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Reģionālās politikas mērķis atbilstoši
Reģionālās politikas pamatnostādnēm
2021.-2027.
Samazināt IKP
uz vienu
iedzīvotāju
atšķirību starp
reģioniem uz
pusi 20 gadu laikā
(no 50% uz 75%
no Latvijas vidējā)
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Reģionālā politika 2021.-2027. gadam
un ES rekomendācijas
Reģionālā politika
2021.-2027.
Uzņēmējdarbības vide
reģionos

ANM
Pakalpojumu
efektivitāte

Sinerģija ar Nacionālās industriālās
politikas pamatnostādnēm un
Transporta attīstības pamatnostādnēm
2021.-2027.gadam

Produktivitāte
un industriālās
teritorijas

Country report Latvia 2019: nepieciešams uzlabot
pilsētu un uzņēmējdarbības infrastruktūras
pievilcību, izveidojot savienojumus ar
funkcionālajām teritorijām

Mobilitāte un ceļi
uz jaunajiem
pašvaldību
centriem

Country report Latvia 2020: lai visiem
iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi
publiskajiem pakalpojumiem, būs nepieciešami
ieguldījumi autoceļos attālāku vietu savienošanai
ar jaunajiem pašvaldību centriem

Mājokļi un
sociālais
atbalsts

Country report Latvia 2019: mājokļu pieejamība
ir viens no reģionālās attīstības šķēršļiem
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Atbalsts nevienlīdzības mazināšanai –
ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībai reģionos

300 milj.
EUR*

Nevienlīdzības
mazināšana integrēta
nevienlīdzības
mazināšanas
stratēģija ATR
ietvarā

•ATR ceļi - valsts
reģionālo un vietējo
autoceļi

•Uzņēmējdarbības
infrastruktūra –
industriālie parki

100 milj.
EUR**

•Īres dzīvokļu
pieejamība reģionos
42 milj.
EUR

•35 ATR ietvaros izveidoto novadu
sasniedzamība

•100 milj. privātās investīcijas
•1000 jaunas augsti apmaksātas darba vietas
(vidējā alga 3500 euro)

•700 dzīvokļi

*Finansējums no ES fondiem un valsts budžeta
** Diskusija par finansējuma apmēru turpinās
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Mobilitāte – ceļi uz jaunajiem
pašvaldību centriem
Pieeja – esošais ceļu stāvoklis & intensitāte un nākotnes
pašvaldību sasniedzamība

Ceļu stāvoklis
un satiksmes
intensitāte

Administratīvo
centru
sasniedzamība
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Ekonomiskie ieguvumi –pašvaldības ar
funkcionālu teritoriju
Jaunajos centros atrodas darba
vietas un pakalpojumi
•

Darba iespējas – pašvaldībām ir darba
iespējas būtiskai daļai iedzīvotāju

•

•

46% pašvaldību pirms ATR

•

71% pašvaldību pēc ATR

Izglītība - pašvaldībām ir izglītības iespējas
būtiskai daļai skolas vecuma bērnu

98% iedzīvotāju sasniedz jauno
centru mazāk nekā 40 min

•

43% pašvaldību pirms ATR

•

71% pašvaldību (88% bez Rīgas reģiona)
pēc ATR
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Ieguldījumi infrastruktūrā
uzņēmējdarbībai
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Aizdevumi 2016-2018.g. uz vienu nodarbināto 2018.g.
Apgrozāmajiem līdzekļiem uz 1 nodarbināto
Nekustamajam īpašumam uz 1 nodarbināto
Kopējais aizdevumu apmērs 2016-2018.gadā

Aizdevumi pamatlīdzekļiem atšķiras 6 reizes starp Rīgu un Latgali, kamēr
investīcijas nekustamajā īpašumā atšķiras 13 reizes

Kopējais aizdevumu apmērs, milj. euro

Aizdevumu apmērs uz 1 nodarbināto, euro

Aizdevumi komersantiem 2016.-2018.gadā

100 euro IKP rada 30 euro
kapitālieguldījumi, no kuriem
39% ir infrastruktūra

Infrastruktūras tirgus vērtību
ietekmē reģionālās atšķirības

Tirgus nepilnība – bez
ieguldījumiem
infrastruktūrā cita veida
investīciju piesaiste ir
būtiski apgrūtināta
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Produktivitāte un industriālās
teritorijas (1)
Intervences loģika – mazināt infrastruktūras attīstības slogu:
•

Risināt ierobežojumu, kas veidojies no tirgus vērtību
atšķirībām

•

Palielināt uzņēmumu resursus, ko investēt produktu
attīstībā

Atbalsts
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
industriālās ēkas un inženierkomunikācijas

attīstībai:

Pieeja:
•

Pašvaldības sadarbībā ar uzņēmējiem

•

Papildus atbalsts, lai celtu uzņēmumu produktivitāti un
veicinātu cilvēkresursu piesaisti reģionos
8

Paldies!

