
Pašvaldību darbības ietekme uz 
uzņēmējdarbības attīstību 

 

Nacionālās attīstības padomes sēde 

2015.gada 8.oktobris 



Saturs 

• Pašvaldību kapacitāte uzņēmējdarbībā – Administratīvi 
teritoriālās struktūras nozīme 

 

• Iesniegtie problēmjautājumi 

– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

– Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 

– Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 

– Ekonomikas ministrijas (EM) 
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ATR īstenošana – problemātika 

pašvaldību kapacitātē 
 
ATR (2009.gads) rezultātā izveidotas ļoti atšķirīgas novadu 

pašvaldības ar dažādām kapacitātēm un iespējām  

(no 1000 iedz. – līdz 34 000 iedz.) 
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Pašvaldību ieņēmumu no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda atšķirības pašvaldību 

grupās (EUR/iedz.) 
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Pašvaldību pamatbudžeta administratīvo izdevumu 

atšķirības pašvaldību grupās, izņemot Pierīgas un 

Rīgas pašvaldības (EUR/iedz.) 
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Mērķi un uzstādījumi  

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2014. – 

2020.gadam secināts: ATR procesā neatrisinātās problēmas būtiski 

kavē pašvaldību administratīvās kapacitātes nostiprināšanu un 

attīstību. 

 

Mērķis - izveidot valstī tādu teritoriālo strukturējumu, kas padarītu to 

iedzīvotājiem saprotamāku un ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu teritoriju 

pārvaldību un ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot ES fondu, valsts 

un pašvaldību budžeta līdzekļus, kā arī radītu efektīvākus 

priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei. 

 

Šāda pieeja tiktu īstenota saskaņā ar: 

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030  

2) NAP 2014 – 2020  

3) Valdības deklarāciju 

4) Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2014 – 

2020  
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1 variants: 
ATR otrā kārta – pašvaldību 
apvienošana līdz 2021.gadam 



2 variants: 

29 pašvaldību sadarbības teritorijas ap nacionālās 

un reģionālās attīstības centriem, kurās pašvaldības 

var turpmāk brīvprātīgi apvienoties 
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Iesniegtie 
problēmjautājumi 

1
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VARAM konstatētā problēma  

Atšķirīgi līgumu termiņi zemei un 
ēkām  

 

Problēma. “Publiskās personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas likumā” nosaka atšķirīgus termiņu 
zemes un telpu nomai: 
• kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par 5 gadiem 
• zemes nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 

30 gadiem 
• cita nekustamā īpašuma (telpu) nomas līgumu – uz 

laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem 
 
 
Risinājums. Sagatavot grozījumus Izšķērdēšanas 
likumā, paredzot, ka cita nekustamā īpašuma nomas 
līgumu var slēgt uz laiku līdz 30 gadiem, pielāgojot 
termiņam, kas jau ir attiecībā uz zemes nomas līgumu.  
FM risinājumu ir piedāvājusi konceptuālā ziņojuma “Par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības 
uzlabošanu” ietvaros. 
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VARAM konstatētā problēma  

Atšķirīga interpretācija valsts atbalsta gadījumā 
par nomas līguma slēgšanu 

 
 

Problēma atšķirīga valsts atbalsta interpretācija - nomas 
līguma slēgšana pēc Būvvaldes lēmuma, bet pirms būvniecības 
sākuma(mazina risku par ēku neizmantošanu) 

 

•Valsts atbalsta 651/2014 regula nosaka: 
• Infrastruktūras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem 

nodrošina atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā. 
Netiek atbalstītas – “mērķorientēta infrastruktūra” 

•  “Mērķorientēta infrastruktūra” ir infrastruktūra, kas izbūvēta 
iepriekš nosakāmam(-iem) uzņēmumam(-iem)  

• MKN Nr. 515 «Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem» - nenosaka konkrētu laiku, 
kad slēgt nomas līgumu šādos valsts atbalsta gadījumos 

 

Risinājums. Priekšlikums FM izvērtēt konceptuālā ziņojuma 
“Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības 
uzlabošanu” ietvaros risinājumu nomas līguma slēgšanai pēc 
Būvvaldes lēmuma, bet pirms būvniecības sākuma 
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LPS konstatētā problēma  

Pašvaldībām nepieciešama Valsts ieņēmumu 
dienesta informācija par uzņēmumiem 

 

Problēma. Pašvaldībai ir izdevīgi uzņēmēji, kas 
maksā lielākus nodokļus pašvaldībai. Lai varētu 
sadarboties ar uzņēmējiem un veicināt strukturālas 
ekonomiskās pārmaiņas nepieciešama VID 
informācija par uzņēmējiem (lielākajiem 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem) 
pašvaldībai un attiecīgo pašvaldības iedzīvotāju 
skaitu, kas nodarbināti šajos uzņēmumos. 

 

Risinājums.  

Šobrīd nepastāv problēma sniegt informāciju - 
pašvaldības informāciju, kas ir VID rīcībā, var saņemt, 
iesniedzot VID pieprasījumu.  

VID vairākkārt ir sniedzis minēto informāciju, atbildot 

uz pašvaldību pieprasījumiem.  
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LPS konstatētā problēma  

Normatīvā regulējuma pilnveidošana 
saistībā ar uzņēmumiem, kuru mērķis nav 

peļņas gūšana  

 

Problēma. Komerclikums nav piemērots tādas 
saimnieciskās darbības regulēšanai, kuras veikšanā peļņa 
nav dominējošais mērķis. Nepieciešams regulējums, 
kas būtu piemērots publisko personu sociālajiem 
uzņēmumiem, kā arī privāto personu sociālajiem 
hibrīduzņēmumiem (daļa no saimnieciskās darbības 
ģenerē peļņu, daļa no saimnieciskās darbības vērsta uz 
sociālu mērķu sasniegšanu).  

 

 

Risinājums.  LM nodrošināt Latvijas Pašvaldību 
savienības līdzdalību ES fondu sociālās uzņēmējdarbības 
specifiskā atbalsta mērķa ieviešanas uzraudzībā 

• Mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus 
sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai 

• Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības sistēmas 
pilotprojektam 
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EM konstatētā problēma  

Pašvaldību darbības, kas rada diskriminējošus 
nosacījumus tirgū un nevienlīdzīgu konkurenci  

 
Problēma. Pašvaldības ar saviem lēmumiem vai 
darbībām bieži rada ierobežojumus godīgai 
konkurencei. Visizplatītākās ir - vispār nepiemērojot vai 
nekorekti piemērojot iepirkumu procedūras, netiek 
ievēroti godīgas konkurences un sekojoši arī labas 
pārvaldības principi. Turklāt tas aizvien biežāk notiek 
tieši ekonomiski aktīvajās teritorijās, kur par 
piedāvājuma un pieprasījuma trūkumu nav pamata 
sūdzēties.  

 

 

 

Risinājums. Priekšlikums Konkurences padomei izvērtēt 
un sniegt ierosinājums Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
pilnveidošanai 

 

 

 

 

 

 

 



LDDK konstatētā problēma 

Pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde - 
laikietilpīgs process 

 

Problēma. Uzņēmēji izsaka neapmierinātību par pārāk ilgu 
procesu, kas nepieciešams, lai pašvaldības sagatavotu un izdotu 
saistošos noteikumus. Tas ir šķērslis, kas kavē uzņēmējdarbību. 
Nepieciešams paātrināt saistošo noteikumu gatavošanas 
procesu,  lai tas  ļautu uzņēmējiem  plānot  un attīstīt  savu  
uzņēmējdarbību pašvaldībās. 

 
 

Risinājums: 

•Šobrīd nepastāv likumiski šķēršļi pašvaldībām operatīvi 
izstrādāt un pieņemt saistošos noteikumus 

• Nepieciešamības gadījumā, dome var izstrādāt un pieņemt 

saistošos noteikumus ļoti īsā laikā - dažās dienās. Tādi 

gadījumi ir arī bijuši praksē, piemēram, nepieciešamība grozīt 

saistošos noteikumus par sociālo palīdzību, paredzot pašvaldības 

palīdzību plūdu gadījumā. 

•  VARAM sagatavos metodisku materiālu par saistošo noteikumu 

izstrādi, kuru varēs izmantot pašvaldības kā rezultātā uzlabosies 

saistošo noteikumu izstrādes kvalitāte 
1
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LDDK konstatētā problēma  

Pašvaldību sadarbība ar uzņēmumiem 
dalībai izstādēs 

 

Problēma. Uzņēmējdarbības veicināšanai ir svarīgs 
pašvaldību atbalsts, lai pašvaldību teritorijā 
strādājošie uzņēmumi varētu piedalīties 
izstādēs un iegūt  jaunus  noieta tirgus.  

Ir pozitīvie piemēri, kā pašvaldības atbalsta 
uzņēmumu piedalīšanos izstādēs — raksta projektus, 
lai teritorijā strādājošie uzņēmēji varētu piedalīties 
izstādēs, apmācībās— tādējādi īpaši veicinot 
uzņēmējdarbības attīstību. 

 

Risinājums. 

Šobrīd nav šķēršļu sadarbībai - pašvaldības 
izmanto iespēju piedalīties starptautiskās 
izstādēs, piemēram, NFI finansētā projekta 
„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 
reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” ietvaros, 
republikas pilsētas var piedalīties izstādēs.  
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LDDK konstatētā problēma  

Nepieciešamība paātrināt e-pārvaldes 
ieviešanu pašvaldībās 

 
Problēma. Pašvaldībās pārāk lēni notiek e-pārvaldes 
ieviešana, joprojām liela daļa dokumentācijas, kas attiecas 
uz uzņēmējdarbību, tiek apstrādāta papīra formātā, kas 
prasa nesamērīgu laika patēriņu.  

Pašvaldību, valsts sektorā būtu jāsamazina tradicionālo 
papīra dokumentu aprite un jāpaātrina administratīvais 
process, lai uzlabotu uzņēmēju iespējas operatīvi saņemt 
nepieciešamo pašvaldības pakalpojumu. 

 

 

Risinājums.  

• Šobrīd notiek darbs pie oficiālās elektroniskās adreses 
ieviešanas. Plānots, ka e-adreses risinājums būs pieejams 
www.latvija.lv, un kā obligātā lietošana tiks noteikta 
valsts iestādēm un uzņēmējiem  

• Tiek paredzēts   mehānisms, ka pašvaldības varēs saņemt 
ES fondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda līdzekļus e-pārvaldes projektu 
ieviešanai 1
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LDDK konstatētā problēma  

Pastāvošās nepilnības 
bezdarbnieku nodarbināšanā 

 
Problēma. Pašvaldībās šobrīd nepastāv efektīva 
bezdarbnieku nodarbināšanas forma. Pašvaldības 
varētu nākt ar priekšlikumu, ka par valsts un ES fondu 
līdzekļiem apmaksātie bezdarbnieki varētu veikt darbus 
arī pie uzņēmējiem, kas uzlabotu pašvaldības teritorijas 
kopskatu – piemēram, izpļaut uzņēmēja teritorijai 
pieguļošus grāvjus, iztīrīt sniegu no uzņēmuma teritorijas 
pievadceļiem. 

 
 

Risinājums.  
•VARAM plāno ES fondu atbalstu pašvaldībām  
infrastruktūrai uzņēmējiem ar ietekmi uz nodarbinātību 
 

•NVA īstenotie aktīvās nodarbinātības pasākumi 
bezdarbniekiem – pasākumi ar darba devēju iesaisti 
(apmācība pie darba devēja, pirmā darba pieredze, 
subsidētā nodarbinātība), kā arī algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi, ko īsteno pašvaldībās, biedrībās vai 
nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu  
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Paldies par uzmanību! 
 
 

    pasts@varam.gov.lv   


