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 Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas perioda Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta 
un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju pirmo redakciju specifiskajiem atbalsta 
mērķim nr. 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 3.3.1. specifiskam 
atbalsta mērķim “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”. 
 Tāpat šie VARAM izstrādātie MK noteikumu projekti un projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika vērtēti LPS organizētā diskusijā 2015. gada 
20. janvārī. 
 LPS no savas puses, papildus pašvaldību iesūtītajiem jautājumiem un 
komentāriem (pielikumā skatīt pašvaldību atsūtītos komentārus), izsaka šādus 
ierosinājumus attiecībā uz 3.3.1. projektu.  
 1. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ietver satiksmes pārvadu, tiltu, 
ielu vai ceļu, dzelzceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi vai pārbūvi, tāpat ēku 
infrastruktūras būvniecību, pārbūvi, un šie pasākumi ir ļoti svarīgi reģionālās 
ekonomikas attīstībai, bet vienlaicīgi arī šīs ir finansiāli ļoti ietilpīgas investīcijas. 
Tā kā projekta pamatojumā svarīgs nosacījums ir MVU līdzdalības pakāpe, tad mēs 
vēlamies uzsvērt, ka MVU reģionos saskaras ar daudz stingrākiem kreditēšanas 
nosacījumiem nekā Rīgas un lielie uzņēmumi, stingrāki kreditēšanas nosacījumi ir 
saistīti ar augstākām aizņēmuma procentu likmēm, īsākiem atmaksas termiņiem un 
paaugstināta pieprasījuma pēc papildu nodrošinājuma. LPS pēc savas izpratnes redz 
šeit lielu risku, ka MVU nevarēs izpildīt šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā 
noteiktos rādītājus gan ar jaunas darbavietas izveidi, gan uzstādījumu, ka uz vienu 
eiro ERAF finansējuma piesaista komersantu investīcijas vismaz viena eiro apmērā. 
 LPS iesaka šīs prasības pārvērtēt un noteikt, ka uz vienu eiro ERAF 
finansējuma piesaista komersantu investīcijas vismaz 0,5 eiro apmērā pirmajā un 
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otrajā pasākumā, bet trešajā pasākumā paredzēt, ka uz vienu eiro ERAF 
finansējuma piesaista komersantu investīcijas vismaz viena 0,3 eiro apmērā.  
 2. Nodarbinātības jautājums ir ļoti būtisks visām pašvaldībām, bet svarīgs 
jautājums ir arī konkurētspējīga ekonomika, kas nodrošina iespēju maksāt labas 
algas darbiniekiem.  
 LPS iesaka izstrādāt papildu kritēriju, kas dotu motivāciju mērķtiecīgi 
mainīt ekonomikas modeli no zema ienesīguma produktiem un pakalpojumiem uz 
augsti produktīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, paredzot papildpunktus 
izvērtēšanā. Tādiem projektiem, kuros būtu redzams uzņēmumu produktivitātes un 
konkurētspējas pieaugums, būtu papildu punkts vērtējumā. Vienlaikus uzskatām, ka 
tas varētu palīdzēt stimulēt ārvalstu investīcijas augstās pievienotās vērtības 
segmentā. Šis papildu vērtēšanas kritērijs neattiektos uz trešās pasākuma mērķa 
grupu, kur saņēmējas ir tās pašvaldības, kuras nav nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centri.   
 LPS no savas puses, papildus pašvaldību iesūtītiem jautājumiem un 
komentāriem (pielikumā skatīt pašvaldību atsūtītos komentārus), izsaka šādus 
ierosinājumus attiecībā uz 5.6.2. projektu.   
 3. Šajā aktivitātē viens no būtiskajiem iznākuma rādītājiem ir degradētās 
teritoriju platības, kas pielāgotas jauniem komersantiem, ietverot arī zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. Plānotais rādītājs ir vismaz 556 hektāri. Apzinoties, ka šie 
būs lieli infrastruktūras ieguldījumi, kur publiskais sektors veiks tiešas darbības 
degradēto teritoriju atjaunošanā, pastāv zināms risks, ka 11.2. punkta prasību par to, 
ka piešķirtā finansējuma ietvaros jāpiesaista komersantu investīcijas vismaz viena 
eiro apmērā uz vienu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, varētu 
būt grūti izdarāma.  
 4. Līdzīgi kā 3.3.1. aktivitātē, domājot par investīciju efektivitāti, būtu 
lietderīgi izstrādāt papildu kritēriju, kas dotu motivāciju strādāt ar projektiem ar 
augstu produktivitātes potenciālu gan ražošanā, gan pakalpojuma sfērā. Šāds 
papildu vērtēšanas kritērijs varētu neattiekties uz trešo pasākumu ar mērķa grupu 
Latgales plānošanas reģions un Alūksnes novada pašvaldība.  
 Tāpat LPS pauž bažas par to, vai VARAM izdosies šīs abas aktivitātes 
pieteikt kā reģionālo atbalstu un pamatot, ka šo aktivitāšu uzdevums ir veicināt 
ekonomisko attīstību un darbavietu izveidošanu un atbalsts MVU nebūs de minimis 
jautājums. 
 
Pielikumā: 
LPS saņemtie 29 pašvaldību sniegtie atzinumi.  
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