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Latvijas Biznesa savienības un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 

‘’Investīcijām draudzīgākās pašvaldības’’ indekss 2016.gadā 

ir vērsts uz kvantitatīvu un kvalitatīvu pašvaldības darbības 
novērtējumu par investīciju piesaistes veicināšanu un 

uzņēmējdarbības vides attīšanu. 



Apbalvojumi tiek pasniegti novērtējot indeksa rādītājus 
un atzīmējot rezultatīvāko pašvaldību darbību žūrijas 
vērtējumā 2016.gadā atbilstoši pašvaldību grupām: 
 9 republikas nozīmes pilsētas;
 21 novadi ar reģionālas nozīmes attīstības centru;
 89 novadi ar vietējas nozīmes attīstības centru.



2016.gada žūrija:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

Latvijas Biznesa savienības pārstāvis

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis

ALTUM pārstāvis

SIA ‘’Lursoft’’ pārstāvis



Indeksa skaitlisko vērtību veido divas daļas:

1.daļa. Statistika par 2015.gadu šādos rādītājos (40% īpatsvars indeksā; Lursoft aprēķini):

1. Aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

2. Darbinieku skaits novada uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu (2016.gada dati), (%)

3. Kopējais apgrozījums (2015.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem

4. Kopējā peļņa (2015.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem

5. Uzņēmuma ienākuma nodoklis (2015.gada dati) uz 1000 iedzīvotājiem

Statistikas rādītāji izvēlēti, lai atspoguļotu uzņēmēju sekmes un novērtētu devumu pašvaldībai un 
sabiedrībai. Indeksā netiek ietverti valsts un pašvaldību uzņēmumi, to finanšu rādītāji.



2.daļa. Kvalitatīva pašvaldību aptauja par paveiktajām darbībām no 2015.gada līdz šim brīdim 
(2016.gada rudens) investīcijām draudzīgas vides izveidē (60% īpatsvars indeksā)

Pašvaldību aptaujas vērtējumu veido: 

1. Pašvaldību rīcības apkopojums, kas tiek novērtēts pēc noteikta punktu skaita atbilstoši 
jautājumam.

2. Atsevišķos jautājumos maksimāli iegūstami 2 punkti. 

3. Kvalitātīvo datu rezultātu reitings un kvantitatīvo datu rezultātu reitings tiek apkopots, izmantojot, 
svērto reitingu vidējo rādītāju (weighted average of raitings).



2016.gadā indeksā piedalās: 
 59 no 89 novadiem ar vietējas nozīmes attīstības 

centriem
 15 no 21 novadiem ar reģionālas nozīmes attīstības 

centriem;
 7 no 9 republikas nozīmes pilsētām.



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar vietējās nozīmes attīstības centru



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar vietējās nozīmes attīstības centru

3.vieta – Stopiņu novads
Atzinības rakstu saņem Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar vietējās nozīmes attīstības centru

2.vieta – Mārupes novads
Atzinības rakstu saņem Mārupes novada domes 

priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar vietējās nozīmes attīstības centru

1.vieta – Ādažu novads
Atzinības rakstu saņem Ādažu novada domes 

priekšsēdētājs Māris Sprindžuks



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar vietējās nozīmes attīstības centru
1. Ādažu novads
2. Mārupes novads
3. Stopiņu novads
4. Burtnieku novads
5. Ikšķiles novads
6. Krimuldas novads
7. Raunas novads
8. Olaines novads
9. Jaunjelgavas novads
10. Amatas novads

11. Rundāles novads
12. Engures novads, Pāvilostas novads, Ozolnieku novads
13. Ilūkstes novads, Sējas novads
14. Salas novads
15. Salaspils novads, Naukšēnu nnovads
16. Beverīnas novads
17. Grobiņas novads
18. Salacgrīvas novads
19. Mālpils novads
20. Iecavas novads



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar reģionālās nozīmes attīstības centru

3.vieta – Kuldīgas novads
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar reģionālās nozīmes attīstības centru

2.vieta – Tukuma novads



Investīcijām draudzīgākais novads 

ar reģionālās nozīmes attīstības centru

1.vieta – Cēsu novads
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs



Investīcijām draudzīgākie novadi 

ar reģionālās nozīmes attīstības centru
1. Cēsu novads
2. Tukuma novads
3. Kuldīgas novads
4. Saldus novads
5. Smiltenes novads
6. Talsu novads
7. Dobeles novads
8. Limbažu novads
9. Bauskas novads
10. Madonas novads



Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsēta



Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsēta

3.vieta – Rīga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors 

Dzintars Balodis



Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsēta

2.vieta – Valmiera
Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks 

Ričards Gailums



Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsēta

1.vieta – Ventspils
Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks 

Didzis Ošenieks



Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsētas

TOP 5

1. Ventspils
2. Valmiera
3. Rīga
4. Liepāja
5. Daugavpils



Mazais bizness Latvijā

 94% Latvijas biznesa veido mikro un mazie uzņēmumi.

 Nodarbina 67% no visiem darbiniekiem Latvijā reģistrētajos 
uzņēmumos.

Mikro un mazie uzņēmumi nodrošina 45% no Latvijas uzņēmumu 
kopējā apgrozījuma. 



Mazais biznesa diena 19.novembrī



INICIATĪVA KĀ ATTĪSTĪBAS INSTRUMENTS





Balsojiet par atzīmējamu Mazā biznesa dienu!

 Latvijas Biznesa savienība rosina ieviest Mazā biznesa dienu kā atzīmējamo 
dienu, katra gada trešā novembra sestdienā. 

 Atzīmējamā diena ir iespēja sabiedrībai novērtēt uzņēmīgu un radošu cilvēku 
devumu Latvijas ekonomikā un nodarbinātībā. 

 Atzīmējamā diena neradīs zaudējumus ekonomikai kā tas būtu brīvdienas 
gadījumā, bet izcels mikro un mazo uzņēmumu veikumu, mudinās uzņēmējus 
kāpināt kopējo labklājību. 

 Nepieciešami grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām 
dienām”, kurus 2016.gada pavasarī apstiprināja Ministru kabinets, bet Saeima 
bez pamatojuma noraidīja grozījumu izskatīšanas uzsākšanu 07/04/2016. 

https://manabalss.lv/i/1087



PATEICAMIES PAR ATBALSTU




