
Ir pabeigta VBII ražošanas un biroja 
ēkas būvniecība, un tiek plānots, ka 
līdz gada beigām inkubatorā darbo-
sies 33 uzņēmumi. Līdzšinējā aktivi-
tāte pierādījusi, ka netrūkst uzņēmī-
gu, drosmīgu un gudru cilvēku, kas 
vēlas attīstīt savas idejas Latvijā, Vid-
zemē, un inkubators ir tam piemē-
rots. Ražošanas un biroja telpu būv-
niecība VBII vajadzībām finansēta, 
piesaistot Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) finanšu līdzekļus 
darbības programmas «Infrastruktū-
ra un pakalpojumi» 3.6.1.1. aktivitātē 
«Nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centru izaugsmes veicinā-
šana līdzsvarotai valsts attīstībai». 
Celtniecība ar ERAF atbalstu aizsā-
kās 2009. gada septembrī. Ēkā 2 906 
m2 platībā būs pieejamas ražošanas 
telpas. Projekta kopējās izmaksas ir 
2 406 364 lati, no kuriem ERAF finan-
sējums ir 85% (2 045 409 Ls), 12% (288 
764 Ls) – Valmieras pilsētas pašval-
dības finansējums, bet 3% (72 191 Ls) 
finansē valsts. 

Radoši līdzās
Praksē gūta pārliecība uzņēmuma 
SIA Grauc Investments valdes priekšsē-
dētājam Jānim Graudiņam liek drošāk 
raudzīties uz šobrīd nelielā profesio-
nālās kosmētikas ražotāja nākotnes 
perspektīvām un apgalvot – Valmierā 
valda pozitīva gaisotne biznesa attīs-
tībai. Viņš uzskata, ka biznesa inku-
batora palīdzība bijusi konstruktī-
va. Šis uzņēmums ir viens no 20 jau 
šobrīd Valmieras Biznesa un inovā-
ciju inkubatora paspārnē esošajiem 
jaunajiem uzņēmumiem, kuru vaja-
dzībām pielāgojoties, tiek iekārtotas 
telpas jaunajā ēkā. Tas nodarbojas ar 
profesionālo kosmētisko līdzekļu izs-
trādi un ražošanu, bet jaunajās telpās 
līdzās radoši sadzīvos dažādi uzņē-
mumi – SIA Prog izstrādā interneta 
risinājumus un programmatūras, SIA 
3D Cinema sniedz pakalpojumus mul-
timediju un informācijas tehnoloģiju 
jomā, SIA A&A projekts piedāvā ener-

goservisa pakalpojumus, SIA EKO 
Vidzeme darbojas mašīnbūvē un citi.

Platforma radīta
Valmieras pilsētas pašvaldības izpild-
direktors Jānis Baiks atgādina, ka 
uzņēmējdarbības attīstību ietekmē 
dažādi faktori, kas atkarīgi no valsts 
kopējās finanšu, ekonomikas un 
nodokļu politikas: «Ir maz iespēju, 
kā pašvaldība tieši var ietekmēt biz-
nesa attīstību. Taču, sakārtojot infra-
struktūru un radot augošai komerc-
darbībai labvēlīgu vidi un apstākļus, 
ikviena pilsēta vai novads var kļūt 
par draudzīgu jauniem uzņēmējiem 
un investoriem.»

Pašlaik Valmierā biznesa ideju autori 
un jaunie uzņēmēji aicināti pieteik-
ties darbībai VBII un finansējuma 
saņemšanai. Noteiktais pieteikumu 
iesūtīšanas termiņš ir 15. oktobris, 
kad durvis vērs arī jaunā inkubatora 
ražošanas un biroju ēka. «Ņemot vērā 
jau apzināto pieprasījumu pēc inku-
batora pakalpojumiem, nav šaubu, 
ka Ziemeļvidzemē tuvākajos gados 
sevi pieteiks ne mazums perspektī-
vu uzņēmēju, sniedzot ieguldījumu 
reģiona attīstībā,» norāda J. Baiks.

VBII valdes locekle Elīna Leimane-
Dukse atzīmē, ka galvenais uzde-
vums ir radīt piemērotus apstākļus 
jaunu, sekmīgu uzņēmumu attīstībai, 
kur būtisks priekšnoteikums ir atbils-
tošas telpas: «Līdz šim mums bija salī-
dzinoši ierobežotas iespējas piedāvāt 
piemērotas telpas visiem inkubatora 
uzņēmumiem, taču kopš 1. septem-
bra esam ienākuši jaunajās telpās 
Purva ielā 12a un nu varam apmieri-
nāt dažādu uzņēmumu nepiecieša-
mību gan pēc biroja, gan ražošanas 
telpām. Jau tagad varu teikt, ka pie-
prasījums ir liels un ēka līdz šā gada 
beigām gandrīz pilnībā būs piepildīta. 
Esam gandarīti un ar prieku strādā-
sim tālāk.» VBII sniedz vairāk nekā 20 
dažādus pakalpojumus un konsultā-

cijas, palīdzot uzņēmumiem risināt 
problēmas, rast iespējas attīstībai, 
piedāvājot profesionālu speciālistu 
un konsultantu padomus. Tas dar-
bojas Ziemeļvidzemē – pēc iepriek-
šējā teritoriālā dalījuma Valmierā un 
Valmieras rajonā, Gulbenē un Gul-
benes rajonā, kā arī Valkā un Valkas 
rajonā.

Gaidīts projekts
«Ļoti gaidījām jaunās telpas, lai varē-
tu iekārtot ražotni, laboratoriju un 
biroju,» saka J. Graudiņš. Jau sākot-
nēji telpas 240 m2 apjomā projektētas 
atbilstoši šī profesionālās kosmētikas 
ražotāja uzņēmuma vajadzībām un 
nebūs jāpielāgojas kādam jau eso-
šam plānojumam. Uzņēmums VBII 

telpās veidos savu ražotni izejvielām 
– eļļām un gēliem – atbilstoši jaunās 
produkcijas nepieciešamībai. Jaun-
uzceltajās telpās uzņēmumam pare-
dzēti 80 m2 uzņēmuma noliktavām, 
60 m2 – pētniecības un izstrādes labo-
ratorijai, savukārt 30-40 m2 – biroja 
telpām. Pašlaik plānots darbs trim cil-
vēkiem, bet nākotnē domāts par pla-
šākiem mērogiem ar ceļu uz Krievijas, 
Gruzijas, Uzbekistānas tirgu. J. Grau-
diņš domā, ka saviem darbiniekiem 
var piedāvāt konkurētspējīgas algas 
un jaunā darba vide būs papildu sti-
mulējošs faktors: «Esam pārliecināti, 
ka jaunajās telpās būs labi strādāt. 
Noliktavu telpas plānojam izmantot 
jau ātrāk, bet ar jauno gadu uzsāksim 
ražošanu.»

Kopīgi veikts labs darbs vieno cilvē-
kus – jo īpaši tad, ja tie ir viena nama 
iedzīvotāji, kas tam atvēlējuši arī 
savus personīgos līdzekļus. Ekono-
mikas ministrijas Eiropas Savienī-
bas fondu ieviešanas departamenta 
direktors Edmunds Valantis norāda, 
ka tieši lēmuma pieņemšana par 
nama siltināšanas nepieciešamību 
ir ilgstošākais un sarežģītākais pro-
cess, lai pēc 1944. gada Latvijā būvē-
to namu iedzīvotāji aktīvi iesaistītos 
kopējā ERAF programmā pieejamā 
finansējuma 44,3 miljonu latu apmē-
rā apgūšanā aktivitātes «Daudzdzī-
vokļu māju siltumnoturības uzlabo-
šanas pasākumi» ietvaros.

Ja lēmums siltināt māju pieņemts, 
Ekonomikas ministrijas un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) mājas lapās atrodami skaidrojoši 
apraksti, dokumentu paraugi, nosacījumu 
izklāsts. Var vērsties gan LIAA, gan 
piecos plānošanas reģionu Eiropas 
Savienības struktūrfondu informācijas 
centros, bagātīga informācija tiek sniegta 
izbraukuma semināru laikā, akcentējot 
jau gūto pozitīvo pieredzi. «Gribam 
iedrošināt tos, kuri vēl šaubās,» saka E. 
Valantis. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva 
Tomsona nams 24 valdes priekšsēdētājs 
Daumants Znatnajs tam piekrīt, 
piebilstot, ka vēl ir vajadzīgs arī līderis.

Aktivitāte sākusies
Līdz šī gada 8. septembrim LIAA bija 
iesniegti 227 projekti par kopējo ERAF 
līdzfinansējumu 11 645 917,64 latu apjo-
mā. Kopš programmas uzsākšanas vis-
vairāk projektu iesniegumu saņemts 
no Valmieras, Rīgas, Ventspils, Liepā-
jas un Limbažu novada. Jau noslēgti 
86 līgumi par kopējo ERAF līdzfinan-
sējuma apjomu - 4 452 796,67 latiem. 
Lielākajā šo māju daļā jau uzsākti 
renovācijas darbi un notiek iepirku-
ma procedūra. Septembrī sākusies 
māju nodošana ekspluatācijā, bet 
darbi pabeigti jau desmit namos. 
«Visaktīvāk renovācijas darbi rit Lie-
pājā, Ventspilī un Limbažu novadā, 
bet Latgalē darbi uzsākti tikai vienas 
mājas renovācijā. Rīgā rit darbi septi-
ņās mājās,» informē E. Valantis.

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturī-
bas uzlabošanas pasākumu mērķis 

ir energoefektivitātes paaugstināša-
na daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 
To regulē 2009. gada 10. februāra 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 
«Noteikumi par darbības program-
mas «Infrastruktūra un pakalpoju-
mi» papildinājuma 3.4.4.1. aktivitāti 
«Daudzdzīvokļu māju siltumnoturī-
bas uzlabošanas pasākumi»». Aizsāk-
tie projekti jāīsteno divu gadu laikā 
pēc līguma noslēgšanas.

Būs kā jauna
Daudzdzīvokļu 103. sērijas namā Rīgā, 
Tomsona ielā 24, siltināšanas darbi 
tuvojas noslēgumam. D. Znatnajs, kurš 
nu jau desmit gadus vada 58 dzīvok-
ļu īpašnieku kooperatīvu, priecājas, 
ka darbi notiek ātri, un atzīst – pats 
bijis iniciators to aizsākšanai: «Sāku 
rosināt iedzīvotājus domāt par sil-
tināšanu jau aptuveni pirms diviem 
gadiem.» Sākotnēji, protams, visus 
uztraucis paredzamais bankas aizde-
vums, taču, tā kā izdevies vienoties 
un daudzi nama iedzīvotāji iemaksas 
veikuši, aizņēmums no bankas nav liels 
– 50 000 latu. «Tā šobrīd šķiet kopīgi 
paceļama summa, un nams jau šoru-
den būs saposts, kā jaunā kažokā,» 
saka D. Znatnajs. Maksa par siltu-
mu ļaus ietaupīt, bet vienlaikus būs 
sakārtota arī iekšējā siltuma sistēma, 
pilnveidoti pamati, mainītas ārdurvis, 
uzlabota jumta seguma sistēma.

D. Znatnajs atzīst, ka uzņēmība 
nepieciešama, taču atzīmē – doku-
mentu paraugi, informācija seminā-
ros un konsultācijas LIAA esot lieti 
noderējušas. Viņš cer, ka, septembra 
beigās nodots ekspluatācijā, nams 
priecēs ne vien tā saimnieku, bet 
arī citu rajona iedzīvotāju acis, rosi-
not domāt par siltuma ietaupījumu 
rēķinos un omulību, kas valda Tom-
sona ielā 24. Projekta iesniegšanas 
prasībās minēts, ka energoefektivi-
tātes rezultātā ietaupījumam jābūt 
ne mazāk kā 20%. D. Znatnajs domā, 
ka tie varētu būt 35 – 40%: «Gaidīsim 
ziemu un vērtēsim.»

Iedrošinot šaubīgos
Pēdējos mēnešos projektu iesnieg-
šanas aktivitāte būtiski pieaugusi. 
E. Valantis atzīmē, ka to ietekmējuši 
jau īstenoto projektu pozitīvie rezul-

tāti, taču pieteicēju lokam būtu vēl 
jāaug. Šobrīd vēl aktivitātes ietvaros 
plānošanas periodā līdz 2013. gadam 
ir vairāk nekā 35 miljoni latu neap-
gūto līdzekļu. Līdzfinansējums pare-
dzēts 50% apmērā, bet, ja desmit 
procenti no nama iedzīvotājiem ir 
maznodrošinātas personas, atbal-

sta intensitāte paaugstinās līdz 60%. 
Darbu rezultātā jāsasniedz vismaz 
20% energoefektivitāte pēc renovā-
cijas, salīdzinot ar situāciju pirms 
tās, tāpēc jāizvērtē, kādus darbus 
veikt ir visefektīvāk, lai iedzīvotā-
ju investīcijas pēc iespējas ātrāk 
atmaksātos.

Vienoties namu siltināšanas darbiem Strādājot ar
īpašu prieku

▶«Esam lieli ieguvēji, jo telpu plānojums jau būvniecības procesā 
pielāgots biznesa inkubatora darba specifikai,» saka Valmieras Biznesa 
un inovāciju inkubatora valdes locekle Elīna Leimane-Dukse.

Ieguldījums tavā nākotnē! Publikācija ir finansēta no ES līdzekļiem.

Izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmā pieejamo līdzfinansējumu 
ēku siltināšanai, panākams ievērojams energoefektivitātes pieaugums, vienlaikus ievērojami 
uzlabojot dzīvojamo māju ekspluatācijas ilgtspēju un paaugstinot dzīvokļu vērtību.

Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora 
(VBII) izveide ir viens no veidiem, kā tieši un 
nepastarpināti Valmieras pilsētas pašvaldība 
radījusi platformu perspektīvas un inovatīvas 
komercdarbības attīstībai. 

▶ «Svarīga ir iedzīvotāju spēja savstarpēji vienoties un līderis, kas 
uzņēmīgi procesu virzīs līdz galam,» tā dzīvojamo ēku siltināšanas 
procesa uzsākšanai nepieciešamo raksturo Daumants Znatnajs.

Informācijai
DZīVo
SILTāK

uzlabofondus@fm.gov.lv
Lai sekmīgi varētu turpināt darbu pie ES fondu apguves 
vienkāršošanas, Finanšu ministrija piedāvā iespēju ES fondu 
finansējuma saņēmējiem izteikt uz personisko pieredzi 
balstītus priekšlikumus, kas ļautu uzlabot fondu apguvi un 
veicinātu ērtāku projektu sagatavošanu un īstenošanu.

Rakstiet uz e-pasta adresi: uzlabofondus@fm.gov.lv 
Izteiktie ierosinājumi tiks rūpīgi izvērtēti un iespēju robežās 
ņemti vērā turpmāko vienkāršošanas pasākumu ietvaros.

Izmaksu finansējuma aprēķina piemērs


