākumiem uzņēmējdarbības aktivizēšanai (vienota novada zīmola izveide, mārketinga 

pasākumi, dalība izstādēs)
17

. 

Projektu indikatīvais īstenošanas laiks ir dažāds – no 2015.gada līdz 2023.gadam, pārsvarā 

plānots projektus īstenot 2- 3 gadu laikā. 

3.4. Secinājumi 
3.3.1. un 5.6.2. SAM pašvaldību projektu ERAF finansējums, ko plānots ieguldīt, sastāda 

67% no kopējā nepieciešamā pašvaldību attīstības programmās ietvertā finansējuma 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Projektu finansējums uzņēmējdarbības atbalsta jomā nozīmē 

ES fondu, izņemot 3.3.1. un 5.6.2. SAM, finansējums, pašvaldības budžets, privātais 

finansējums. Secināms, ka šajā ES fondu plānošanas periodā 3.3.1. un 5.6.2. SAM 

ieguldījumiem būs svarīga nozīme ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanā un jaunu darba 

vietu radīšanai reģionos. Kopumā pašvaldību vajadzības uzņēmējdarbības jomā varētu definēt 

kā plašas, piemēram, ceļu sakārtošanā, rūpniecisko zonu attīstībā, biznesa inkubatoru izveidē, 

mājražošanas veicināšanā. Lai turpinātu atbalstīt pašvaldību projektu idejas uzņēmējdarbības 

atbalsta jomā, VARAM virza iniciatīvu par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldību investīcijām, 

paredzot šim mērķim novirzīt finansējuma apjomu, kas līdzvērtīgs 3% no ikgadējiem 

uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Tas nozīmē novirzīt valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam 10 000 000 EUR ikgadēji – 2017., 2018. un 

2019.gadā, tādā veidā, piemēram, finansējot tos pašvaldību uzņēmējdarbības projektus, 

kuriem nepietiktu finansējums SAM 3.3.1. ietvaros. 
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 Aprakstītās aktivitātes ir plašākas, nekā tas ir noteikts 3.3.1. un 5.6.2. SAM, jo pašvaldību attīstības 

programmās uzņēmējdarbības atbalsta jomas projektiem ir norādīti dažādi finansēšanas avoti. 
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4. Plānoto ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieguldījumu 

uzņēmējdarbības atbalstam teritoriālā ietekme 
Eiropas Savienības fondu ieguldījumu pēcnovērtējuma veikšanai un uzraudzībai, un 

novērtēšanai saistībā ar 2014.-2020.gada plānošanas periodu ir izstrādāts plašs rekomendāciju 

klāsts – gan principu un pieeju līmenī
18

, gan piedāvājot konkrētas metodes
19

. Šajā ziņojumā ir 

aizgūts tieši šajā kontekstā uzsvērtais princips, ka, nosakot plānoto ieguldījumu teritoriālo 

ietekmi, ir vēlams pēc iespējas precīzāk uzrādīt, cik lielā mērā ieguldījumiem ir bijusi ietekme 

uz teritoriju sociālekonomisko attīstību, nevis tik daudz fiksēt faktu par uzraudzības rādītāju 

izpildi.  

Plānoto ieguldījumu teritoriālās ietekmes noteikšana ir aktuāla no uzraudzības un 

novērtēšanas viedokļa saistībā arī ar vairākām iniciatīvām un pieņemtām praksēm Eiropas 

Savienībā. 2015.gada maijā Eiropas Komisija atbalstīja labāka regulējuma politiku ar mērķi 

jau sākotnēji izvērtēt Eiropas Savienības likumdošanas ietekmi uz dažādu jomu attīstību.
20

 Lai 

gan uzsvars ir uz likumdošanas iniciatīvu izvērtējumu, izstrādātā metodoloģija ir piemērojama 

arī citām ne-likumdošanas iniciatīvām, piemēram, cita starpā tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams 

vērtēt arī teritoriālu ietekmi (territorial impacts), izmantojot Eiropas Telpiskās plānošanas 

novērošanas tīkla (ESPON) piedāvātos instrumentus.
21

 Šī pieeja gan ir vairāk balstīta 

ekspertnovērtējumos, kas kā metode šī ziņojuma ietvaros netiek izmantota. 

Kā ziņojuma ievadā minēts tiks izmantoti divi VARAM pārziņā esoši specifiskie atbalsta 

mērķi uzņēmējdarbības atbalstam teritorijās (SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.), kuru ietvaros 

definētajiem iznākuma rādītājiem ir ietekme uz nodarbinātību (radītās darba vietas) un 

iekšzemes kopproduktu (nefinanšu investīcijas).  

 Tabula Nr.6. 

VARAM SAM uzņēmējdarbības atbalstam reģionos 

Specifiskais atbalsta mērķis Pieejamais finansējums Iznākuma rādītājs 

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 

 

75 552 108 EUR (ERAF + 

nacionālais līdzfinansējums 

+ virssaistības) 

1) Jaunradīto darba vietu skaits 

 

2) Komersantu nefinanšu 

investīcijas nemateriālajos 

ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 

5.6.2. Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām 

 

311 321 944 EUR (ERAF + 

nacionālais līdzfinansējums 

+ virssaistības) 
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 Eiropas Komisija.2014. Rekomendācijas uzraudzībai un novērtēšanai. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf  
19

 Eiropas Komisija. Sociālekonomiskās attīstības novērtēšanai izmantojamo metožu pārskats. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  
20

 Eiropas Komisija. Labāka regulējuma politika: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/better_regulation/key_docs_en.htm  
21

 Piemēram., ESPON EATIA projekts: 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/EATIA.html  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/EATIA.html
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4.1. Ietekme uz nodarbinātību 
Lai noteiktu attiecīgo SAM ietekmi uz nodarbinātību izmantota pašvaldību (nacionālas 

nozīmes attīstības centru (9 republikas pilsētu pašvaldības), reģionālās nozīmes attīstības 

centru (21 novadu pašvaldības) un novadu, kuros neietilpst reģionālas nozīmes attīstības 

centri (89 novadu pašvaldības)) projektu ietvaros plānoto radīto darba vietu skaita 

informācija, kas ir VARAM rīcībā, pēc projektu izskatīšanas Reģionālās attīstības 

koordinācijas padomē, vai noteikta normatīvajos aktos
22

. 

 

Kā arī izmantota informācija par prognozēto nodarbināto skaitu 2022.gadā Latvijā - atbilstoši 

Ekonomikas ministrijas prognozēm Latvijā 2022.gadā būs 1410.5 tūkst.
23

 nodarbināto. 

Tabula Nr.7. 

Nodarbinātības un bezdarba galveno rādītāju prognozes 15-74 gadu vecuma grupā
24

 

   2015 2022 2030 

Iedzīvotāju skaits, tūkstošos 1472,6 1410,5 1410,5 

Nodarbināto iedzīvotāju skaits, tūkstošos 896,1 946,9 981,1 

nodarbināto iedzīvotāju skaita izmaiņas, tūkstošos pret 2015. gadu – 50,8 85,0 

nodarbināto iedzīvotāju skaita izmaiņas, procentos pret 2015. gadu – 5,7 9,5 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, tūkstošos 994,3 1007,4 1038,6 

Darba meklētāju skaits, tūkstošos 98,2 60,6 57,5 

Nodarbinātības līmenis, nodarbināto skaits pret kopējo iedzīvotāju 

skaitu 

60,8 67,1 69,9 

Līdzdalības līmenis, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits pret kopējo 

iedzīvotāju skaitu 

67,5 71,4 73,6 

Bezdarba līmenis, bezdarbnieku (darba meklētāju) īpatsvars 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā 

9,9 6,0 5,5 

Avots: Ekonomikas ministrija 

 

Nodarbinātība tiek prognozēta kopā, neizdalot pēc nodarbinātības statusa, taču aktuālā 

statistika rāda, ka darba ņēmēju skaits kopējā nodarbināto skaitā ir gandrīz 90%, līdz ar to 

jaunu darba vietu sasaiste ar kopējo nodarbināto skaitu ir pieņemama, jo tieši darba ņēmēji ir 

tie, kas varētu aizpildīt pašvaldību ieguldījumu rezultātā jaunradītās darba vietas. Projektu 

rezultātā tiek radītas darba vietas, kas nodarbina bezdarbniekus, vai arī rada papildus darba 

vietas reģionā, piedāvājot labākas darba vietas jau nodarbinātajiem, tādējādi radot brīvas 

darba vietas citos uzņēmumos reģionā. 

Tabula Nr.8.  

Nodarbinātība pēc statusa 

 Skaits (tūkst.) % 

2015 2015 

Pavisam 896.1 100 

Darba ņēmējs (algots darbinieks) 783.0 87.4 

Darba devējs (īpašnieks) 38.5 4.3 

Pašnodarbināta persona 67.1 7.5 

                                                           
22

 MK 01.06.2016 rīkojums Nr.310 (saite), MK 01.06.2016 rīkojums Nr.314 (saite), MK 23.05.2016 rīkojums 

Nr.302 (saite) un MK 10.11.2015 rīkojums Nr.709 (saite). 
23

 Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” ir izmantots rādītājs „Strādājošo skaits (privātā sektorā) 

uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.” Mērķa vērtība 

2023.g. ir noteikta kā diapozons (446 300 – 475 100). 
24

 Ekonomikas ministrija. 2016.g.jūnijs. Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf  

http://likumi.lv/ta/id/282539-par-3-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos-veicot-ieguldijumus-uznemejdarbibas
http://likumi.lv/ta/id/282543-par-projektu-ideju-konceptu-finansejuma-apjomu-un-sasniedzamajiem-iznakuma-raditajiem-3-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat
http://likumi.lv/doc.php?id=282290&version_date=24.05.2016
http://likumi.lv/ta/id/277740-par-integreto-teritorialo-investiciju-specifisko-atbalsta-merku-finansejuma-kopejo-apjomu-katram-nacionalas-nozimes-attistibas
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf
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Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā 7.4 0.8 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Turpmākais skaidro plānoto ieguldījumu teritoriālās ietekmes novērtēšanu pa soļiem: 

Solis 1 

Iegūta aktuālā statistika (2015.g.) no CSP par nodarbināto skaitu (15-74 g.vecuma grupa) 

reģionālā dalījumā. Šāda statistika nav pieejama pašvaldību līmenī (A aile).  

Solis 2 

Tiek noteikts nodarbināto īpatsvars reģionos (teritoriālā proporcija) no kopējā Latvijā, 

izmantojot 2015.g. nodarbinātības datus (B aile) 

Solis 3 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm Latvijā 2022.gadā būs 1410.5 tūkst. 

nodarbināto (tā kā darba tirgus netiek ilgtermiņā prognozēts reģionālā līmenī, tad, izmantojot 

teritoriālo proporciju, var noteikt provizorisko nodarbināto skaitu 2022.g. reģionos (C aile). 

Nodarbināto skaita prognoze ir nepieciešama, lai izvērtētu, kāda ir ietekme radītajām darba 

vietām kopējo prognozēto darba vietu skaitā. 

Solis 4 

SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros radīto darba vietu skaits tiek summēts uz reģionu līmeni no 

attiecīgajām pašvaldībām (D aile). 

Solis 5 

Nodarbinātības pieaugums ir starpība starp prognozēto nodarbināto skaitu 2022.g. un faktisko 

2015.g. (E aile). 

Solis 6 

SAM ietekme uz nodarbinātību – SAM ietekmē radīto darba vietu īpatsvars no kopējām 

potenciāli jaunradītām darba vietām katrā reģionā (F aile). 

Solis 7 

SAM ietekme uz nodarbinātības pieaugumu reģionālā līmenī – šī daļa palīdz saprast, kāds ir 

relatīvais radīto jauno darba vietu nozīmīgums, salīdzinot ar kopējo nodarbinātības līmeni 

reģionā (G aile). 

Solis 8 

SAM ietekmes nozīmīgums, vērtējot vēsturisko nodarbinātības līmeņa dinamiku, kas sniedz 

priekšstatu par to vai jaunradīto darba vietu iespaidā radītais pieaugums nodarbinātībā 

pārsniedz līdzšinējos vidējās attīstības tempus (H aile). 

 

Ietekme uz bezdarbu 

Solis 1 

Iegūta aktuālā statistika (2015.g.) no CSP par darba meklētāju skaitu (15-74 g.vecuma grupa) 

reģionālā dalījumā. Šāda statistika nav pieejama pašvaldību līmenī (A aile).  

Solis 2 

Tiek noteikts darba meklētāju skaita īpatsvars reģionos (teritoriālā proporcija) no kopējā 

Latvijā, izmantojot 2015.g. datus (B aile) 

Solis 3 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm Latvijā 2022.gadā būs 60.6 tūkst. darba 

meklētāju. Tā kā darba tirgus netiek ilgtermiņā prognozēts reģionālā līmenī, tad, izmantojot 

teritoriālo proporciju, var noteikt provizorisko darba meklētāju skaitu 2022.g. reģionos (C 

aile).  

Solis 4 

Iegūta aktuālā statistika (2015.g.) no CSP par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu (15-74 

g.vecuma grupa) reģionālā dalījumā. Šāda statistika nav pieejama pašvaldību līmenī (D aile).  

Solis 5 

Tiek noteikts ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita īpatsvars reģionos (teritoriālā proporcija) 

no kopējā Latvijā, izmantojot 2015.g. datus (E aile). 
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Solis 6 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm Latvijā 2022.gadā būs 1007.4 tūkst. 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Tā kā darba tirgus netiek ilgtermiņā prognozēts reģionālā 

līmenī, tad, izmantojot teritoriālo proporciju, var noteikt provizorisko ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaitu 2022.g. reģionos (F aile).  

Solis 7 

Ņemot vērā, ka no iepriekšējo soļu rezultātā ir zināms prognozētais darba meklētāju skaits un 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits reģionos, ir iespējams aprēķināt provizorisko bezdarba 

līmeni katrā reģionā (G aile). 

Solis 8 

SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros radīto darba vietu skaits tiek summēts uz reģionu līmeni no 

attiecīgajām pašvaldībām (H aile). 

Solis 9 

SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros radīto darba vietu skaits samazina darba meklētāju skaitu, 

attiecīgi ir iespējams aprēķināt par cik procenta punktiem tiktu samazināts potenciālais 

prognozētais bezdarba līmenis katrā reģionā (I aile). 
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Tabula Nr.9. Plānoto ieguldījumu rezultātā jaunradīto darba vietu ietekme uz nodarbinātību un bezdarbu 

Ietekme uz nodarbinātību 

Reģions Nodarbināto 

skaits 

(tūkst.) 

2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

Prognozētais 

nodarbināto 

skaits 2022.g., 

ņemot vērā 

proporciju 

(tūkst.) 

Plānoto radīto 

darba vietu skaits 

(SAM 3.3.1. un 

5.6.2.) 

Nodarbinātības 

pieaugums, 2022-

2015 (tūkst.) 

SAM ietekme uz 

nodarbinātību 

reģionā, īpatsvars 

% no potenciāli 

jaunradītām 

darba vietām 

SAM ietekmē 

radīto darba 

vietu 

nozīmīgums 

pret kopējo 

darba vietu 

skaitu,% 

Nodarbinātīb

as vidējais 

pieaugums 

pēdējos 4 

pēckrīzes 

gados, % 
Kopā Uz 1000 

iedz. 

 A B C D E F G H 

Rīgas reģions 488,20 0,545 515,93 2390 2,3 27,73 8,62 0,46 2,33 

Vidzemes reģions 85,20 0,095 90,04 896 4,5 4,84 18,51 1,00 -0,05 

Kurzemes reģions 106,90 0,119 112,97 1140 4,5 6,07 18,77 1,01 -1,29 

Zemgales reģions 107,30 0,120 113,40 957 3,9 6,10 15,70 0,84 1,51 

Latgales reģions 108,40 0,121 114,56 1826 6,6 6,16 29,65 1,59 -1,65 

Latvija 896 1 946,9    50,9       

 

Ietekme uz bezdarbu 

Reģions Darba 

meklētāju 

skaits 

(tūkst.) 

2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

darba 

meklētāju 

skaitam 

Prognozētais 

darba 

meklētāju 

skaits 

2022.g., 

ņemot vērā 

proporciju 

(tūkst.) 

Ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaits 

(tūkst.) 2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

ekonomiski 

aktīvo 

iedzīvotāju 

skaitam 

Prognozētais 

ekonomiski 

aktīvo 

iedzīvotāju 

skaits 2022.g., 

ņemot vērā 

proporciju 

(tūkst.) 

Prognozētais 

bezdarba 

līmenis,% 

Plānoto radīto 

darba vietu 

skaits (SAM 

3.3.1. un 5.6.2.) 

Potenciālais 

bezdarba  

līmeņa 

samazināju

ms 

(procenta 

punkti) Kopā Uz 

1000 

iedz. 

 A B C D E F G H I 

Rīgas reģions 36,00 0,37 22,24 524,3 0,53 531,21 4,19 2390 2,3 -0,45 

Vidzemes reģions 11,1 0,11 6,86 96,3 0,10 97,57 7,03 896 4,5 -0,92 

Kurzemes reģions 12,7 0,13 7,85 119,5 0,12 121,07 6,48 1140 4,5 -0,94 

Zemgales reģions 13,5 0,14 8,34 120,9 0,12 122,49 6,81 957 3,9 -0,78 

Latgales reģions 24,8 0,25 15,32 133,3 0,13 135,06 11,34 1826 6,6 -1,35 

Latvija 98,1 1 60,60 994,3 1 1007,40 6,02 7209  -0,72 
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Tabula Nr.10. Aprēķina piemērs, balstoties uz Rīgas reģiona datiem 

Ietekme uz nodarbinātību (aprēķina piemērs) 

Reģions Nodarbināto 

skaits 

(tūkst.) 

2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

Prognozētais 

nodarbināto skaits 

2022.g., ņemot vērā 

proporciju (tūkst.) 

Plānoto 

radīto darba 

vietu skaits 

(SAM 3.3.1. 

un 5.6.2.) 

Nodarbinātība

s pieaugums, 

2022-2015 

(tūkst.) 

SAM ietekme uz nodarbinātību 

reģionā, īpatsvars % no 

potenciāli jaunradītām darba 

vietām 

SAM ietekmē 

radīto darba vietu 

nozīmīgums pret 

kopējo darba vietu 

skaitu,% 

Nodarbinātības 

vidējais 

pieaugums 

pēdējos 4 

pēckrīzes 

gados, % 

 

A B C D E F G H 

Rīgas 

reģions 488,20 

488.20/896= 

0.545 

946.9*0.541=515.9

3 2390 

515.93-

488.20=27.73 (((2390/1000))/27.73)* 100 = 8.62 

(((2390/1000))-

488.20)/478.20)*10

0 = 0.46 

Aprēķins pēc 

CSP datiem 

 

 
Ietekme uz bezdarbu (aprēķina piemērs) 

Reģions Darba 

meklētāju 

skaits 

(tūkst.) 

2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

darba 

meklētāju 

skaitam 

Prognozētais 

darba 

meklētāju 

skaits 2022.g., 

ņemot vērā 

proporciju 

(tūkst.) 

Ekonomiski 

aktīvo 

iedzīvotāju 

skaits (tūkst.) 

2015.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

ekonomiski 

aktīvo 

iedzīvotāju 

skaitam 

Prognozētais 

ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaits 

2022.g., ņemot vērā 

proporciju (tūkst.) 

Prognozētais 

bezdarba 

līmenis,% 

Plānoto 

radīto 

darba vietu 

skaits 

(SAM 3.3.1. 

un 5.6.2.) 

Potenciālais 

bezdarba  

līmeņa 

samazinājums 

(procenta 

punkti) 

 A B C D E F G H I 

Rīgas reģions 36 36/98.1= 

0.37 

0.37*60.6= 

22.24 

524.3 524.3/994.3=0.53 0.53*1007.4=531.21 22.24/531.21=4.19 2390 -0,45 
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Secinājums. SAM 3.3.1. un 5.6.2 ietvaros radītās darba vietas sastāda ievērojamu īpatsvaru no 

kopējām prognozētajām ekonomikas attīstības ietvaros radītajām darba vietām reģionos, 

Latgales reģionā tie ir gandrīz 30%, kas nozīmē, ka ES fondi būtiski palīdzēs veicināt 

nodarbinātību. Arī pārējos reģionos īpatsvars pārsniedz 10% (izņemot Rīgas reģionu) un 

pozitīvi, ka teritoriāli šādi rezultāti saskan ar kopējām sociālekonomiskajām attīstības 

tendencēm, proti, ieguldījumu ietekme ir lielāka reģionos ar zemāku sociālekonomiskās 

attīstības līmeni. Vēl vairāk, analīze liecina, ka apskatot radīto darba vietu ietekmi uz 

bezdarba līmeņa mazināšanos, jāsecina, ka bezdarba līmenis visvairāk tiks samazināts tieši 

Latgales reģionā (par 1.35 procenta punktiem, salīdzinot ar situāciju, ja šādas darba vietas 

netiktu radītas), kurā ilgstoši saglabājas augsti bezdarba līmeņa rādītāji, gan reģistrētā, gan to, 

kurus uzrāda CSP darbaspēka apsekojumi. Arī pārējos reģionos tiktu samazināts bezdarba 

līmenis (1 procenta punkta robežās), Rīgas reģionā vismazāk (0.45 procenta punkti), taču 

Rīgas reģionā prognozējas arī viszemākais bezdarba līmenis. 

 

Attēls Nr.9 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. radītais bezdarba līmeņa samazinājums 

 

 
 
 Avots: autoru veidots. Bezdarba līmenis,% – CSP dati par 2015.g. 

Vienlaicīgi jānorāda, ka SAM ietvaros radīto darbu vietu skaits no kopējā prognozētā 

nodarbināto skaita reģionos svārstās ap 1%, kas nozīmē, ka nodarbinātības līmeņa kopējai 

paaugstināšanai ir nepieciešami arī citi instrumenti, taču pozitīvi, ka pie negatīvām kopējām 

nodarbinātības tendencēm pēdējos gados reģionos, šāds atbalsts būs atspaids reģionu 

ekonomikai.  

4.2. Ietekme uz investīcijām un iekšzemes kopproduktu 
Lai noteiktu attiecīgo SAM ietekmi uz investīcijām un iekšzemes kopproduktu izmantota 

pašvaldību (9 republikas pilsētu pašvaldības), reģionālās nozīmes attīstības centru (21 novadu 

pašvaldības) un novadu, kuros neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centri (89 novadu 

pašvaldības)) projektu ietvaros plānotais nefinanšu investīciju apjoms, kas ir VARAM rīcībā, 

pēc projektu izskatīšanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, vai noteikts 

normatīvajos aktos
25

 un informācija par prognozēto iekšzemes kopprodukta apjomu 

                                                           
25

 Skatīt 20. atsauci. 
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2020.gadā Latvijā. Starptautiskā valūtas fonda prognozes būtu vispiemērotākās, jo tās ir līdz 

2020.g., atbilstoši tām Latvijā 2020.gadā IKP apjoms faktiskajās cenās sastādīs 31 790 milj. 

eiro. 

 

Tabula Nr.11.  

Iekšzemes kopprodukta prognozes faktiskajās cenās, milj. EUR 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Starptautiskais 

valūtas fonds
26

 
23 581 24 376 25 369 26 684 28 303 29 990 31 790 

Finanšu ministrija
27

 23 581 24 378 25 072 26 403 27 905 29 615  

 

Nefinanšu investīcijām un IKP ir cieša saistība. Skatoties uz IKP no izlietojuma puses 

nacionālo kontu sistēmā, nefinanšu investīciju rādītājs, pieņemot, ka pastāv metodoloģiskas 

atšķirības aprēķinos, ir saturiski līdzīgs rādītājs „bruto kapitāla veidošana”. Līdz ar to 

nefinanšu investīciju rādītāja attiecināšana pret IKP ir loģiska un pamatota, lai novērtētu kādu 

daļu no IKP sastāda plānotie pašvaldību izdevumi infrastruktūrā un aprīkojumā. 2014.g. 23% 

no IKP tika izlietots bruto kapitāla veidošanā.  

 
 

Tabula Nr.12.  

IKP un nefinanšu investīciju saistība (2014.g.) 

Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta, tūkst. 

EUR, faktiskajās cenās 
 

Nefinanšu investīcijas 

nemateriālajos ieguldījumos 

un pamatlīdzekļos, tūkst. EUR, 

faktiskajās cenās 
 

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 

23 580 868 

NEFINANŠU 

INVESTĪCIJAS 

4 817 112 

Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi 14 148 316   

Bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo 

mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi 282 118 

  

Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi 4 151 825   

Bruto kapitāla veidošana 5 528 603   

..bruto pamatkapitāla veidošana 5 393 637   

..krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde 

(atskaitot realizāciju) 134 966 

  

Preču un pakalpojumu eksports 14 031 696   

Preču un pakalpojumu imports (mīnus) 14 561 690   

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 World Economic Outlook database. 2016.g. aprīlis 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx  
27

 Finanšu ministrija. Galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes, 2016.g. jūnijs 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie

_raditaji_un_prognozes/  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognozes/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognozes/
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Turpmākais skaidro līdzīgi kā darba vietu gadījumā plānoto ieguldījumu teritoriālās ietekmes 

novērtēšanu pa soļiem: 

Solis 1 

Iegūta statistika no CSP par IKP un nefinanšu investīciju apjomu reģionālā dalījumā. Šāda 

statistika nav pieejama pašvaldību līmenī (A ailes).  

Solis 2 

Tiek noteikts IKP un nefinanšu investīciju īpatsvars (teritoriālā proporcija) reģionos no kopējā 

Latvijā, izmantojot IKP un nefinanšu investīciju aktuālos datus (B ailes). 

Solis 3 

Atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda prognozēm Latvijā IKP faktiskajās cenās 2020.gadā 

būs 31 790 milj. EUR (tā kā IKP netiek ilgtermiņā prognozēts reģionālā līmenī, tad, izmantojot 

teritoriālo proporciju, var noteikt provizorisko IKP apjomu 2020.g.reģionos). Ņemot vērā, ka 

nefinanšu investīcijas sastāda 23% no IKP, tad provizoriskais nefinanšu investīciju apjoms 

2020.g. Latvijā būs 7311.70 milj. EUR. Izmantojot teritoriālo proporciju, var noteikt 

provizorisko nefinanšu investīciju apjomu 2020.g. reģionos (C ailes). Prognoze ir 

nepieciešama, lai izvērtētu, kāda ir ietekme projektu rezultātā piesaistītajām nefinanšu 

investīcijām kopējo prognozēto nefinanšu investīciju apjomā un kāda ir ietekme uz IKP. 

Solis 4 

SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros plānotais nefinanšu investīciju apjoms summēts uz reģionu 

līmeni no attiecīgajiem attīstības centriem (D ailes). 

Solis 5 

IKP un nefinanšu investīciju pieaugums ir starpība starp prognozēto 2020.g. un faktisko 

2014.g. vai 2013.g. IKP gadījumā (E ailes). 

Solis 6 

SAM ietekme uz nefinanšu investīcijām un IKP – SAM ietekmē radītā nefinanšu investīciju 

apjoma īpatsvars no kopējā potenciāli jaunradītā nefinanšu investīciju apjoma un IKP katrā 

reģionā (F ailes). 

Solis 7 

SAM ietekme uz nefinanšu investīciju un IKP pieaugumu reģionālā līmenī – šī daļa palīdz 

saprast, kāds ir relatīvais projektu ietvaros radīto nefinanšu investīciju nozīmīgums, salīdzinot 

ar kopējo nefinanšu investīciju un IKP apjomu (G ailes). 

Solis 8 

SAM ietekmes nozīmīgums, vērtējot vēsturisko nefinanšu investīciju un IKP izmaiņu 

dinamiku, kas sniedz priekšstatu par to vai nefinanšu investīciju iespaidā radītais pieaugums 

pārsniedz līdzšinējos vidējās attīstības tempus (H ailes). 
 

Izvērtējot SAM ietekmi uz nefinanšu investīcijām un iekšzemes kopproduktu, ir jāizdala divi 

aspekti. Piesaistīto nefinanšu investīciju apjoms ir SAM rezultāta rādītājs, līdz ar to ir būtiski 

saprast līdzīgi kā nodarbinātības gadījumā, kāda ir plānoto projektu ietekme uz nefinanšu 

investīciju pieaugumu. Ņemot vērā nefinanšu investīciju ciešo sakarību ar IKP ir būtiski 

novērtēt ietekmi arī uz ekonomiku kopumā. 

 

Izvērtējot SAM ietekmi uz nefinanšu investīcijām reģionos kā īpatsvaru procentuāli no 

potenciāli jaunradītā nefinanšu investīciju apjoma ekonomikā kopā periodā no 2014.g. līdz 

2020.g., var secināt, ka projektu plānotās piesaistītās nefinanšu investīcijas Latgales reģionā 

sastāda vislielāko apjomu (77.93%), Vidzemes reģionā (57.03%), Rīgas reģionā vismazāko 

(6.11%). Tas nozīmē, ka SAM ietvaros piesaistītie nemateriālie ieguldījumi būtiski uzlabos 

uzņēmējdarbības infrastruktūru, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību. Pozitīvi, ka 

ieguldījumiem lielāka ietekme ir tieši reģionos, kuros ir viszemākā uzņēmējdarbības aktivitāte 

(Latgales reģions un Vidzemes reģions).  
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Attēls Nr.10 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietekme uz nefinanšu investīciju pieaugumu 

 

 
 

Neapšaubāmi, ka ieguldījumiem infrastruktūrā būs ietekme arī uz ekonomisko attīstību 

kopumā. Apskatot kopējo IKP apjoma pieaugumu periodā no 2013.g. līdz 2020.g. var 

novērot, ka SAM ietvaros piesaistīto nefinanšu investīciju ietekme IKP kopējā apjoma 

īpatsvarā uzrāda līdzīgas reģionālās tendences – Latgales reģionam sastādot vislielāko apjomu 

(16%), Vidzemes reģionam (12.5%), bet Rīgas reģionam vismazāko (1.8%), kas nozīmē, ka 

SAM ietekme uz kopējo ekonomikas attīstību vislielākā būs tieši vājāk attīstītajos reģionos, 

piemēram, Latgalē, tādejādi sekmējot kopējo reģionālo atšķirību mazināšanos. 

 

Vērtējot potenciālo ieguldījumu ietekmi, nozīmīgs ir arī katra reģiona ekonomikas izmērs, kas 

norāda uz to, cik liels nozīmīgums ir piesaistītajām nefinanšu investīcijām. Apskatot SAM 

ietvaros piesaistītās nefinanšu investīcijas pret IKP lielumu 2013.g. katrā reģionā, var secināt, 

ka tās sastāda 6.35% Latgales reģionā, 4.97% Vidzemes reģionā un vismazāk Rīgas reģionā 

(0.73%). Nevienā reģionā šis īpatsvars nav lielāks par 5%, attiecīgi jāapzinās, ka šādi 

ieguldījumi ir jāskatās kontekstā ar citiem ieguldījumiem teritoriju ekonomiskās attīstības 

veicināšanā, kurus koordinē Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija un Labklājības 

ministrija. 
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Tabula Nr.13. Plānoto ieguldījumu rezultātā piesaistīto nefinanšu investīciju ietekme uz kopējo nefinanšu investīciju apjomu un IKP* 

* Aprēķina piemērs, balstoties uz Latgales reģiona datiem 

Reģions 

IKP 

(milj. 

EUR). 

Faktiskā

s cenas. 

2013.g. 

Nefinanšu 

investīcijas 

(milj.EUR)

. Faktiskās 

cenas. 

2014.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

IKP 

Teritoriālā 

proporcija 

Nefinanšu 

investīcijām 

Prognozētai

s IKP 

apjoms 

2020.g., 

ņemot vērā 

teritoriālo 

proporciju 

(milj. EUR) 

Prognozētai

s nefinanšu 

investīciju 

apjoms 

2020.g., 

ņemot vērā 

teritoriālo 

proporciju 

un 

nefinanšu 

apjoma 

proporciju 

IKP (23%) 

Plānotais 

nefinanšu 

investīcij

u apjoms 

(SAM 

3.3.1. un 

5.6.2.), 

milj. 

EUR 

Nefinanšu 

investīciju 

pieaugums 

2020-2014 

(milj. 

EUR) 

IKP 

pieaugums

, 2020-

2013 (milj. 

EUR) 

SAM 

ietekme uz 

nefinanšu 

investīciju 

pieaugumu

, īpatsvars 

no kopējā 

pieauguma 

ekonomikā 

% 

SAM 

ietekme uz 

IKP 

pieaugumu, 

īpatsvars no 

kopējā 

pieauguma 

ekonomikā 

% 

SAM 

ietekmē 

radītais 

nefin. 

invest. 

pieaugum

s (pret 

2014.g.), 

% 

SAM 

ietekmē 

radītais IKP 

pieaugums 

(pret 

2013.g.), % 

Vidējais 

nefinanšu 

investīciju 

pieaugum

s pēdējos 

4 

pēckrīzes 

gados,% 

Vidējais 

IKP 

pieaugum

s pēdējos 

3 

pēckrīzes 

gados,% 

 

A B C D E F G H 

Latgales 
reģions 1782.983 280.4 

1782.983/ 

22762.889 
=0.078 

280.4/ 

4817.1 
=0.058 

31790* 

0.078 
=2490.06 

7311.70* 

0.058 
=425.61 113.16 

425.61- 

280.4 
=145.21 

2490.06- 

1782.983 
=707.08 

(113.16/ 

145.21)*10

0 
=77.93 

(113.16/ 

707.08)*100 
=16 

(113.16/ 

280.4)* 

100=40.3
6 

(113.16/ 

1782.983)* 
100=6.35 

Aprēķins 

 pēc  

CSP 
datiem 

Aprēķins 

 pēc  

CSP 
datiem 

Reģions 

IKP 

(milj. 

EUR). 

Faktiskās 

cenas. 

2013.g. 

Nefinanšu 

investīcijas 

(milj.EUR)

. Faktiskās 

cenas. 

2014.g. 

Teritoriālā 

proporcija 

IKP 

Teritoriālā 

proporcija 

Nefinanšu 

investīcijā

m 

Prognozētai

s IKP 

apjoms 

2020.g., 

ņemot vērā 

teritoriālo 

proporciju 

(milj. EUR) 

Prognozēt

ais 

nefinanšu 

investīciju 

apjoms 

2020.g., 

ņemot 

vērā 

teritoriālo 

proporciju 

un 

nefinanšu 

apjoma 

proporciju 

IKP (23%) 

Plānotais 

nefinanšu 

investīciju 

apjoms  

(SAM 3.3.1. 

un 5.6.2.), 

milj. EUR 

Nefinanšu 

investīciju 

pieaugum

s 2020-

2014 (milj. 

EUR) 

IKP 

pieaugums, 

2020-2013 

(milj. 

EUR) 

SAM 

ietekme uz 

nefinanšu 

investīciju 

pieaugumu, 

īpatsvars 

no kopējā 

pieauguma 

ekonomikā 

% 

SAM 

ietekme uz 

IKP 

pieaugumu, 

īpatsvars 

no kopējā 

pieauguma 

ekonomikā,

% 

SAM 

ietekmē 

radītais 

nefin. 

invest. 

pieaugums 

(pret 

2014.g.), % 

SAM 

ietekmē 

radītais 

IKP 

pieaugums 

(pret 

2013.g.), % 

Vidējais 

nefinanšu 

investīciju 

pieaugum

s pēdējos 

4 

pēckrīzes 

gados,% 

Vidējais 

IKP 

pieaugum

s pēdējos 

3 

pēckrīzes 

gados,% 

Kopā Uz 1 

iedz. 

 

A B C D E F G H 

Rīgas 
reģions 

15550.773 3570.9 0.683 0.741 21717.76 5420.14 113.003 112,22 1849.24 6166.99 6.11 1.832 3.16 0.73 16.77 5.92 

Vidzemes 

reģions 

1416.181 238.2 0.062 0.049 1977.80 361.56 70.351 359,30 123.36 561.62 57.03 12.526 29.53 4.97 -3.95 1.84 

Kurzemes 

reģions 

2212.828 396.3 0.097 0.082 3090.37 601.53 58.403 232,78 205.23 877.54 28.46 6.655 14.74 2.64 -3.88 5.12 

Zemgales 
reģions 

1765.58 331.3 0.078 0.069 2465.76 502.87 63.943 267,17 171.57 700.18 37.27 9.132 19.30 3.62 5.07 6.38 

Latgales 

reģions 

1782.983 280.4 0.078 0.058 2490.06 425.61 113.16 410,03 145.21 707.08 77.93 16.004 40.36 6.35 3.41 5.36 

Latvija 22762.889 4817.1 1.000 1.000 31790.00 7311.70 418.859  2494.60 9027.11 16.79 4.64 8.70 1.84 9.50 5.49 
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Secinājumi 
ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros uz 2016.gada 31.jūniju veikti maksājumi 

59 projektiem par kopējo summu 119 312 326 EUR, kas liecina par to, ka šis plānošanas periods 

ir tikai ieviešanas sākumstadijā, ņemot vērā, ka kopējais pieejamais ES fondu finansējums ir 

vairāk kā 4 miljardi EUR. Ieguldījumi uz doto brīdi ir veikti 8 nozarēs (no 15), visvairāk ir 

ieguldīts transporta jomas attīstībā un nodarbinātības veicināšanā. Taču uz pārējo atbalsta jomu 

fona visvairāk projektu (31) tiek īstenoti tehniskās palīdzības ietvaros, kas  raksturīgi uzsākot ES 

fondu programmas un veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus. Dati liecina, ka Rīgas reģionā 

pēc kopējā apjoma ir veikti vislielākie ES fondu ieguldījumi, kamēr uz vienu iedzīvotāju 

visvairāk ir ieguldīts Latgales reģionā. 

Analizējot kopējos ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānotos ieguldījumus var 

secināt, ka no 114 SAM un to pasākumiem 87 SAM (76,3% no kopējā SAM skaita) ieguldījumu 

plānošana specifiskās mērķa teritorijās netiek paredzēta, turpretim 27 SAM (23,7% no kopējā 

SAM skaita) - tiek paredzēta, kas nozīmē, ka 27 SAM ES fondu atbalsts ir vērsts nevis uz visu 

Latvijas teritoriju attīstību kopumā, bet atsevišķām tās daļām. Šādi ieguldījumi atsevišķu 

teritoriju attīstībā ir finansiāli ietilpīgi – tie sastāda 49% no kopējā pieejamā ES fondu 

finansējuma, visvairāk tiks ieguldīts transporta jomā un uzņēmējdarbības atbalstam. Tajā pašā 

laikā vairāki vairākos gadījumos kā SAM mērķa teritorija ir definēta visa Latvija, taču 

uzraudzības rādītāju teritoriāla diferenciācija nodrošina to, ka faktiski ieguldījumi tiks teritoriāli 

diferencēti (piemēram, reģionu dalījumā), balstoties uz teritoriju attīstības vajadzībām. Taču 

dotajā brīdī nav iespējams noteikt precīzu ES fondu finansējuma daļu no kopējā pieejamā, kas 

tiks ieguldīta reģionu attīstībā, to pilnvērtīgi būs iespējams izdarīt pēc faktiski veiktajiem 

ieguldījumiem. 

 

Apskatot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieguldījumus uzņēmējdarbības atbalstam 

teritorijās (SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.) kā būtisku instrumentu, lai veicinātu reģionu ekonomikas 

attīstību, jāsecina, ka 3.3.1. un 5.6.2. SAM pašvaldību projektu ERAF finansējums, ko plānots 

ieguldīt, sastāda 67% no kopējā pašvaldību attīstības programmās ietvertā projektu finansējuma 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Tāpēc VARAM virza iniciatīvu par mērķdotāciju piešķiršanu 

pašvaldību investīcijām uzņēmējdarbības jomā, paredzot šim mērķim novirzīt finansējuma 

apjomu, kas līdzvērtīgs 3% no ikgadējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem. 

 

SAM 3.3.1. un 5.6.2. ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 386 874 052 EUR – analīze par 

šo SAM ietvaros plānotajām radītajām darba vietām un piesaistītajām nefinanšu investīcijām 

liecina, ka ieviešanas rezultātā tiem būs būtiska ietekme uz reģionu ekonomikas attīstību. 

Apskatot radīto darba vietu ietekmi uz bezdarba līmeņa mazināšanos, jāsecina, ka bezdarba 

līmenis visvairāk tiks samazināts tieši Latgales reģionā (par 1.35 procenta punktiem), kurā 

ilgstoši saglabājas augsti bezdarba līmeņa rādītāji, gan reģistrētā, gan to, kurus uzrāda CSP 

darbaspēka apsekojumi, arī pārējos reģionos tiktu samazināts bezdarba līmenis (1 procenta 

punkta robežās). Radītās darba vietas sastāda ievērojamu īpatsvaru no kopējām prognozētajām 

ekonomikas attīstības ietvaros radītajām darba vietām reģionos, Latgales reģionā tie ir gandrīz 

30%, kas nozīmē, ka ES fondi būtiski palīdzēs veicināt nodarbinātību. Arī pārējos reģionos 

īpatsvars pārsniedz 10% (izņemot Rīgas reģionu) un pozitīvi, ka teritoriāli šādi rezultāti saskan ar 

kopējām sociālekonomiskajām attīstības tendencēm, proti, ieguldījumu ietekme ir lielāka 

reģionos ar zemāku sociālekonomiskās attīstības līmeni. 
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Apskatot kopējo IKP apjoma pieaugumu periodā no 2013.g. līdz 2020.g. (pieņemot, ka tas ir 

100%), var novērot, ka SAM ietvaros piesaistīto nefinanšu investīciju ietekme IKP īpatsvarā 

Latgales reģionam sastāda vislielāko apjomu (16%), Vidzemes reģionam (12.5%), bet Rīgas 

reģionam vismazāko (1.8%), kas nozīmē, ka SAM ietekme uz ekonomikas attīstību vislielākā būs 

tieši vājāk attīstītajos reģionos, tādejādi sekmējot kopējo reģionālo atšķirību mazināšanos. Taču 

jāatzīmē, ka teritoriju ekonomiskās attīstības veicināšanā nozīmīgi būs arī citi ieguldījumi, kurus 

koordinē Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija un Labklājības ministrija. 
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