Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas
un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām” īstenošanu
Izmantotie saīsinājumi:
CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, sadarbības iestāde
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
MK noteikumi Nr.593 – Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
3.3.1.SAM - 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai
nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām”
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nr.p.
Jautājums
VARAM atbilde
k.
Jautājumi par 3.3.1.SAM priekšatlases projekta idejas koncepta vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku:
1.1.

Priekšatlases kritērijs: 1.6.Projekta idejas Projekta idejas konceptam nav jāpievieno sadarbības līgums ar komersantu - sabiedriskā
konceptam pievienots komersanta apliecinājums pakalpojuma sniedzēju. Šāds līgums būs nepieciešams, iesniedzot projekta iesniegumu CFLA.
par interesi vai sadarbības līgums ar sadarbības
partneri.
Jautājums: Nav skaidrs, vai šeit attiecas arī
sadarbības līgums ar sadarbības partneri –
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Pēc projekta
idejas koncepta veidlapas „Apliecinājuma”
sadaļas 26.punkta šis sadarbības līgums uz
koncepta iesniegšanu var nebūt. Vai iesniedzot
konceptu, jau ir jāiesniedz sadarbības līgums ar
sadarbības partneri - sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju?

1.2.

Priekšatlases kritērijs: „2.1.Projekta idejas 60 987 euro ir summa, kas rodas, izdalot 3.3.1.SAM kopējo ERAF finansējumu, ar plānoto 3.3.1.SAM
konceptā plānotā ERAF finansējuma attiecība kopējo radīto darba vietu skaitu (60 987 = 64 219 292/1 053)
pret jaunizveidoto darba vietu skaitu (koeficients)
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Kritērija koeficientu
vienādojumu:

aprēķina,

izmantojot

”

Jautājums: Kas ir skaitlis 60 987?
1.3.

Priekšatlases
kritērijs:
„2.3.Piesaistīto 317 917 euro ir summa, kas rodas izdalot 3.3.1.SAM kopējo ERAF finansējumu ar plānoto 3.3.1.SAM
komersantu, kas projekta īstenošanas rezultātā kopējo komersantu skaitu, kas projekta īstenošanas rezultātā iegūs labumu no infrastruktūras (317
iegūs labumu no infrastruktūras, skaits pret 917 = 64 219 292/202).
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu
(koeficients)
”
Jautājums: Kas ir skaitlis 317 917?

1.4.

Vai idejiski sanāk, ka projektu ideju koncepti, Jā, tie tiks iekļauti prioritāro projektu sarakstā, bet, ja kopējie 3.3.1.SAM 3.atlases kārtas iznākuma
kuros kritēriju koeficienti K būs mazāki par 1, rādītāji netiks sasniegti, tad koncepti ar koeficientu K < 1 tiks atlikti uz nākamo priekšatlases
tomēr tiks iekļauti kopējā vērtējamo ideju kārtu, ja būs pieejams finansējums un ja tāda tiks plānota.
konceptu sarakstā, bet tie nebūs prioritāri?

1.5.

„Ja K1 < 1, projekta idejas konceptu iekļauj Ar „Kopējie rādītāji” tiek saprasti 3.3.1. SAM 3.atlases kārtas iznākuma rādītāji. Atbilstoši 3.atlases
projektu ideju konceptu salīdzināšanas sarakstā, kārtas finansējumam tie ir šādi:
ja kopējie trešās atlases kārtas iznākuma rādītāji
1) 610 jaunizveidotas darba vietas komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām
kopumā pa iesniegtajiem projektu ideju
infrastruktūrā;
konceptiem un (vai) apstiprinātajiem projektiem
2) 37 193 476 euro - no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo
tiek sasniegti.”
komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
Jautājums: Nesaprotams teikums. Ja šis rādītājs
3) 117 komersanti, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām
netiek sasniegts, tad kādā veidā ir domāts –
infrastruktūrā.
kopējie rādītāji? Kopējie rādītāji no citiem
iesniedzēja projektiem vai kā? Vai ir domāts kopējie rādītāji, kas jāsasniedz visa SAM ietvaros
un ko ir definējis VARAM?

Jautājumi par 3.3.1.SAM priekšatlases projekta idejas koncepta veidlapu

3
2.1.

Veidlapas
2.1.sadaļa:
„Demarkācija
papildinātība ar citiem projektiem*:

un Sadaļā ir svarīgi norādīt, ka projekta idejas konceptā plānotās darbības nepārklājas ar citiem
projektiem –uzsāktiem vai plānotiem, kā arī norādīt projektus, kurus šis projekts papildinās.

* Norādīt atsauces uz konkrētām investīciju Ja projekts papildina vai kādā citā veidā ir saistīts ar citas pašvaldības projektu, tad to var norādīt, bet
programmām un sniegt demarkācijas un tā nav obligāta prasība.
papildinātības aprakstu.”
Jautājums: Vai šeit jāmin, ka projekts saistīts,
piemēram, ar citas pilsētas pašvaldības plānotu
SAM 3.3.1. projektu?
2.2.

Cik plaši ir jāapraksta projekta idejas koncepta Projekta idejas koncepta 2.1.sadaļā darbību aprakstā jānorāda galvenās darbības, kas plānotas
2.1.punktā plānoto darbību un izmaksu projekta idejas konceptā. Savukārt 2.4.sadaļā atsevišķi darbības jānorāda atkarībā no to atrašanās
pamatojums
un
darbības
2.4.punkta vietas. Ja projekta ietvaros ir vairāki objekti, dažādās adresēs – tie ir norādāmi atsevišķi.
2.4.1.apakšpunktā

2.3.

Veidlapas 2.3.sadaļa: „Komersantu** skaits, kuri Pie iznākuma rādītājiem norāda tikai to komersantu radītās iznākumu rādītāju vērtības, kas parakstīs
guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām apliecinājumu par interesi, vai kuri būs projekta sadarbības partneri.
investīcijām infrastruktūrā (to komersantu skaits,
Apliecinājumi par interesi un sadarbības līgumi ir jāpievieno projekta idejas konceptam un tie
kuri saņēmuši atbalstu)”
pamato projekta iznākuma rādītāja vērtību.
Jautājums: Labumu guvušo komersantu skaits
!!! Vērtējot projekta idejas konceptus, tiks pārbaudīts, vai projekta idejas konceptiem pievienotie
faktiski ir lielāks, nekā to, kas paraksta
apliecinājumi par interesi un sadarbības līgumi (ja projektā privātais komersants paredzēts kā
apliecinājumu par interesi. Vai šeit var norādīt
sadarbības partneris) atbilst projekta idejas konceptā norādītajām iznākuma rādītāju vērtībām.
visus labuma guvējus?

2.4.

Veidlapas
apliecinājums:
„3.Komersants Domāti tikai tie komersanti, kas radīs iznākumu rādītāju vērtības un ir parakstījuši apliecinājumu par
rada/radīs projekta idejas konceptā norādītās interesi vai sadarbības līgumu.
projekta iznākuma rādītāju vērtības:
!!! Komersants, kurš guvis labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, var būt
- komersantu skaits, kuri guvuši labumu no arī tāds komersants, kurš projektā nedod jaunas darba vietas un privāto investīciju rezultātu.
projekta
ietvaros
veiktajām
investīcijām
Vienam komersantam nav jānodrošina visi iznākuma rādītāji vienlaikus. Komersants var būt tikai
infrastruktūrā”
labuma guvējs, komersants var radīt tikai darba vietu, vai arī komersants var nodrošināt tikai
Jautājums: Vai šeit domāti visi komersanti, vai nefinanšu investīcijas.
tikai tie, kas parakstījuši apliecinājumu par darba
vietu radīšanu un investīciju piesaisti?

2.5.

Veidlapas apliecinājums: „17. Notekūdeņu Alternatīvu analīzes forma nav noteikta, bet ir nepieciešams gan apraksts, gan aprēķins, kas pamato
attīrīšanas un dzeramā ūdens ieguves un ekonomiski efektīvāko risinājumu.
sagatavošanas infrastruktūras izmaksas, kas
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minētas
MK
noteikumu
Nr.593
47.3.3..apakšpunktā,
tiek
veiktas
tādā
infrastruktūrā,
kas
attiecas
tikai
uz
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu un investīcijas minētajā infrastruktūrā
ir tehniski un ekonomiski efektīvākais risinājums,
ko pamato alternatīvu analīze”
Jautājums: Kādai jābūt šai analīzei? Vai pietiek ar
aprakstu?
2.6.

Veidlapas apliecinājums: „18. Projekta idejas Jā, ir jāatzīmē visi uz projekta idejas konceptu attiecināmie īpašumtiesību veidi.
konceptā plānotās investīcijas tiek veiktas:
18.1. projekta iesniedzēja īpašumā;
18.2. sadarbības partnera īpašumā, ja sadarbības
partneris ir pašvaldība, pašvaldības izveidota
iestāde, pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic
pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.....”
Jautājums: Ja projektā paredzēta ceļa izbūve, kas
ir pašvaldības īpašumā, un ūdenssaimniecības
tīklu izbūve, kas pēc projekta īstenošanas būs
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā, vai
apliecinājumā jāatzīmē abi īpašumtiesību veidi?

Vispārīgi jautājumi par 3.3.1.SAM
3.1.

3.2.

Pēc MK noteikumu Nr.593 2.punkta saprotams,
ka tiks izsludinātas 3 projektu kārtas, sakiet vai
pašvaldībai, lai iesniegtu projektu 3.kārtā, būs
jāgaida 3. projektu kārta? Ja tā, tad provizoriski,
kad tā varētu tikt izsludināta?
Kopējā projektā plānojam atjaunot komersanta
īpašumā esošu laukumu pie komersanta būves.
Vai pietiek ar nomas līgumu starp pašvaldību un
komersantu, kurš iereģistrēts zemesgrāmatā? Vai
arī pašvaldībai šī zeme jāizpērk un tad jādod

3.projektu iesniegumu atlases kārta tiks izsludināta vienlaikus ar pārējām un projektu iesniegumu
atlases kārtas nav savstarpēji saistītas.
Indikatīvi 3.projektu iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt š.g. maijā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.593 37.5.apakšpunktam investīcijas var veikt zemes īpašumā vai būvē,
kuru pašvaldība nomā no privātpersonas, ja nomas līgums paredz zemes īpašuma izpirkšanu.
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nomā komersantam?
3.3.

Projekta ietvaros ir attiecināma projektu vadība, Projektu vadības izmaksas attiecas uz projekta vadības komandu, tai skaitā projekta vadītājs,
iepirkumu speciālists, grāmatvedis. Projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās var paredzēt projekta
ka zem tā ietilpst?
vadības komandas atlīdzības izmaksas, bet netiešajās izmaksās, piemēram, kancelejas preces, biroja
piederumu un biroja aprīkojuma nomu vai iegāde, telpu nomu vai īri, komunālos maksājumus un
telpu uzturēšanas izmaksas u.c. Netiešās izmaksas ir finansējuma saņēmēja projekta vadības
komandas administratīvās izmaksas, kas paredzētas iestādes ikdienas darbības nodrošināšanai. Sīkāk,
skat. Finanšu ministrijas izstrādāto vadlīniju Nr.2.1. „VADLĪNIJAS ATTIECINĀMO UN NEATTIECINĀMO
IZMAKSU NOTEIKŠANAI” 4.sadaļu (http://esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi)

3.4.

Kur pieejams apliecinājuma par interesi paraugs 3.3.1.SAM ietvaros izmantojamā apliecinājuma par interesi rekomendējošā forma ir pieejama
un vai jāizmanto tieši VARAM piedāvātā VARAM tīmekļvietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635 zem
apliecinājuma par interesi forma?
nosaukuma „Komersanta apliecinājums par interesi [.docx]”
Apliecinājuma par interesi formai ir rekomendējošs raksturs. Tā var tikt precizēta vai papildināta
atbilstoši projekta iesniedzēja ieskatiem un faktiskajai situācijai, bet ietverot tajā obligātos
nosacījumus.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.593 31.punktā noteiktajam apliecinājumā par interesi ir jāiekļauj vismaz:
1) informācija par to, ka komersanta attīstībai ir nepieciešama infrastruktūra, kuru plānots
attīstīt projekta ietvaros;
2) komersanta apņemšanās nodrošināt viena vai vairāku iznākuma rādītāju sasniegšanu tādā
apmērā, kas nepieciešams projekta īstenošanai.
Papildus, ja projektā ir paredzētas notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens ieguves un
sagatavošanas infrastruktūras izmaksas un ja potenciālais pakalpojuma lietotājs nav zināms,
komersanta apliecinājumā par interesi ir jāparedz arī MK noteikumu Nr.593 52.3.apakšpunktu
nosacījumi:
1) apliecinājumā par interesi ir jāiekļauj aptuvenais pakalpojumu izmantošanas apjoms
(kubikmetri diennaktī) un apliecinājums pakalpojuma nepieciešamībai;
2) apliecinājumā par interesi jāiekļauj prognozētais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
plāns.

3.5.

Lūdzam skaidrot MK noteikumu Nr.593 47.3.1.
apakšpunktā minētās attiecināmajām izmaksas,
konkrēti – 2 km garumu – vai tas ir kopējais,
piemēram, rekonstruējamā ceļa posma garums,
t.sk., ūdens un kanalizācijas pieslēgumi, vai šis 2

MK noteikumu Nr.593 47.3.1. apakšpunkts nosaka, ka vienas no projekta tiešajām attiecināmajām
izmaksām ir jaunas būves būvniecības, esošas būves pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas
izmaksas: satiksmes pārvadu, ielu vai ceļu (tai skaitā ar grants segumu, ja būvē jaunu ceļu; caurteku)
un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, pārbūve vai atjaunošana pašvaldības noteiktajā ar
komercdarbību saistītajā teritorijā vai funkcionāls savienojums, nepārsniedzot divu kilometru
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3.6.

km garuma ierobežojums attiecas tikai uz
pievadiem (piemēram, 2 km rekonstruējamais
ceļa posms ar ūdens un kanalizācijas tīkliem un
lietus ūdens novadīšanas sistēmu + 1,5 km garš
ūdens un kanalizācijas „vads” līdz jaunizveidotai
sūknētavai vai attīrīšanas ietaisei?

garumu līdz tai (neieskaitot komersantam apsaimniekošanā nodoto ceļa posmu), tai skaitā lietus
ūdens kanalizācijas infrastruktūras un ielu apgaismojuma būvniecība, pārbūve vai atjaunošana.

Vai projekta idejas konceptā jāatspoguļo visas
izmaksas, tajā skaitā neattiecināmās, kas,
piemēram, pārsniedz kopējo maksimālo projekta
summu, bet ir pašvaldības līdzfinansējums, kas
nepieciešams kvalitatīvai un rezultatīvai projekta
sasniegšanai?

Projekta idejas konceptā 2.2.sadaļā ailē „Projekta idejas koncepta kopējais finansējums” ir
jāatspoguļo visas ar projektu saistītās izmaksas, tai skaitā attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Tātad šajos divos kilometros ieskaita tikai to infrastruktūras daļu, kas neatrodas pašvaldības
noteiktajā ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Piemēram, industriālajā zonā, kas ir projekta
teritorija - ceļš tiek būvēts 1,5 kilometru garumā, bet ārpus teritorijas kā funkcionāls savienojums līdz
industriālajai zonai – 3 kilometri. Šādā gadījumā no šiem 3 kilometriem var tikt attiecināti 2
kilometrus, bet atlikušas 1 kilometrs pašvaldībai pilnībā jāfinansē pašai. Pašā industriālajā zonā
ierobežojums ceļa garumam nav noteikts – tātad teorētiski kaut vai 10 kilometri.

Projekta kopējai maksimālajai summai ierobežojumi nav noteikti. Ierobežojums 3 000 000 euro
apmērā ir noteikts tikai ERAF finansējumam un projekta kopējās izmaksas nevar būt mazākas par
50 000 euro.

