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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” īstenošanas noteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 13. oktobra noteikumos nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
īstenošanas noteikumi””. 

LPS sniedz šādus iebildumus un komentārus saistībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotiem grozījumiem: 

1. LPS lūdz 10.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “radušās divu kalendāro 
gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja projektu iesniedz 
līdz 2016. gada 1. decembrim, par pirmo kalendāro gadu ieskaita 
2014. gadu) un ne vēlāk kā trešajā kalendārajā gadā pēc projekta 
noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot šo noteikumu 
9.1. apakšpunktā noteikto termiņu. Ja projekta iesniedzējs minēto 
iznākuma rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko 
projekta iznākuma rādītāja izpildes kontroli neveic”. 
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2. VARAM plāns papildināt noteikumus ar 10.4. apakšpunktu šādā 

redakcijā: “10.4. ir radušās projekta īstenošanas vietā – ar 
komercdarbību saistītajā teritorijā.” 

• LPS lūdz pamatot šo izmaiņu veikšanu un sniegt šī punkta 
skaidrojumu ar konkrētiem piemēriem, lai varētu izvērtēt, kā šie 
grozījumi ietekmēs vai neietekmēs pašvaldības plānoto projektu 
īstenošanu un vai tie ir atbalstāmi; 

• LPS uzskata, ka šie grozījumi negatīvi ietekmēs sasniedzamos 
rādītājus trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kur 1) jāņem 
vērā, ka konceptu iesniegšanas brīdī šāda metodika nebija 
pieejama (pieejama tikai 2016. gada aprīlī). Pašvaldības balstījās 
uz MK noteikumiem un semināros saņemto informāciju, nosakot 
sasniedzamos rādītājus; 2) tas ir pretrunā ar metodikas 
1.14. punktu, kurā teikts: ja sasniedzamie rādītāji pirms projekta 
iesniegšanas nav sasniegti pilnā apmērā, tad pārbauda tikai gada 
pārskata attiecīgās sadaļas. Pamatojoties uz MK noteikumiem un 
VARAM komentāriem, ka tiks ieskaitītas visas investīcijas, kas 
radušās uzņēmumiem, kas atrodas šajā teritorijā, atbilstoši gada 
pārskatu sadaļām “Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi”, 
“Vidējais darbinieku skaits” (pielikumā vēlreiz nosūtu atsauces 
uz jautājumiem un atbildēm, joprojām CFLA mājaslapā, kā arī 
uz semināra videotiešraidi, joprojām spēkā). 3) 1.11. kritērijā 
noteikts, ka uzņēmumam, kurš atrodas funkcionālā savienojuma 
teritorijā, jāpieder arī kādai ēkai vai tā jānomā uzņēmuma 
vajadzībām. Līdz ar to šis skaidrojums attiecas tikai uz kritēriju 
rādītāju “labumu guvušo uzņēmumu skaits”. Prasība, ka 
investīcijām un darbvietām ir jārodas tikai šajā vietā, ir pretrunā 
ar kritēriju metodikas 1.14. punktu. 

 
3. VARAM plāns izteikt 34. punktu šādā redakcijā: “34. Finansējuma 

saņēmējs: 34.1. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 9.1. 
apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem; 34.2. uzkrāj datus par 
projekta ietekmi uz šādiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” 
rādītājiem: 

34.2.1. ekoinovāciju jomā atbalstītie komersanti; 
34.2.2. jaunizveidotās “zaļās” darba vietas atbalstītajos 
komersantos; 
34.2.3. publiskie iepirkumi, kuros izmantoti zaļā publiskā 
iepirkuma principi; 
34.3. sniedz sadarbības iestādei informāciju par: 
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34.3.1. šo noteikumu 34.2.1. un 34.2.2. apakšpunktā minētajiem 
rādītājiem vienlaikus ar šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto 
iznākumu rādītāju vērtību sasniegšanu; 
34.3.2. šo noteikumu 34.2.3. apakšpunktā minēto rādītāju, 
iesniedzot sadarbības iestādē noslēguma maksājuma 
pieprasījumu.”	

• LPS iebilst pret plānoto papildu administratīvo slogu projektu 
iesniedzējiem. Norādām, ka darbības programmas papildinājums ir 
informatīvs un tas nevar būt pamatojums papildu pienākumu 
uzlikšanu atbalsta saņēmējiem. Grozījumu projekta anotācijā 
norādīts, ka finansējuma saņēmējam tiek uzlikts par pienākumu 
sniegt informāciju par papildu rādītājiem. Vēršam uzmanību, ka 
grozījumu projekta anotācijā nav sniegts skaidrojums, vai par 
rādītāju nesasniegšanu CFLA ir tiesības finansējuma saņēmējam 
piemērot finanšu korekciju atbilstoši “Vadlīnijās par finanšu 
korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu 
ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu 
atgūšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” noteiktajam” 
5. pielikumā sadaļas “Uzraudzības rādītāju atbilstoši normatīvajos 
aktos par attiecīgā SAM īstenošanu norādītajiem sasniegšana un 
rādītāju sasniegšana projekta pēcuzraudzības periodā” noteiktajam.  

 
4. VARAM plāns papildināt noteikumus ar 35.1. punktu šādā redakcijā: 

“35.1. Ja valsts atbalstu komercdarbībai sniedz saskaņā ar Komisijas 
regulas nr. 651/2014 48. un 56. pantu un ja attiecīgajā projektā vai 
projekta daļā projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) ir 
radusies lielāka peļņa no pamatdarbības, nekā projektā plānots, 
finansējuma saņēmējs projekta pārskata perioda (projekta dzīves cikla) 
beigās veic šo noteikumu 35. punktā minētās izmaksu un ieguvumu 
analīzes pārrēķinu un sadarbības iestādei atmaksā starpību starp 
faktisko peļņu no pamatdarbības un plānoto peļņu no pamatdarbības.” 
• LPS nepiekrīt, ka šajā aktivitātē būtu jāpiemēro atskaite līdz 30 

projekta gadam. Projekta dzīves cikls ir ļoti atšķirīgs (15–30 gadi) 
atkarībā no projekta aktivitātēm, un reāli dzīvē nav iespējams 
prognozēt, kas būs pēc 30 gadiem, un tad ir jautājums, kā pašvaldība 
var uzņemties šādas ilgtermiņa saistības un pēc 30 gadiem veikt 
izmaksu un ieguvumu analīzes pārrēķinu un sadarbības iestādei 
atmaksāt starpību starp faktisko peļņu no pamatdarbības un plānoto 
peļņu no pamatdarbības. 

 
5. VARAM plāno izteikt 37.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “37.4. šo 

noteikumu 37.1., 37.2.1., 37.2.2. un 37.2.3. apakšpunktā minētā 
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subjekta jaunas būves būvniecībai zemes īpašumā atbilstoši šo 
noteikumu 38. punktam, ja: 

37.4.1. subjekts zemes īpašumu nomā no privātpersonas un ja 
nomas līgums ir noslēgts līdz 2016. gada 31. decembrim; 
37.4.2. zemes īpašums pieder privātpersonai, un šo noteikumu 
37.1., 37.2.1., 37.2.2. un 37.2.3. apakšpunktā minētam subjektam 
zemes īpašumā ir piešķirta apbūves tiesība uz termiņu, kas nav 
mazāks par desmit gadiem. Apbūves tiesības līgumā nosaka 
atlīdzību par būvi atbilstoši tirgus cenai, kuru zemes īpašnieks 
atlīdzina apbūves tiesīgajam pēc apbūves tiesības izbeigšanās;”. 

• LPS lūdz sniegt šī punkta skaidrojumu ar konkrētiem piemēriem, lai 
varētu izvērtēt, kā šie grozījumi ietekmēs vai neietekmēs pašvaldības 
plānoto projektu īstenošanu un vai tie ir atbalstāmi.	

	
6. VARAM plāno izteikt 53. punktu šādā redakcijā: “53. Ja projektā tiek 

plānotas šo noteikumu 47.3.1. apakšpunktā minētās apgaismojuma 
izmaksas, 47.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas un 47.3.3. apakšpunktā 
minētās notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens ieguves un 
sagatavošanas infrastruktūras izmaksas, projekta iesniedzējs projekta 
iesniegumā norāda enerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas 
(megavatstundas). Finansējuma saņēmējam ir pienākums informēt 
sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu trīs gadus pēc projekta īstenošanas 
(megavatstundas).” 
• LPS lūdz skaidrot šo punktu ar konkrētiem piemēriem, lai varētu 

izvērtēt, kā šie grozījumi ietekmēs vai neietekmēs pašvaldības 
plānoto projektu īstenošanu un vai tie ir atbalstāmi.  

 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Andra Feldmane, padomniece uzņēmējdarbības jautājumos  
67508565, 29423295, andra.feldmane@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


