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Par Pierīgas pašvaldību problēmu
aktualizēšanu
Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar Ministru prezidenta 2016.gada 1.marta
rezolūciju Nr.45/P-298-jur un atbilstoši kompetencei ir izvērtējusi biedrības “Pierīgas
pašvaldību apvienība” 2016.gada 26.februāra vēstuli Nr.2016/5 un sniedz atbildi uz
jautājumu par reģionālajiem inkubatoriem un to funkciju nodošanu Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūrai (turpmāk – LIAA).
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” Ministru kabineta noteikumu projektā
(plānots izskatīt Ministru kabinetā 26.aprīlī) paredzēts, ka “LIAA izveido inkubācijas
atbalsta sniegšanas vienību katrā nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībā, bet
reģionālas nozīmes attīstības centra un citās pašvaldībās inkubācijas atbalsta
sniegšanas vienību izveido, ja tās izveidošana ir paredzēta projekta iesniegumā.
Finansējuma saņēmējs nodrošina inkubācijas atbalsta pieejamību visā Latvijā,
neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir izveidota inkubācijas atbalsta sniegšanas vienība.”.
Līdz ar to pirms inkubācijas un inkubācijas atbalsts būs pieejams visu pašvaldību
komersantiem, neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir no pasākuma līdzekļiem finansētas
inkubatora telpas.
Atbilstoši Uzraudzības komitejā apstiprināto kritēriju nosacījumiem, projekta
iesniegšanas brīdī LIAA izveidos biznesa inkubatoru vienības katrā nacionālas nozīmes
centrā, kā arī Kuldīgā, Ogrē un Madonā, tādējādi nodrošinot inkubatora pieejamību ~
100km attālumā no jebkuras vietas Latvijā.
LIAA ir lūgusi plānošanas reģionu, Latvijas Pašvaldības savienības, komersantu
organizāciju un citu nevalstisko organizāciju priekšlikumus, kādi vienoti, izmērāmi un
salīdzināmi kritēriji nosakāmi pašvaldībām, lai arī citās pašvaldībās atvērtu biznesa
inkubatoru sniegšanas vienības. Minētie rādītāji tiks norādīti LIAA projekta iesniegumā,
kura vērtēšanā piedalīsies arī Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Tirdzniecības un
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rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija. Atbilstoši šiem kritērijiem
tiks vērtētas papildus inkubatoru izveides iespējas.
Inkubatora izveides nosacījums ir vismaz 25-30 komersanti ar izaugsmes
potenciālu. Lielai daļai “jauno komersantu” nepieciešams pirms inkubācijas atbalsts, ko
LIAA atbilstoši pašvaldību pieprasījumam ar dažāda veida atbalsta pasākumiem
nodrošinās visās ieinteresētajās pašvaldībās un kam nav nepieciešamas inkubatoru telpas.
Pēc pirms inkubācijas šiem komersantiem bieži nepieciešams A/S “Attīstības finanšu
institūcija Altum” “Starta programmas” aizdevumi, nevis inkubatora atbalsts. Līdz ar to
inkubatora telpu izveide vērtējama kontekstā ar potenciālo komersantu skaitu reģionā,
komersantu darbības nozarēm, plānotajiem saimnieciskās darbības rādītājiem,
uzņēmējdarbības aktivitāti reģionā u.c. rādītājiem.
Pašvaldībās, kurās nebūs izveidoti inkubatori, komersanti varēs saņemt “virtuālās
inkubācijas” pakalpojumu, t.sk. arī līdzfinansējumu telpu nomai jebkurā pašvaldībā un
pārējos inkubācijas pakalpojumus. Ja pašvaldības ieskatā ir nepieciešams, pašvaldība var
norādīt LIAA konkrētas telpas, kuras šiem komersantiem vienkopus nomāt. Līdz ar to
inkubācija būs pieejama pilnīgi visos reģionos, vienīgi atšķirsies, vai no pasākuma tiks
finansētas telpas un inkubatora darbinieks.
2007.-2013.gada plānošanas periodā inkubatoru telpas bieži nebija aizpildītas vai
bija aizpildītas daļēji, jo lielai daļai komersantu bija nepieciešamas ražošanas telpas, kas
atradās ārpus pilsētām vai vēl nebija nepieciešamas biroja telpas ikdienā. Līdz ar to telpu
nomai un personāla apmaksai tika nelietderīgi tērēti līdzekļi, ko var novirzīt
komersantiem efektīvāk. 2014.-2020.gada plānošanas perioda pasākumā komersanti
varēs saņemt līdzfinansējumu par telpām jebkurā vietā, šādi efektīvāk izmantojot
pasākuma finansējumu un samazinot administratīvās izmaksas par biznesa inkubatora
darbiniekiem un telpām.
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