IETEIKUMI
HORIZONTĀLĀ PRINCIPA „ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA” APRAKSTAM
PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAI
2014.-2020. GADA ES FONDU PLĀNOŠANAS PERIODĀ
Aizpildot projekta iesnieguma veidlapu projekta iesniedzējs ievēro darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” un konkrētā specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma vai projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumu nosacījumus, kā arī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku un vadlīnijas par horizontālā principa
“Ilgtspējīga attīstība” nodrošināšanu1.
HP IA
MK noteikumi
Iesniegums
SAM
ZDV
ZPI vai ZI
3.3. sadaļa
3.4. sadaļa

Lietotie saīsinājumi
horizontālais princips “Ilgtspējīga attīstība”
Ministru kabineta noteikumi par specifiskā atbalsta
mērķa/pasākuma/atlases kārtas īstenošanu
projekta iesnieguma veidlapa
ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskais
atbalsta mērķis
“zaļā” darba vieta – darba vieta, kas veicina ilgtspējīgu vides
saglabāšanu vai atjaunošanu
zaļais publiskais iepirkums vai zaļais iepirkums – iepirkums,
kur konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos
integrētas vides aizsardzības prasības
3.3. sadaļa “Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga
attīstība” apraksts”
3.4. sadaļa “Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga
attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji”

HP IA apraksts iesniegumā ir atkarīgs (skat. arī skaidrojumus turpmākajās sadaļās):
 no SAM noteiktās ietekmes uz HP IA:
− tieša pozitīva ietekme (projektos atbalstāmās darbības tieši pozitīvi ietekmē HP IA
ieviešanu);
− netieša pozitīva ietekme (atsevišķi projekti vai atsevišķas darbības projektos tieši
ietekmē HP IA ieviešanu);
− N/A neietekmē (projekti nav saistīti ar HP IA ieviešanu, atsevišķos gadījumos tiek
atbalstītas darbības HP IA atbalstam);
 no SAM/pasākuma/projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumos
noteiktajām:
− atbalstāmajām darbībām,
1

“Metodika 2014.–2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda
ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”;
“Vadlīnijas “horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības rādītāja “zaļās darbvietas”
noteikšanai”;
“Vadlīnijas “horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības rādītāju “Ieguldījumi ekoinovāciju
izstrādē/ieviešanā”,
“Atbalstītie
komersanti
eko-inovāciju
jomā”
noteikšanai”,
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633
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− attiecināmajām izmaksām,
- projekta iesniedzēja/finansējuma saņēmēja pienākumiem projekta īstenošanas laikā,
proti no pienākuma uzkrāt HP IA rādītājus;
 no SAM/pasākumam/projektu iesniegumu atlases kārtai piemērotajiem HP IA projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

SAM ar tiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA
(SAM 4.1.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1., 4.4.1., 4.5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.6.3., 6.2.1.)

MK noteikumos atbalstāmajām darbībām ir tieša pozitīva ietekme uz HP IA. Projekta
iesniedzējs Iesnieguma 3.3. sadaļā apraksta darbības un pasākumus, ko HP IA īstenošanai
plānots veikt papildus darbībām, kas aprakstītas Iesnieguma 1.1. sadaļā. Apraksta (ja
attiecināms):
 vai plānots iegādāties iekārtas, kas atbilst eko-inovāciju kritērijiem2, un kādiem ekoinovāciju kritērijiem atbildīs konkrētā iekārta;
 vai plānots īstenot izglītošanas vai apmācības aktivitātes vides aizsardzības un klimata
pārmaiņu jomā noteiktu mērķgrupu, vai kopumā visas sabiedrības izglītošanai;
 vai plānots projekta īstenošanas laikā vai, pabeidzot projektu, izveidot darba vietas
(ZDV)3, kas veicina ilgtspējīgu vides saglabāšanu vai atjaunošanu;
 vai plānots iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos iekļaut vides
aizsardzības prasības. Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI
preču un pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti4, t.i., kad projekta iesniegums
vērtēšanā nesaņem papildu punktus. Apraksta, kādām preču un pakalpojumu grupām tiks
piemērotas vides prasības5;
 vai plānoti pasākumi enerģijas gala patēriņa samazināšanai;
 ja nepieciešams, detalizētāk apraksta darbības SAM rezultātu rādītāju sasniegšanai.
Aprakstot konkrētas darbības Iesnieguma 3.3. sadaļā, projekta iesniedzējam indikatīvi
jānorāda arī indikatīvi HP IA rādītāji Iesnieguma 3.4. sadaļā, piemēram:
3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:
Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā
vērtība

Sasniedzamā
vērtība

Mērvienība

1.

Ieguldītais finansējums ekoinovācijās

0

euro

2.

Apmācīto skaits vides un
klimata pārmaiņu jomā

0

skaits

0

Pilnas
slodzes
darba vietu
skaits

3.

2

“Zaļās” darba vietas

Piezīmes6
Dati par sasniegto
vērtību tiks sniegti pēc
fakta.
Dati par sasniegto
vērtību tiks iesniegti ar
noslēguma maksājuma
pieprasījumu.
Dati par sasniegto
vērtību tiks iesniegti ar
noslēguma maksājuma
pieprasījumu vai
projekta pēc

“Metodikas 2014.–2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda
ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” 24. lpp.
3
“Vadlīnijas “horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības rādītāja “zaļās darbvietas”
noteikšanai” (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633)
4
Biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra,
pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu
apgaismojums un satiksmes signāli (Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības
zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikums).
5
Ja izstrādāta iepirkuma tehniskā specifikācija vai tās projekts ar iekļautajiem ZPI kritērijiem, to pievieno
projekta iesniegumam atbilstoši atlases nolikuma prasībām.
6
Atbildīgā iestāde nosaka konkrētajam SAM atbilstošus datu iesniegšanas nosacījumus.

3
uzraudzības
periodā (izvēlas
atbilstošo).
Dati par sasniegto
Zaļais publiskais iepirkums
euro
vērtību tiks iesniegti ar
vai zaļais iepirkums
0
4.
(skaits)*
noslēguma maksājuma
pieprasījumu.
Dati par enerģijas
Pēdējā pilna
patēriņu pirms projekta
kalendārā
Dati tiks
īstenošanas un trīs
Enerģijas gala patēriņš
gada laikā
sniegti pēc
MWh
5.
gadus (katru gadu) pēc
pirms projekta fakta
noslēguma maksājuma
iesniegšanas**
veikšanas.
* Iepirkumu skaitu norāda, ja, uzsākot projekta īstenošanu, nav nosakāma iepirkuma, kur plānots integrēt vides
aizsardzības prasības, līguma vērtība EUR.
**Norāda “0”, ja projektā plānots jauns enerģijas patērētājs, piemēram, iekārta, ēka u.c.

SAM ar netiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA
(SAM 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 2.1.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1., 5.5.1., 5.6.1., 5.6.2., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.,
6.3.1.)

Ja konkrētam SAM/pasākumam/projektu iesniegumu atlases kārtai ir netieša pozitīva ietekme
uz HP IA, t.i.,
 MK noteikumos:
− atsevišķas atbalstāmās darbības ir ar tiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA;
− attiecināmās izmaksās iekļauti preču un pakalpojumi iepirkumi, kur integrējamas
vides aizsardzības prasības vai ZPI ir jāpiemēro obligāti7;
− iekļauta norma par HP IA rādītāju uzkrāšanu;
 SAM/pasākuma/projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritēriju grupā iekļauts HP
IA vērtēšanas kritērijs,
projekta iesniedzējs Iesnieguma 3.3. sadaļā saskaņā ar MK noteikumiem (atbalstāmajām
darbībām, attiecināmajām izmaksām), piemēram, apraksta:
 darbības pozitīvās ietekmes uz HP IA nodrošināšanai, t.i.,
− sniedz informāciju par pasākumiem, kas mazina slodzi uz vidi,
− sniedz informāciju par pasākumiem klimata adaptācijas jomā,
− sniedz informāciju par dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka
ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un
atkritumu apjomu;
 vai plānoti pasākumi enerģijas gala patēriņa samazināšanai (ja attiecināms);
 vai plānots īstenot izglītošanas vai apmācības aktivitātes vides aizsardzības un klimata
pārmaiņu jomā noteiktu mērķgrupu, vai kopumā visas sabiedrības izglītošanai (ja
attiecināms);
 vai plānoti pasākumi eko-inovāciju jomā (ja attiecināms);
 vai plānots projekta īstenošanas laikā vai, pabeidzot projektu, izveidot darba vietas, kas
veicina ilgtspējīgu vides saglabāšanu vai atjaunošanu (ZDV8) (ja attiecināms);
 vai plānots iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos iekļaut vides
aizsardzības prasības. Ja attiecināms apraksta, kādām preču un pakalpojumu grupām tiks
piemērotas vides aizsardzības prasības, cik iepirkumu tiks veikts, kuros tiks piemērots
7

Biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, pārtika
un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu apgaismojums un
satiksmes signāli (Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikums).
8
“Vadlīnijas “horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības rādītāja “zaļās darbvietas”
noteikšanai” (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633)
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ZPI vai ZI9. Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI preču un
pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti, t.i., kad projekta iesniegums vērtēšanā
nesaņem papildu punktus.
Aprakstot konkrētas darbības Iesnieguma 3.3. sadaļā, projekta iesniedzējam indikatīvi
jānorāda arī indikatīvi HP IA rādītāji Iesnieguma 3.4. sadaļā, piemēram:
3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:
Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā
vērtība

Sasniedzamā
vērtība

Mērvienība

1.

Ieguldītais finansējums ekoinovācijās

0

euro

2.

Atbalstu saņēmušie komersanti
ekoinovāciju jomā

0

skaits

3.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

4.

Enerģijas gala patēriņš

5.

Apmācīto skaits vides un klimata
pārmaiņu jomā

CO2
ekvivalenta
tonnas

Pēdējā pilna
kalendārā
gada laikā
pirms projekta
iesniegšanas*

Dati tiks
sniegti pēc
fakta

MWh

0

skaits

6.

“Zaļās” darba vietas

0

Pilnas
slodzes
darba vietu
skaits

7.

Zaļais publiskais iepirkums vai
zaļais iepirkums

0

euro
(skaits)**

Piezīmes10
Dati par sasniegto
vērtību tiks sniegti
pēc fakta.
Dati par sasniegto
vērtību tiks
iesniegti ar
noslēguma
maksājuma
pieprasījumu.
Dati par sasniegto
vērtību tiks
iesniegti ar pēdējo
maksājuma
pieprasījumu.
Dati par enerģijas
patēriņu pirms
projekta īstenošanas
un trīs gadus (katru
gadu) pēc
noslēguma
maksājuma
veikšanas.
Dati par sasniegto
vērtību tiks
iesniegti ar
noslēguma
maksājuma
pieprasījumu.
Dati par sasniegto
vērtību tiks
iesniegti ar
noslēguma
maksājuma
pieprasījumu vai
projekta pēc
uzraudzības
periodā (izvēlas
atbilstošo).
Dati par sasniegto
vērtību tiks
iesniegti ar
noslēguma
maksājuma
pieprasījumu.

* Norāda “0”, ja projektā plānots jauns enerģijas patērētājs, piemēram, iekārta, ēka u.c.
** Iepirkumu skaitu norāda, ja, uzsākot projekta īstenošanu, nav nosakāma iepirkuma, kur plānots integrēt vides
aizsardzības prasības, līguma vērtība EUR.

9

Ja izstrādāta iepirkuma tehniskā specifikācija vai tās projekts ar iekļautajiem ZPI kritērijiem, to pievieno
projekta iesniegumam atbilstoši atlases nolikuma prasībām.
10
Atbildīgā iestāde nosaka konkrētajam SAM atbilstošus datu iesniegšanas nosacījumus.

5

SAM nav ietekmes uz HP IA
(SAM 2.2.1., 3.4.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.2.1., 7.3.1., 7.3.2., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4.,
8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6., 8.4.1., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.2.1., 9.2.2.,
9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.3.1., 9.3.2.)

Ja konkrētam SAM/pasākumam/projektu iesniegumu atlases kārtai nav ietekmes uz HP IA,
bet
 MK noteikumos:
− attiecināmajās izmaksās iekļauti preču un pakalpojumi iepirkumi, kur integrējamas
vides aizsardzības prasības vai ZPI ir jāpiemēro obligāti11;
− iekļauta norma par HP IA rādītāju uzkrāšanu, piemēram, ZPI vai ZI, enerģijas
gala patēriņš, apmācītie vides un klimata pārmaiņu jomā;
 SAM/pasākuma/projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritēriju grupā iekļauts HP
IA vērtēšanas kritērijs,
projekta iesniedzējs Iesnieguma 3.3. sadaļā, piemēram, apraksta:

vai plānots iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos iekļaut vides
aizsardzības prasības (ZPI vai ZI) (ja attiecināms):
− kādām preču un pakalpojumu grupām tiks piemērotas vides aizsardzības prasības,
− cik iepirkumu tiks veikts, kuros tiks integrētas vides aizsardzības prasības12.
Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI preču un pakalpojumu
iepirkumos ir jāpiemēro obligāti, t.i., kad projekta iesniegums vērtēšanā nesaņem
papildu punktus.

vai plānoti pasākumi enerģijas gala patēriņa samazināšanai (ja attiecināms);

vai plānots īstenot izglītošanas vai apmācības aktivitātes vides aizsardzības un klimata
pārmaiņu jomā noteiktu mērķgrupu, vai kopumā visas sabiedrības izglītošanai (ja
attiecināms).
Aprakstot konkrētas darbības Iesnieguma 3.3. sadaļā, projekta iesniedzējam jānorāda arī
indikatīvi HP IA rādītāji Iesnieguma 3.4. sadaļā, piemēram:
3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie
rādītāji:
Nr.

Rādītāja nosaukums
Zaļais publiskais
iepirkums vai zaļais
iepirkums

Sākotnējā
vērtība

Sasniedzamā
vērtība

Mērvienība

Piezīmes13

Dati par sasniegto
vērtību tiks iesniegti ar
1.
0
noslēguma maksājuma
pieprasījumu.
Pēdējā pilna
Dati par enerģijas
kalendārā
Dati tiks
patēriņu pirms projekta
2.
Enerģijas gala patēriņš
gada laikā
sniegti pēc
MWh
īstenošanas un trīs gadus
pirms projekta fakta
(katru gadu) pēc projekta
iesniegšanas**
pabeigšanas.
Dati par sasniegto
Apmācīto skaits vides un
vērtību tiks iesniegti ar
3.
0
skaits
klimata pārmaiņu jomā
pēdējo maksājuma
pieprasījumu.
* Iepirkumu skaitu norāda, ja, uzsākot projekta īstenošanu, nav nosakāma iepirkuma, kur plānots integrēt vides
aizsardzības prasības, līguma vērtība EUR.
**Norāda “0”, ja projektā plānots jauns enerģijas patērētājs, piemēram, iekārta, ēka u.c..
11

euro
(skaits)*

Biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra,
pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu
apgaismojums un satiksmes signāli (Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības
zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikums).
12
Ja izstrādāta iepirkuma tehniskā specifikācija vai tās projekts ar iekļautajiem ZPI kritērijiem, to pievieno
projekta iesniegumam atbilstoši atlases nolikuma prasībām.
13
Atbildīgā iestāde nosaka konkrētajam SAM atbilstošus datu iesniegšanas nosacījumus.

