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Atbalsta vēstule tirdzniecības centriem COVID-19 pandēmijas ierobežojumu sakarā 
 

Ar šo vēstuli vēlamies paust atbalstu Latvijā darbojošos tirdzniecības centru aicinājumam Latvijas 
valdībai, saglabājot uz tirdzniecības centriem attiecinātos COVID-19 pandēmijas ierobežojošos pasākumus, 
izstrādāt un ieviest atbalsta mehānismu, kas kompensētu šo ierobežojumu radītos zaudējumus. 

Norvēģija ir viens no lielākajiem ārvalstu investoriem Latvijā ar ieguldījumiem, kas 2021. gadā 
pārsniedza 350 miljonus EUR. Norvēģu investoru vidū ir proporcionāli liels skaits ieguldītāju, kuri ieguldījuši 
nekustamo īpašumu sektorā, tajā skaitā Latvijā darbojošos tirdzniecības centru attīstībā. Tie ir vairāk nekā 100 
miljonu vērti ieguldījumi Latvijas tautsaimniecībā un Rīgas pilsētvides attīstībā, kā arī daudzos miljonos 
mērāmas godprātīgi veiktas iemaksas Latvijas nodokļu sistēmā. COVID-19 pandēmijas ietekmē Latvijas valdības 
pieņemtie tirdzniecības centru darbību ierobežojošie noteikumi ir atstājuši ievērojamu, negatīvu iespaidu uz 
centru darbību, liedzot tiem iespējas darboties savā jomā un gūt ienākumus, kas nodrošinātu iespējas segt to 
uzturēšanas izmaksas. Pagājušajā nedēļā pieņemtais lēmums ļaut atvērt tirdzniecības vietas ārpus tirdzniecības 
centriem vēl vairāk pasliktina situāciju un negodīgas konkurences apstākļus. 

Esošajā situācijā Latvijas valdības piemērotie ierobežojumi liedz ārvalstu investoriem īstenot Latvijas 
Satversmē noteiktās tiesības uz savu īpašumu un nostāda tos nevienlīdzīgā stāvoklī ar citām tautsaimniecības 
nozarēm un spēlētājiem. Turklāt, atšķirībā no citiem sektoriem, kur Latvijas valdība ir lēmusi par kompensējošu 
atbalsta mehānismu izstrādi, tirdzniecības centru attīstītājus un pārvaldītājus esošie mehānismi nesasniedz. Šis 
savukārt esošo un potenciālo ārvalstu investoru pusē ir nolasāms kā signāls, ka uz tiem tiek attiecināti citi, 
nelabvēlīgāki noteikumi kā uz vietējiem tirgus spēlētājiem.  

Lielie tirdzniecības centri nav vien ēkas un būves, tā ir nozīmīga infrastruktūra Latvijas 
mazumtirdzniecības ekosistēmā, kuru bankrota rezultātā cietēji būs ne tikai mazie nomnieki, 
mazumtirdzniecībā un saistītajās piegādes ķēdēs strādājošie. Minētie investori ir ne tikai tirdzniecības centru 
attīstītāji, bet ir investējuši un attīsta arī citus komercīpašumus un līdz ar to ir nozīmīgs Latvijas tautsaimniecības 
dzinējspēks. Latvijas valdības pret ārvalstu investoriem diskriminējošie lēmumi grauj Latvijas tēlu ārvalstu 
investoru acīs. Tas atstās iespaidu uz ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai ilgtermiņā, radot jūtamas sekas visos 
komercīpašumu sektoros un Latvijas konkurētspējai reģionā. 
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