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Reģionālo diskusiju apkopojums  

par ES fondu apguves ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību 

 

Janvārī un februārī Baltijas Sociālo zinātņu institūta īstenotā projekta „Iedzīvotāju reģionālo 

tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam„ ietvaros Latvijas reģionos – 

Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Kurzemē – ir notikušas otrā posma diskusijas ar mazo, vidējo 

uzņēmēju, lauksaimnieku, pašvaldību, reģionālo lauksaimniecības pārvalžu, plānošanas 

reģionu attīstības aģentūru pārstāvju, ES struktūrfondu informācijas centru un Eiropas 

Komisijas informācijas centru darbinieku, kā arī banku sektora pārstāvju piedalīšanos. 

Kopumā pasākumus apmeklēja un diskusijās piedalījās 94 dalībnieki. 

Diskusiju laikā tika identificēti vairāki problēmu loki, kuri diskusijas dalībnieku skatījumā 

kavē ES fondu apguves efektivitāti Latvijā un būtu jāizskata projekta noslēguma diskusijā, 

piesaistot nacionālā līmeņa politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus. Šis apkopojums 

atspoguļo visu četru otrā posma diskusiju dalībnieku minētos argumentus, viedokļus un 

pieredzi par apspriestajiem jautājumiem.  

 

1. Nacionālās ekonomikas plānošanas efektivitāte ES fondu apguves kontekstā 

 Nacionālā līmenī netiek definētas Latvijas ekonomikas prioritārās nozares, tādejādi 

kavējot uzņēmējus sekmīgi izvēlēties attīstāmās uzņēmējdarbības nozares un 

pašvaldības īstenot atbilstošus investīciju projektus infrastruktūras pilnveidošanai un 

attīstīšanai.    

 

 Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadam un tam pakārtotie MK 

noteikumi nav saskaņoti ar Nacionālās attīstības plānu (NAP).   

*Neskatoties uz to, ka Latvijā nozares, kas vērstas uz eksportu un inovācijām, tiek 

deklarētas kā būtiskas ekonomiskās attīstības sekmēšanai, šobrīd nav atvērtas 

pietiekoši daudz ES fondu programmas, kas ir vērstas uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

un eksportu.  

*Pašvaldību pārstāvji norādīja, ka valsts attīstības stratēģija paredz dzīvojamo māju 

siltināšanas projektu nepieciešamību, tomēr šobrīd tā nav prioritāte ES fondu 

kontekstā. 

 

 ES finanšu instrumentu pozitīvu ietekmi uz reģionu attīstību kavē nacionālās, 

reģionālo un pašvaldību attīstības stratēģiju savstarpēja nesaskaņotība. 

 

 Uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji uzskata, ka ES finanšu resursu pārdale ir jāveic, 

balstoties uz sociālekonomisko situāciju izvērtējošiem materiāliem un ņemot vērā 
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valstī definētos attīstības virzienus. Kā labā prakse tika minēta Somija, kur katru 

piecgadi valsts ekonomikā tiek definēta jauna attīstāmā nozare. 

 

 Šobrīd Latvijā netiek veikta ES finanšu instrumentu ietekmes mikroekonomiskā 

izvērtēšana, tomēr tas būtu nepieciešams, lai spētu efektīvi izvērtēt ES finanšu 

instrumentu ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību un sekmīgi plānotu Latvijas reģionu 

ilgtspējīgu attīstību.   
 

 Atsevišķu diskusiju dalībnieku skatījumā ES finanšu instrumentu investīcijas reģionos 

ir izveidojušas krasas sociālekonomiskās atšķirības starp Latvijas reģioniem. 
 

 Uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju vērtējumā ES finanšu resursu izlietojums Latvijā 

būtu efektīvāks un atbilstu valsts attīstības stratēģijai, ja ES regulu interpretācijas būtu 

maksimāli pietuvinātas Latvijas attīstības stratēģijai.  

 

„Jautājums ir kā mēs tās regulas iztulkojam un kā mēs tās piemērojam. Lielākā problēma, ka 

mums ir piekāpīga daba, mēs varbūt nemaz nemēģinām izmantot visas iespējas, visus 

atvieglojumus, ko varējām piemērot.”    

 

2. Pašvaldību iesaistīšanās ES finanšu instrumentu izmantošanā sekmīgai reģionu 

attīstībai 

 Nepastāv NAP balstīti instrumenti, kas ļautu pašvaldībām īstenot reālu pašvaldību 

teritoriju attīstību un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību tās teritorijā.  

 

„NAP ir dokuments, ar kuru var strādāt tikai ministrijas, visi pārējie… Ja ministrijas zem 

viņa nav izstrādājušas neko konkrētāku, tad viņa nav. […] Pat pašvaldība ar viņu nevar 

strādāt, pašvaldības rīcībā nav tādi instrumenti, lai reāli kaut ko darītu.” 

 

 Pašvaldībām pietiekošā apmērā netiek dota iespēja ietekmēt ES finanšu instrumentu 

pārdali to teritorijā. Pašvaldību darbinieki izsakot priekšlikumus par ES finanšu 

resursu izmantošanu, lai sekmētu konkrētās pašvaldības teritorijas attīstību, taču tie 

netiekot ņemti vērā. Priekšlikumus pašvaldības izsaka Pašvaldību Savienībai un Lielo 

Pilsētu asociācijai, kurām ir balsstiesības Uzraudzības komitejā.  
 

 Pašvaldību ieteikumi par ES fondu finanšu līdzekļu izmantošanu pašvaldību teritoriju 

attīstības sekmēšanai netiek ņemti vērā, jo (i) lielajām un mazajām pašvaldībām ir 

dažādas intereses, (ii) pastāv lobēšanas mehānismi, (iii) ministrijām nav izpratne par 

pašvaldību lomu reģionu attīstībā. 
 

 ES fondu pārdales efektivitātes nodrošināšanai reģionos ir jāņem vērā (i) pašvaldību 

attīstības politika un (ii) katras pašvaldības sociālekonomiskie apstākļi.   

 

 Nepastāv trīspusējā– valsts, pašvaldība un uzņēmējs – sadarbība Latvijas un tās 

reģionu attīstības sekmēšanai. Nereti tas saistīts ar pašvaldību kapacitātes un laika 

trūkumu un pašvaldību aktīvu iesaistīšanos ES fondu piedāvāto iespēju izmantošanā.  

 

„…vēl ilgi nepienāks tas laiks, kad pašvaldības varēs virzīt tādas programmas un atbalstīt 

uzņēmējus, jo pašvaldībām ir diezgan liela cīņa pašām par ES fondu piesaisti. […] Tagad 

maksimālais, ko pašvaldība var darīt, ir informācijas novadīšana līdz uzņēmējiem.” 
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 Pašvaldību interese uzņēmējdarbības veicināšanā īstenotos, ja uzņēmuma ienākuma 

nodoklis ieplūstu pašvaldību budžetā, jo tad pašvaldība būtu fiskāli ieinteresēta, lai tās 

teritorijā attīstās uzņēmējdarbība.  

 

 Uzņēmējdarbības attīstību ierobežo pašvaldību teritoriju plānojums, kurš nav elastīgs 

attiecībā pret uzņēmēju interesēm. 

 

 Šobrīd netiek piedāvātas ES fondu programmas, kas būtu vērstas uz privātās un 

publiskās partnerības projektu īstenošanu pašvaldībās. Nav sakārtots tiesiskais 

regulējums, kas ļautu pašvaldībām sadarbībā ar uzņēmējiem sekmīgi īstenot privātās 

un publiskās partnerības projektus. 

 

 Pašvaldību skatījumā uzņēmējdarbības projektiem, kas tiek realizēti ar ES fondu 

atbalstu, ir liela ietekme uz pašvaldību attīstību, jo tiek sakārtota infrastruktūra un, 

radot jaunas darba vietas, pašvaldības budžetā ieplūst līdzekļi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa.  

 

 Ir nepieciešams izvērtēt to pašvaldību teritorijas, kurām ir zems attīstības indekss un 

kuras līdz šim pietiekošā apmērā nav izmantojušas ES fondus, jo nevar izpildīt 

definēto kritēriju prasības. Lai dotu iespēju šīm pašvaldībām izmantot ES fondus, ir 

nepieciešams šos kritērijus veidot elastīgākus. 

 

3. ES fondu apguves pārraudzības institūciju darbības vērtējums  

 Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālo pārstāvju skatījumā gan Latvijas reģionu 

attīstības plānošanu, gan ES finanšu instrumentu ietekmes reģionu attīstībā izvērtēšanu 

kavē tas, ka LAD darbības reģioni Latvijā nesakrīt ar plānošanas reģioniem 

(Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales). 

 

 „Te ar tiem jaunajiem novadiem ir jāpanāk vienota sistēma, to Jums vajadzētu kā 

problēmu pacelt. Mūsu darbības reģionā ietilpst Limbaži, bet Vidzemes plānošanas 

reģionā neietilpst.” 

 

 Neadekvāti projektu pieteikumu izskatīšanas kritēriji lauku attīstības programmās, kas 

paredz, ka projekta iesniedzējam ir jābūt izglītībai, kas ir atbilstoša projektā virzītajām 

uzņēmējdarbības idejām, neparedzot, ka šāda izglītība var būt projekta izpildītājam. 

Tādejādi sekmīgi uzņēmēji nereti nevar saņemt ES atbalstu.   

 

„Uzņēmuma īpašnieks ir ar augstāko ekonomisko izglītību, bet viņa pārvaldnieks ir ar 

lauksaimniecisko izglītību, bet, vērtējot projektu, ņem vērā, nevis pārvaldnieka izglītību, 

bet uzņēmuma īpašnieka izglītību.” 

 

 Uzņēmēju un lauksaimnieku skatījumā, LAD programmām ir pārāk ilgs projektu 

izskatīšanas termiņš. LAD reģionālajām pārstāvniecībām atsevišķos gadījumos trūkst 

kapacitātes, lai izskatītu projektu pieteikumus īsākā termiņā.  

 

„Mēs ātrāk izskatīt nevaram, vienkārši tad mums vajag vairāk cilvēkus, jo ir blakus 

reģioni, kam projekti ir daudz mazāk, bet pie mūsu daudzajiem projektiem mēs tos ātrāk 

izskatīt nevaram, turklāt mēs pieņemam pirmo lēmumu, otro lēmumu pieņem Rīgā.” 
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 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atsevišķas ES programmas 

neizsludina MK noteikumos noteiktajos termiņos, savukārt, izsludināto projektu 

iesniegšanas termiņi ir mainīgi. Nereti projektu iesniegšanas termiņi tiek pagarināti uz 

nenoteiktu laiku, kas ir šķērslis sekmīgai uzņēmējdarbības plānošanai. 

 

”Ja tiek noteikts, ka projekts jāiesniedz konkrētā datumā, mēs ar to rēķināmies. Tad atkal 

notiek grozījumi un pagarinās termiņš, līdz ar to mainās visa finanšu plūsma un 

realizācija.” 

 

 Pašvaldību darbinieki kā problēmu minēja laika trūkumu projektu pieteikumu 

sagatavošanai no projektu konkursa pasludināšanas brīža. Īpaši tas attiecas uz tādu 

projektu pieteikumu sagatavošanu, kuriem ir nepieciešams pievienot tehnisko projektu. 

 

 „It kā projekta pieteikumu sagatavot nav sarežģīti, bet, ja ir tāda piebilde, ka papildus 

punktus var saņemt tad, ja tiek izstrādāts pilns tehniskais projekts, tas ir divi līdz trīs 

mēneši reāli, tas nozīmē, ka fiziski, sākot strādāt tajā brīdī, kad ir oficiāla informācija par 

uzsaukumu, to vairs nevar izdarīt, tas attiecas arī uz uzņēmēju.” 

 

 Saskaņā ar banku pārstāvju novērojumiem, ES fondu līdzekļu izmantošana ir 

neefektīva, jo ES fondu realizētie projekti ir dārgi un nav izdevīgi bankām kā ES fondu 

projektu sadarbības partneriem līdzfinansējuma jomā.  

 

„Nav noslēpums, ka subsīdiju traktorus un bez subsīdiju traktorus pārdod par dažādu 

cenu. Ir zināms, ka zemnieks saņem subsīdiju, ka nemeklē lētāko variantu, bet meklē to, 

kas ir vieglāk pieejams, paņem vēl konsultantu un tas viss struktūrfondu projektu 

sadārdzina. Šobrīd, kad nauda ir jātaupa, bankas meklē tos projektus, kas ir 

visefektīvākie. Struktūrfondu projekti šobrīd nav visefektīvākie.” 

 

 Īstenoto projektu auditētāji ES fondu apguves pārraudzības institūcijās ne vienmēr ir 

pietiekami kompetenti un nepārzina projektiem saistošos MK noteikumus, kas 

apgrūtina projektu īstenotāju darbu.  

 

„Man kā projekta vadītājai šiem kontrolētājiem jāraksta, ka tas nav tā un ka MK 

noteikumi nosaka šādi. MK noteikumi neparedz to, ko pieprasa kontrolētāji, kas liecina 

par šo kontrolētāju kompetences līmeni.” 

 

 Nepietiekoša ES fondu atbalsta intensitāte uzņēmēju un lauksaimnieku īstenotajiem 

projektiem. Rezultātā, lai saņemtu pietiekoši lielu ES finansu atbalstu, viens no 

pielietotajiem risinājumiem ir uzņēmuma juridiska sadalīšana vairākos uzņēmumos. 

 

 Ir jāparedz avansa maksājums ES finansējuma saņēmējiem, ja tiek realizēti projekti 

komercdarbības atbalstam, kā arī pašvaldību īstenotajiem projektiem. 

 

 Saskaņā ar banku pārstāvju viedokli šobrīd projektu vērtēšana nav efektīva. Banku 

pārstāvji piedāvā vērtēšanas modeli, kas paredz struktūrfondu projektu vērtēšanu divos 

līmeņos: pirmajā līmenī tiek vērtēta uzņēmuma dzīvotspēja, kas ir bankas kompetence, 

otrajā – projekta ideja, kas savukārt ir ES fondu apsaimniekotāju kompetence.  
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4. ES fondu līdzfinansējums 

 Gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām ir grūtības līdzfinansējuma piesaistīšanā. Tamdēļ 

atsevišķas pašvaldības un uzņēmēji ir spiesti atteikties no jau apstiprinātu projektu 

īstenošanas. 

 

 Bankām ir jāpievēršas individuālai katra klienta analīzei, nevis jāīsteno vienota 

politika attiecībā uz visiem uzņēmējiem, piemēram, visiem uzņēmējiem paaugstinot 

kredītprocentus.  

 

„…ir jābūt izpratnei par situāciju un banku speciālistiem, finansu speciālistiem ir vairāk 

jāpievēršas analīzei, plus vēl pašu speciālistu analīzei un kopā ar klientu ir jāatrod 

pareizais procents, pareizā atmaksas shēma, šobrīd ir tāds periods, ka banku sektoram ir 

vairāk jādomā par uzņēmējdarbības izvērtēšanu.” 

 

 Kreditēšanā jāievieš modelis, kad uzņēmējs kredītu saņem, balstoties uz biznesa 

plānu, nevis ķīlu. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad uzņēmēji ir ieķīlājuši lielas 

sava īpašuma daļas, līdz ar to zaudējuši iespēju saņemt papildus kredītus pret ķīlu.  

 

 Banku pārstāvji uzskata, ka ES fondu līdzfinansējumā ir jāiesaistās arī valstij, 

garantējot daļu no nepieciešamā līdzfinansējuma. Vienlaikus ES struktūrfondu jomā 

valsts var veidot mehānismus, ar kuru palīdzību noteikt zemāku līdzfinansējuma 

procentu likmi. Šāds modelis paredzētu valstij noteikt kritērijus, kas definētu, kuri 

uzņēmēji var saņemt valsts garantijas un kuriem uzņēmējiem var piemērot zemāko 

procentu likmi. 

 

 Banku pārstāvju skatījumā uzņēmējiem pirms ES fondu programmu projektu 

pieteikumu izstrādes ir jākonsultējas ar banku speciālistiem, iepazīstinot ar savu 

ieceri, jo banka, ņemot vērā nozaru attīstības tendences pasaulē, var konsultēt 

uzņēmēju par viņa izvēlēto uzņēmējdarbības ideju un tās iespējamo efektivitāti. 

Uzņēmēji šobrīd šādu iespēju neizmanto pietiekoši. 

 

 Lai izvairītos no Hipotēku un zemes bankas monopola ES projektu līdzfinansēšanā, 

arī komercbankām konkursa kārtībā būtu jāsaņem iespēja administrēt kādu 

kredītlīniju.  

 

 Ekonomikas ministrijai un valdībai ir jāierobežo banku īstenotā agresivitātes politika, 

kā rezultātā veidojas situācija, kad uzņēmums kļūst maksātnespējīgs. Ir jāseko, lai 

banku piedāvātie līgumi uzņēmējiem ir saskaņoti ar Patērētāju tiesību aizsardzības 

likumu.  

 

„Šobrīd bankas rada situāciju, kad uzņēmums ir maksātnespējas priekšā, jo viņam tiek 

atņemti pilnīgi visi līdzekļi, kas ienāk kontā, tādejādi viņš nevar attīstīt savus projektus, 

nevar apgrozāmos līdzekļus ielaist apritē un līdz ar to viņam darbība apstājās.” 

 

Balstoties uz apkopotajām problēmām un atziņām, projekta noslēguma diskusijā ir plānots 

apspriest šādas tēmas:  

 nacionālās, reģionālo un pašvaldību attīstības stratēģiju savstarpēja saskaņotība ES 

fondu apguves kontekstā; 
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 pašvaldību iespējas ietekmēt ES finanšu instrumentu apguves plānošanu un 

efektivitāti, tādejādi sekmējot pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu attīstību;  

 līdz šim paveiktais un plānotais ātrākai un efektīvākai ES fondu programmām 

pieteikto projektu izvērtēšanai; 

 ES fondu atbalsta intensitātes palielināšanas iespējas uzņēmējiem un lauksaimniekiem 

un avansa maksājuma piešķiršana ES finansējuma saņēmējiem; 

 projektu īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšana un valsts 

programmas garantiju piešķiršanai bankām; 

 sadarbības tīklu starp uzņēmējiem un sociālajiem partneriem veidošana ES finanšu 

instrumentu efektīvai izmantošanai. 

Diskusiju organizētāji vēlreiz pateicas visiem diskusiju dalībniekiem par atsaucību un 

līdzdalību. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie projekta noslēguma diskusijas organizēšanas, 

tāpēc aicinām izteikt savus ierosinājumus par Jūs interesējošiem diskusijas jautājumiem 

saistībā ar mazo un vidējo uzņēmēju un lauksaimnieku iespējām ES fondu finansu resursu 

apguvē, kurus vēlaties uzdot noslēguma diskusijas dalībniekiem – to vidū būs gan mazie 

un vidējie uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji, gan ES fondu apguves pārraudzības institūciju 

pārstāvji, reģionālo lauksaimniecības pārvalžu darbinieki, plānošanas reģionu ES 

struktūrfondu informācijas centru pārstāvji, gan arī augstākā līmeņa lēmumu pieņēmēji – 

LR Finanšu ministrijas, LR Zemkopības ministrijas, Uzraudzības komitejas, ERAF un 

ELVGF vadības komitejas pārstāvji.  
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