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Domāšanas maiņa  

 
• Lai Latvija sasniegtu vismaz ES vidējo ekonomisko un sociālo līmeni 

14 gados, tai vidēji katru gadu būtu jāapsteidz vienu ES dalībvalsti pēc 

IKP uz iedzīvotāju, bet to nevar izdarīt tikai klausot Briselei; 

 

• Spēks ir Latvijas vietēja kapitāla uzņēmumos.  

 



Uzņēmējiem nepieciešamas investīcijas 

infrastruktūrā  

• Ceļi un komunikācijas (elektrība, gāze, ūdens, 

kanalizācija, siltums u.tml.); 

• Teritorijas iekārtošana -veco ēku nojaukšana un 

teritorijas iekārtošana; ēku būvniecība/rekonstrukcija 

un aprīkojums; 

• Zemes iegāde. 

 



Uzņēmēji sūdzas par kvalificēta darbaspēka 

trūkumu  

1. Darbaspēka iztrūkums ar vidējo profesionālo izglītību; 

2. Vienlaicīgi būtisks mazkvalificētā darbaspēka pārpalikums: 

• liels jauniešu īpatsvars, kas nonāk darba tirgū bez konkrētas 

specialitātes un prasmēm;  

•       salīdzinoši liels iedzīvotāju īpatsvars ar pamatizglītību. 

1. Neatbilstība starp augstākās izglītības piedāvājumu un darba 

tirgus pieprasījumu:  

• liels speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu 

jomās  

• nepietiekams dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālistu 

piedāvājums 



Kādas ir pašvaldības rūpes? 

 

Prioritātes var būt dažādas: 

1. Uzsvars uz sociālo politiku; 

2. Uzsvars uz iedzīvotāju bagātību; 

3. Uzsvars uz ekonomikas attīstību savā teritorijā 

 

Atkarībā no prioritātēm jāstimulē citādu 

uzņēmēju piesaistīšanu 

 



Kādus uzņēmējus vēlas pašvaldības? 

• Ekstensīvi ražotāji, lielākoties “vajadzīgajās specialitātēs” 

uzņēmēji nepiedāvā labu atalgojumu; 

• Sociālie uzņēmēji, ar zemu atalgojumu ar valsts vai pašvaldības 

atbalstu piesaista sociāli mazaizsargātu darbaspēku; 

• Ārvalstu kompāniju “ievedēji” Latvijā, kas sekmē ārvalstu 

privātās investīcijas; 

• Valsts un pašvaldību pasūtījumu ieguvēji -specializējas 

iepirkumos un bez tiem neprot pastāvēt; 

• "Nemanāmie un nedzirdamie”, kuri ražo pasaulē konkurētspējīgu 

produkciju; 

• Stratēģiskas nozares uzņēmumi, kas rada pamatu saistītās 

uzņēmējdarbības attīstībai 

 



Kā pašvaldība var atbalstīt uzņēmējus  

Pasūtījuma izveide uzņēmējam caur PIL; 

Infrastruktūras nodrošinājums: 

• Vienošanās ar potenciālajiem investoriem; 

• ES projekti stratēģiskajiem pasākumiem; 

• Valsts kases aizņēmums. 

Cilvēkresursu nodrošinājums: 

• Uzdevumi savām skolām un atbalsts mācībām citur 

(augstskolās, profesionālajās skolās); 

• Pedagogu motivācija meklēt un attīstīt talantus; 

• Vienošanās ar potenciālajiem investoriem par sadarbību 

cilvēkresursu radīšanā. 



 Par Direktīvas 2014/24/ES regulējumu un jauna 

iepirkumu likuma izstrādi Latvijā 
 

 

 

LPS jautājums -vai ir lietderīga VID vizīte pie uzņēmēja, lai 

pārbaudītu, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, kad konstatēs, 

ka pretendenta un/vai tā apakšuzņēmēju vidējās stundu tarifa 

likmes kaut vienā no profesiju grupām ir zemākas par 80% no 

vidējā rādītāja valstī pēc VID datu bāzes datiem.    



Publiskiem būvdarbu līgumiem EK nosaka ka mazais iepirkuma 
slieksnis ir EUR 5 186 000  

Latvijas PIL nosaka  publiskiem būvdarbu līgumiem mazais iepirkuma slieksnis ir 
EUR 170 000 (tirgus izpēte jau ar EUR 10 000) 

Publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem EK nosaka ka 
mazajiem iepirkumiem slieksnis EUR 134 000 

Latvijas PIL nosaka ka mazais iepirkuma slieksnis publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem ir EUR 4000 izņemot pārtikas produktu piegāde 

 

EK nosaka sociāliem pakalpojumiem slieksni EUR 750 000 t.i. publiskiem 
pakalpojumu līgumiem par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, kas 
uzskaitīti XIV pielikumā. 

Latvijas PIL nepiemēro  



LPS uzstādījums sāksim ar PIL: 

• Iepirkuma sliekšņu paaugstināšana  

• Iepirkuma procedūru vienkāršošana  

• Administratīvā sloga mazināšana visām 

iepirkumā iesaistītām pusēm  

 



 
 

Paldies! 

 

Dr.oec. Andra Feldmane  

 
   
 
 


