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attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākuma 
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telpu un infrastruktūras izveidei vai 
rekonstrukcijai” vērtēšanas kritērijiem 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 
3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 
prioritārajās nozarēs” pasākuma 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas 
telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” vērtēšanas kritērijiem, jo 
ir šādi iebildumi: 

 
1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 

nosaka, ka “Industriālo teritoriju un telpu izveide un attīstības programmas 
mērķa grupa ir MVK, kas pārstāv apstrādes rūpniecības nozari”. Lūdzam 
atbilstoši precizēt gan Ministru kabineta noteikumu projektu, gan šos 
vērtēšanas kritērijus:  
1.1. Specifiskos atbilstības kritērijus nr. 2; 4; 5; 6;  
1.2. Kvalitātes kritērijus nr. 4. 

  
2. Ne no kritēriju komplekta, ne no Ministru kabineta noteikumu projekta 

nav secināms, ka tiks īstenots DP paredzētais: “Atbalsts industriālo telpu 
un teritoriju attīstībai ir neatņemams atbalsta sistēmas elements, kas 
nodrošinās ievērojami lielāku biznesa inkubatoru un citu agrīnās stadijas 
atbalsta programmu efektivitāti, jo tiks novērsta nākamā komercdarbības 
attīstības posma tirgus nepilnība, palielinot atbalstīto uzņēmējdarbības 
uzsācēju un saimniecisko darbību turpinošo uzņēmumu īpatsvaru atbalsta 
programmās”. Lūdzam precizēt kritēriju komplektu, lai tas atbilstu DP 
paredzētajam. 
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3. DP paredz, ka “tiks nodrošināta industriālo teritoriju un telpu izveide un 

attīstība”, lūdzam paredzēt kritēriju, kas atļautu atbalstīt tos apstrādes 
rūpniecības MVK industriālās telpas / teritorijas, kuriem ir nepieciešama 
nevis industriālo telpu būvniecība, bet gan attīstība, piemēram, elektrības 
pievadu vai atbilstošas jaudas nodrošināšana, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve, pieslēgumi centrālajiem inženierkomunikāciju tīkliem. 

 
4. Lūdza pamatot Specifisko atbilstības kritēriju nr. 1. Projekta atrašanās 

vieta pilsētas administratīvajās robežās vai 10 km no tās nevar būt 
izslēdzošais kritērijs, būtiskākais ir projekta atrašanās vietas atbilstība 
plānotajai apstrādes rūpniecības ražošanas specifikai, kā arī vai valsts 
atbalsts sasniegs lielāko iespējamo sinerģiju un ietekmi uz IKP. Tāpat 
lūdzam pamatot, kāpēc tiek izslēgta Rīgas pilsētas teritorija. 

 
5. Tā kā DP paredz atbalstu apstrādes rūpniecības MVK, lūdzam pamatot 

kritērijos noteikto telpu platības lielumu atbilstību MVK 
nepieciešamībām – specifisko atbilstības kritēriju nr. 8 “Projektā plānots 
rekonstruēt un izveidot ražošanas telpas ne mazāk kā 1000 m2 platībā”, kā 
arī kvalitātes kritēriju nr. 1, kas paredz lielāko punktu skaitu, ja ēku platība 
nav mazāka par 15 000 m2. Ēku platība kā tāda nevarētu būt būtiska, 
būtiskākai būtu jābūt valsts atbalsta efektivitātei un ietekmei uz attīstīto 
ražošanas telpu izmantošanas efektivitāti vai nu pēc strādājošo skaita, vai 
nodarbināto algām, kas ir būtiski lielākas par vidējām, vai pēc ražoto 
produktu pievienotās vērtības pēc projekta ieviešanas. 

 
6. Lūdzam pamatot kvalitātes kritērijā nr. 2 paredzēto par projekta 

iesniedzēja saistīto personu grupu saistībā ar SAM atbalsta mērķa grupu – 
MVK, kā arī DP noteikto 3.1. ieguldījumu prioritātes virsmērķi – veicināt 
uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā 
un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi. 

 
7. Lūdzam pamatot neizslēdzošo kvalitātes kritēriju nr. 3, kas dos papildu 

punktus tikai tiem projektiem, kas tiks īstenoti Daugavpils vai Rēzeknes 
pilsētā vai 10 km attālumā no to robežas. Ir atbalstāms kritērijs par papildu 
punktiem projektiem teritorijās, kurās ir īpaši apstākļi, tomēr tas būtu 
jāattiecina uz visām teritorijām, kur šie īpašie apstākļi pastāv. 

 
8. Lūdzam pamatot kvalitātes kritērija nr. 5. ļoti lielo vispārinātību: “Projekta 

ietvaros tiks īstenotas aktivitātes, lai veicinātu dabas resursu efektīvu un 
lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot 
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu”. Lūdzam 
izvērtēt nepieciešamību to precizēt atbilstoši valsts atbalsta mērķim – 
atbalsts industriālo telpu un teritoriju attīstībai. 
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9. Lūdzam skaidrot – kādā veidā varēs tikt īstenota industriālas 

teritorijas attīstība, ja tajā esošajām ēkām nav vajadzīga pārbūve vai 
rekonstrukcija, bet apstrādes rūpniecības uzsākšanai minētajās ēkās ir 
nepieciešami ieguldījumi tieši pašā teritorijā, inženierbūvēs, bet nav 
nepieciešami ieguldījumi ēkās. 

 
10.  Lūdzam paredzēt kritēriju, kas projektam dos papildu punktus, ja tā 
īstenošanā ir iesaistīta pašvaldība, ja projekta iesniedzēja ir pašvaldība vai 
tās institūcijas. 
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