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Projekts līdzekļus ir saņēmis no Eiropas Komisijas (EK) 
 
Par šī projekta saturu pilnībā atbild nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences 
un EK nav atbildīga par informācijas izplatīšanu 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Noslēdzies pirmā posma diskusiju cikls ar Latvijas reģionu mazajiem un vidējiem 

uzņēmējiem par ES fondu apguvi  

 

Oktobrī un novembrī projekta ietvaros visos Latvijas reģionos – Zemgalē, Vidzemē, Latgalē 

un Kurzemē – ir notikušas mazo un vidējo uzņēmēju diskusijas par Eiropas Savienības fondu 

apguves pieredzi un nākotnes iespējām.  

Dalībnieki diskutēja par ES 

piedāvāto finansu resursu 

izmantošanu, sākot no projekta 

pieteikuma sagatavošanas līdz tā 

rezultātu izvērtējumam. Lielākās 

problēmas uzņēmējiem un 

zemniekiem sagādā projektu 

pieteikumu sagatavošana atbilstoši 

noteiktajām prasībām, kas nereti 

rada nozīmīgas motivācijas barjeras 

gan tiem, kas jau ir izmantojuši ES 

fondu sniegtās iespējas, gan tiem, 

kas vēl tikai plāno to darīt. Grūtības 

sekmīgai projekta īstenošanai rada 

arī projektu pieteikumu izskatīšanas 

termiņi, kas salīdzinājumā ar tirgus 

izmaiņu procesiem, ir ļoti lēni. Rezultātā uzņēmējs riskē nonākt, un nereti arī nonāk, 

zaudētāja lomā, jo globālā tirgus izmaiņu un to ietekmes uz vietējo tirgu prognozēšana 

mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ir pārlieku sarežģīts uzdevums.  

Paužot savu viedokli par ES ietekmi uz viņu profesionālo un ikdienas dzīvi, vairums 

uzņēmēju, izņemot latgaliešus, atzīst, ka Latvijas dalība ES ir veicinājusi viņu 

uzņēmējdarbības un Latvijas attīstību kopumā. Latgales diskusijas dalībnieki retāk norādījuši 

uz ES pozitīvo ietekmi gan uz valsts izaugsmi, gan uz reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

kopumā.  

Saskaņā ar pārējo reģionu pārstāvju paustajiem viedokļiem ES atbalsta fondi un investīcijas ir 

nodrošinājušas uzņēmēju un zemnieku saimniecību apgrozījumu pieaugumu. Vienlaikus daļai 

dalībnieku ir skeptisks priekšstats, ka ES institūcijas ir ļoti attālinātas no cilvēku ikdienas 

rūpēm un ir vairāk orientētas uz globālajiem politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem 

procesiem un norisēm, nekā Latvijas reģionu īpatnībām, tādējādi kavējot to attīstību. Šajā 

kontekstā Latvijas reģionu uzņēmējus un zemniekus interesējošo tēmu lokā ir jautājums par 

ES struktūrfondu apsaimniekošanas principiem Latvijā, vadošo politisko spēku ietekmi uz šo 

principu definēšanu un ar ES struktūrfondu apguvi saistīto lēmumu pieņemšanas 

caurskatāmību.  
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Lielākā daļa diskusiju 

dalībnieku atzinīgi vērtējuši 

tajās apspriesto jautājumu 

aktualitāti un ir pauduši 

gatavību iesaistīties sava 

reģiona uzņēmēju un zemnieku 

atbalsta centros, lai veidotu 

iedzīvotāju reģionālos 

kontaktu tīklus un sekmētu ES 

fondu līdzekļu izmantošanu. 

Diskusijās piedalījās reģionālie 

uzņēmēji un lauksaimnieki, 

vietējo mediju žurnālisti, 

Eiropas Komisijas 

informācijas centru darbinieki, 

ES struktūrfondu informācijas 

centru pārstāvji, kā arī banku pārstāvji. Šobrīd tiek apkopoti diskusiju rezultāti, izvirzītās 

problēmas un piedāvātie risinājumi, lai uzsāktu projekta otrā posma diskusiju organizēšanu. 

 

 
Informāciju sagatavoja: Evija Kļave, projekta koordinatore, 

Tālr. (+371) 67217553, 

e-pasts: evija.klave@biss.soc.lv 
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