
Reģiona finanses reģiona 

uzņēmējdarbībai

(RFRU)

PAVEIKTAIS

Sigulda

21.01.2020.



Vēsture projekta izcelsmei

 6 VRG  2018.gada jūnijā ir parakstījušas Sadarbības partneru Līgumus par 
dalību projektā RFRU

- Vadošais partneris un projekta autors – Biedrība ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ 

- Biedrība ‘Pierīgas Partnerība

- Biedrība ‘No Salacas līdz Rūjai’ 

- Biedrība ‘Vidzemes lauku partnerība Brasla’ 

- Biedrība ‘Kandavas Partnerība’ 

- Biedrība ‘Lauku partnerība Ziemeļgauja’

Projekta ieviešanas Lēmums LAD  03.10.2018., pēc vairākkārtējām izmaiņām, projekta 
ieviešanas sākums 21.06.2019.

Projekta sākotnēji plānotais termiņš: 04.2020.

Projekta budžets: 99 234.17EUR



Projekta idejas vēsture

 Izcelsmes vēsture – tuvojoties jaunajam LAP pēc 2020.gada, nav skaidra 
investīciju finansējuma pieejamība un pastāv bažas par tā samazinājumu. 
Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamo finansējumu 
(LEADER u.c. Investīciju projektu ieviešanai t.sk.) tiek meklēti lokālie 
finanšu/investīciju resursi.

 Ir saņemts pieprasījums meklēt jaunas aizdevuma formas, īpaši juridiskām 
personām, no reģionālajām KKS ;

 Reģionālās VRG grupas (LEADER finansējuma apsaimniekotāji) ikdienā 
saskaŗās ar problēmu, kur nereti publiskā finansējuma projekti , pat pēc to 
apstiprināšanas, netiek ieviesti sakarā ar līdzfinansējuma piesaistes nespēju 
(bankas atsakās izsniegt aizdevumus nelielām summām un/vai  aizdevuma 
izsniegšanas izmaksas ir samērā augstas t.sk. Paredzot aizņemtā 
finansējuma ātrāku atgriešanu).



Projekta mērķis

 Vietējas sabiedrības finanšu resursu aktivizēšana un iesaiste 

mikrokreditēšanas programmās kā esošajiem tā potenciālajiem 

uzņēmējiem reģionos.

 Apakšmērķi:

 Attīstīt jaunu finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, fondus, tiem 

līdzīgus, aizdevējus).

 Apkopot esošos, reģionālos (VRG darbību teritorijās) finanšu aizdevējus nebanku 

sektorā, lai informētu sabiedrību par esošajām aizdevumu iespējām.

 Uzlabot esošo, reģiona, nebanku sektora aizdevēju pieejamību, atapzīstamību un 

konkurētspēju, nodrošinot ar nepieciešamiem resursiem (IT risinājumiem, juridiskiem 

risinājumiem aizdevumu apsaimniekošanā, mārketinga aktivitātēm)



Projekta uzdevums – reģionālas 

aizdevuma platformas izveide

 Aizdevuma platformu/vidi reģionu uzņēmējiem saimnieciskai darbībai

Vide (juridiski definēts 
uzņēmums)

Aizņēmējs

Juridisku personu 
aizdevēji reģionā

Fizisku personu 
aizdevēji 
reģionā



Projekta mērķa auditorija

 Esošie finanšu aizdevēji reģionos – privātā sektora komersanti finanšu 

apsaimniekotāji, KKS u.t.m.l..

 Potenciālie finanšu investori – komersanti, fiziskas personas.

 Esošie/potenciālie  aizņēmēji fiziskas personas un juridiskas personas 

 Aizdevumi saimnieciskās darbības veikšanai. Vidējā aizdevuma summa 

40 000.00EUR. Vidējais aizdevuma termiņš (?/SKDS). Garantijas (?/Projekta 

sadarbības partneri)



Plānotie Projekta rezultāti
 1. Kopīgas mikrokredītu (~ 40 000.00EUR) apsaimniekošanas platformas 

(uzņēmuma) izveide, apvienojot reģionos esošos  aizdevējus, kur 
nepieciešams – radot jaunus. Juridisku risinājumu un Metodikas izstrāde (t.sk. 

formas izvēle, dibināšanas dokumentācija). Papildus paredzēta aizdevumu 
apsaimniekošanā nepieciešamās, juridiskās dokumentācijas formu izstrāde 
(t.sk. Līgumi)

 2. IT rīka jeb datorprogrammas tehniskās specifikācijas sagatave 
mikrokredītu apsaimniekošanai. 

 3. Vienots brends un PR materiāli (t.sk. Izdalei, izvietošanai www) reģionālas aizdevumu 
platformas darbībā.

 4. Pētījums mērķa auditorijas (esošo un potenciālo aizņēmēju fizisku un juridisku personu) 

vajadzību, pazīmju noteikšanai uzņēmējdarbību veicinoša un no jauna 
veidojoša finansējuma apjoma noteikšanai.

 5. Publicitāte – publikācijas radio, drukas mēdijos, 6 reģionālās konferences 

 12 reģionālie semināri/tikšanās potenciālajiem sadarbības partneriem 
aizdevuma finansējuma apsaimniekotājiem un mērķa auditorijai 
(aizņēmējiem). 



Ko esam paveikuši 
periodā no 03.10.2018. – 20.01.2020.

 Praktiskas metodikas izveide – ir sagatavotas aizdevumu apsaimniekošanai t.sk. 
Aizdevumu izsniegšanai, piedziņas procesiem vajadzīgas, aktuālas likumdošanā 
veidlapas.

Kopā 9 formas lietošanai KKS

Pakalpojuma sniedzējs – zvērināts advokāts Dāvis Volksons.

 Vienots brends un informācija par iesaistīto VRG mikro-kreditēšanas platformas 
darbību – ‘Segums’ zīmols, mājas lapa

Pakalpojuma sniedzējs ‘Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas’ reģ.nr. 40103967127

 Pētījums mērķa auditorijas (esošo un potenciālo aizņēmēju fizisku un juridisku personu) 

vajadzību, pazīmju noteikšanai .

Pētījuma apkopojums 314 respondentiem

Pakalpojuma sniedzējs ‘SKDS Pētījumu centrs’, reģ.Nr. 40003695634



Ko esam paveikuši 
periodā no 03.10.2018. – 20.01.2020.

 Saziņā ar LAD – 11 vēstules, 22 e-pasti, mainījušies 3 LAD uzraugošie speciālisti;

 Izlietots budžets no piešķirtajiem 99234.17EUR ~ 35 000.00EUR

 Notikušas 4 Sadarbības partneru tikšanās

 Notikušas 5 diskusijas, katrā Sadarbības partnera teritorijā 1 (izņemot PP), ar 
esošajiem aizdevējiem (KKS un komersantiem)

 Notikušas 2 tikšanās FKTK, 1 tikšanās LAD Administrācijā – par projekta ilgtspēju 
un ietekmi lauku attīstībā, notikusi atsevišķa tikšanās ar 10 KKS par KKS iesaistes 
iespējām projekta rezultātā.

 10 publikācijas Sadarbības partneru mājas lapās, 1 TV sižets, 2 radio 
informācijas, vairāks publikācijas reģionālajos laikrakstos.

 Savu vēlmi iesaistīties kopīgas aizdevuma platformas darbībā (nezaudējot savu 
identitāti) izteikušas 10 KKS + 5 komersanti_aizdevēji nebanku sektorā.



Tālāk darāmais

 Vienīgā, pagaidām nenoslēgtā aktivitāte – IT rīks. Sadarbībā ar KKS, 

02.2020. ietvaros tiek noslēgta likumdošanai, FKTK, KKS prasībām atbilstošas 

IT programmas specifikācijas izstrāde.

 Zīmola noslēguma versijas izvēle ‘Segums’. Izvēles rezultātā tiek aktivizēta 

jau rezervēta mājas lapa www.segums.lv, lai aicinātu pievienoties 

platformas dalībniekiem, 03.2020. Papildus drukas materiālu (flaieru) 

izstrāde informācijai par aizdevuma platformas darbību 04.2020.

 Metodika – kopīgas aizdevuma platformas juridiskās formas izvēle 
(balstoties uz KKS un nebanku aizdevēju, komersantu izvēli), SIA jeb 

Komandītsabiedrība, 04.2020.. Tiks saskaņota FKTK.

 Tikšanās ar ALTUM aizdevuma platformas darbības nodrošināšanai, 05.2020.

 Konferences katra Sadarbības partnera darbības teritorijā par projekta 

rezultātiem, 07.-09.2020.

http://www.segums.lv/


Projekta koordinatora 

kontaktinformācija

Kristīne Ragaine-Volnianko

Kristine.ragaine@llkc.lv/ kristine@rrlab.lv

t.: 26307940

mailto:Kristine.ragaine@llkc.lv/


Paldies visiem un katram par jau 

paveikto!


