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Pašvaldību resursi 

• Pašvaldības iedzīvotājs; 

• Pašvaldības ieņēmumi; 

• Pašvaldības īpašumi – dabas resursi,  dzīvojamais 

fonds, iznomājamais fonds, zeme, meži, sadzīves 

atkritumi u.c.;

• Pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes;

• Iespēja radīt salīdzinošas priekšrocības noteiktām 

interešu grupām.



Pašvaldību resursu pilnvērtīga izmantošana 
• Tiesības rīkoties ar savu mantu – daži piemēri

• Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (3. un 

61.pants)

paredz vispārējos principus rīcībai ar mantu, vienlaikus paredzot ierobežojumus zemes (max

30 gadi) un nekustamā īpašuma (max 12 gadi) iznomāšanas termiņiem. 

• Nekustamo īpašumu var nodot tikai funkcijām, ja neizmanto jāatdod atpakaļ  (Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pants). 

• Neiespējamība izpildīt, piemēram, valsts zemes nodošana kapsētas izveidei.

• Pašvaldība pārņem dzīvokli, veic kapitālieguldījumus. Nav regulējuma par 

veikto ieguldījumu atlīdzināšanu, ja jāatdod atpakaļ

• Nodošanas rezultātā īpašums tiek apvienots vienotā īpašumā, kas pēc 

apvienošanas nav dalāms

• Pašvaldības mantas iznomāšana pēc striktiem standartiem, neņemot vērā pastāvošo 

ekonomisko situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kas legāli atļauj izšķērdēt 

pašvaldības mantu, jo par nomas maksu, kas noteikta atbilstoši MK noteikumiem 

pašvaldības īpašumu iznomāt nevar.



Pašvaldību resursu pilnvērtīga izmantošana 

• Tiesības rīkoties ar savu mantu – daži piemēri

• Pēc zemes reformas pabeigšanas nav iespējams nodot īpašumus, ja tie nav 

ierakstīti zemesgrāmatā (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  

Pārejas noteikumu 3.punkts)

• Uzdevumi bez finansējuma (likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» 

30.pants)

• Nav pilnīgas zemes politikas. Pēc zemes reformas pabeigšanas attiecīgajā 

teritorijā, rezerves zemes fonda zemi nav iespējams izmantot investīciju 

projektu īstenošanai (piem., rezerves zemes fonda valdītājs ir pašvaldība, 

drīkst iznomāt, tomēr tajos aizliegta patstāvīgu īpašuma objektu būvniecība. 

Zemes pārvaldības likuma 17.pants)



Pašvaldību sniegtais atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībā 

1. Industriālo teritoriju attīstīšana;

2. Infrastruktūras  uzlabošana (ūdensapgāde, kanalizācija, ceļi);

3. Biznesa inkubatora izveide ar ražošanas telpām;

4. Pašvaldības speciālists uzņēmējdarbības atbalstam;

5. Pakalpojumu, t.sk. e-pakalpojumu, pieejamība un attīstība;

6. Partnerības veicināšana ar uzņēmējiem un Uzņēmēju 

Konsultatīvās Padomes izveide;

7. Darbaspēka apmācība un piesaiste teritorijai.



Industriālo teritoriju attīstīšana (1) 

• Mērķis - veicināt komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu

veidošanos:

• reģionos ir nepietiekams gatavu ražošanas telpu piedāvājums;

• identificēta tirgus nepilnība, ka jauniem un maziem apstrādes

rūpniecības uzņēmumiem savu ražošanas telpu attīstība ir

ierobežojošs faktors;

• maziem uzņēmumiem biežāk nepieciešama ražošanas telpu

noma;

• lieli ieguldījumi investīcijām industriālo pieslēgumu

(piemēram, elektrība, gāzesvads, ūdens, utml) izveidē vai

paplašināšanā.



Industriālo teritoriju attīstīšana (2) 



Kā samazināt depopulāciju un 

panākt reģionu attīstību?  



Strukturālas pārmaiņas katrā pašvaldībā 

jāveicina citādi

• Darba vietas ar augstu atalgojumu (augsta pievienotā 

vērtība);

• Uzņēmēji, kas atrod savdabīgu biznesa plānu, kas 

nav citās pašvaldībās;

• Tāda sadzīves vide, kurā dārgs un gudrs darbaspēks 

piekrīt dzīvot.



Pašvaldības uzņēmējdarbība kā terminēts 

attīstības pasākums

• Pašvaldībai vajadzīgi investori, kuri nodarbinās gudru 

un dārgu darbaspēku;

• Paši uzņēmēji negribēs investēt tāda darbaspēka 

audzināšanā;

• Pašvaldība var uz laiku veidot ražotnes, kuru galvenā 

funkcija ir darbaspēka attīstīšana. 



Līdzdalība kooperatīvajā sabiedrībā kā līdzeklis

• Nav peļņas līdzeklis pašvaldībai, bet ir veids kā 

dažādot uzņēmējdarbību reģionos;

• Labs «valsts atbalsta» veids, kurā saņēmēji ieliek arī 

savu naudu un mantu;

• Ir izstrādāti priekšlikumi likumu paketei šajā 

jautājumā.



Aizliegums pašvaldībām  izsniegt aizdevumus 

un garantijas komersantiem

• Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 4.panta 2.daļa paredz aizliegumu 

pašvaldībai izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot 

galvojumus un garantijas;

• Pašvaldības, izvērtējot savus resursus, būtu ieinteresētas sniegt 

garantijas arī komersantiem gadījumos, kad komersantam ir 

būtiska nozīme pašvaldības attīstībā, bet tas nevar saņemt 

šādas garantijas no komercbankām
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