
SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.
īstenošanas noteikumu grozījumi 

(vispārīgā daļa)

VARAM 20.06.2017.



Saturs

1. Grozījumi SAM 3.3.1.* un SAM 5.6.2.** MK noteikumos

2. Vispārīgs ieskats SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. īstenošanas
nosacījumu grozījumos:

2.1. Grozījumi ar labvēlīgākiem nosacījumiem

2.2. Izmaiņas, kas izriet no regulām, likumiem u.t.t.

2.2. Grozījumi ar skaidrojošu nozīmi

*3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” (publiskā infrastruktūraMVU)

**5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (degradēto teritoriju
revitalizācija)
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Apstiprināti grozījumi SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. 
MK noteikumos 

06.06.2017 Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi SAM 3.3.1. (publiskā

infrastruktūra MVU) un SAM 5.6.2. (degradēto teritoriju revitalizācija) īstenošanas noteikumos,
kas stājās spēkā 09.06.2017 :

 06.06.2017 MK noteikumi Nr.309 "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"" (SAM 3.3.1.MK noteikumu grozījumi)

 06.06.2017 MK noteikumi Nr.310 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra
noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"" (SAM 5.6.2.MK noteikumu
grozījumi)

!!! SAM 3.3.1.un SAM 5.6.2.MK noteikumu grozījumi ir piemērojami visiem projektiem, visās
plānošanas, vērtēšanas un īstenošanas stadijās (t.sk. projekta idejas stadijā)

3



Grozījumi ar labvēlīgākiem nosacījumiem 
(vispārīgs ieskats) 
SAM 3.3.1., SAM 5.6.2.

- Izmaiņas komersanta definīcijā(r)

Papilināta ar šādiem subjektiem, lai nepārprotami definētu tos saimnieciskās darbības veicējus, kas pēc būtības spēj dot ieguldījumu rādītāju
sasniegšanā: individuālais uzņēmums, pašnodarbinātais, kas veic saimniecisko darbību, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība

- Pagarināts iznākuma rādītāju vēsturisko vērtību ieskaitīšanas periods
Visos projektos var attiecināt līdz projekta iesniegšanai 2 gadu periodā radušās vēsturiskās vērtības

- Paplašināta ieskaitāmo nefinanšu investīciju teritorija(e)

Nefinanšu investīcijas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas ārpus atjaunotās degradētās teritorijas (SAM 5.6.2.) vai ar komercdarbību saistītās
teritorijas (SAM 3.3.1), nekustamajā īpašumā, kas robežojas ar projekta īstenošanas vietu, un šis nekustamais īpašums ir nepieciešamas
attiecīgā komersanta saimnieciskās darbības veikšanai

- Paplašinātas satiksmes infrastruktūras attiecināmības iespējas (funkcionālā savienojuma nosacījumi)(e)

Funkcionālais savienojums var būt arī šādos gadījumos:
 400 m (novados) vai 200 m (pilsētās) attālumā no komercdarbības teritorijas (SAM 3.3.1.) vai atjaunotās degradētās teritorijas (SAM

5.6.2.)
 neierobežotā attālumā no komercdarbības teritorijas (SAM 3.3.1.) vai atjaunotās degradētās teritorijas (SAM 5.6.2.), ja līdz

komersantam nav un nav plānota cita alternatīva piekļuvei.

- Paplašinātas izmaksu attiecināmības iespējas (zemes iegāde, sabiedrisko pakalpojumu būvdarbi):(e)

Zemes iegādes izmaksas attiecināmas (arī valsts atbalsta gadījumā) un sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras būvdarbu
izmaksas attiecināmas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai

- Paplašināts atbalstāmo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju loks(e)

Attiecināma ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra, ja pakalpojumu sniedz pašvaldības iestāde vai aģentūra

- Paplašinātas valsts atbalsta kumulācijas iespējas(r)

Piemēram, iespēja komersantam – sadarbības partnerim saņemt ALTUM galvojumu (bet jāņem vērā, ka var samazināties ERAF
atbalsta apmērs)
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Izmaiņas, kas izriet no regulām, likumiem u.t.t.
(vispārīgs ieskats) 
SAM 3.3.1., SAM 5.6.2.

- Paredz CFLA uzdevumu uzraudzīt valsts atbalsta projektus visā to dzīves cikla laikā (līdz 25 gadiem)(r)

Attiecas uz darbībām, ja veikti ieguldījumi ēkā (t.sk. elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrā) vai teritorijā, kuru pēc tam
konkursa kārtībā iznomā komersantam saimnieciskās darbības veikšanai

Finansējuma saņēmējam jāveic atbalsta likmes pārrēķinu dzīves cikla beigās un jāatmaksā pelņu

- Paredz CFLA pienākumu publicēt Eiropas Komisijas sistēmā (State Aid Award System) informāciju par
atbalsta saņēmējiem, kuri saņēmuši valsts atbalstu, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības

(pašvaldībām un MVU - ja atbalsts pārsniedz 0,5 milj. euro; zemniekiem virs 60 tūkst. euro; zvejniekiem virs 30 tūkst.
euro)

- Paredz, ka finansējuma saņēmējs enerģijas patēriņa rādītāju ziņo 3 gadus pēc projekta pabeigšanas.
Enerģijas patēriņa rādītāju jāziņo par ielu apgaismojumu, ēku infrastruktūru, notekūdeņu attīrīšanas un
dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas infrastruktūru (!!! iepriekš tikai ēku infrastruktūrai)

- Pielāgo MK noteikumus jaunajam apbūves tiesību regulējumam, kas stājies spēkā 01.01.2017.(r)

Jaunas pašvaldības būves izmaksas ir attiecināmas, ja zemes īpašnieks ir piešķīris apbūves tiesību

- Paredz pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt un ziņot datus par horizontālā principa «Ilgtspējīga
attīstība» rādītājiem(e)

HP rādītāji: zaļais publiskais iepirkums; ekoinovāciju jomā atbalstītie komersanti; jaunizveidotās "zaļās" darbvietas,
investīcijas ekoinovāciju jomā.
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Grozījumi ar skaidrojošu nozīmi, kas nemaina būtību
(vispārīgs ieskats) 
SAM 3.3.1., SAM 5.6.2.

Lai nodrošinātu nepārprotamu MK noteikumos iekļauto normu interpretāciju, MK noteikumu
grozījumos iekļauti tehniski precizējumi, kas nemaina būtību(e):

 Norādīts, ka iznākuma rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās ir radušās degradētajā teritorijā, kas ir
atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros (SAM 5.6.2.) vai ar komercdarbību saistītajā
teritorijā (SAM 3.3.1.)

 Norādītas teritorijas (SAM 5.6.2.), kuras nav uzskatāmas par atjaunotām degradētām teritorijām un
kuras nav ieskaitāmas kā iznākuma rādītāja vērtība. Atjaunota degradētā teritorija nevar rasties
šādos zemes lietošanas veidos*:

• lauksaimniecībā izmantojamā zemē;

• mežā;

• purvā;

• ūdens objektu zemē (izņemot, tos ūdens objektus, kuros veikti ieguldījumi projekta ietvaros);

• zemē, kuru izmanto derīgo izrakteņu ieguvei.

!!! Uzskaitītajos zemes lietošanas veidos par degradētu un līdz ar to par atjaunojamu teritoriju var
noteikt tādu teritorijas daļu, kurā atrodas komersanta saimnieciskās darbības veikšanai
nepieciešamā jebkura veida infrastruktūra.

*Atbilstoši Ministru kabineta 21.08.2007 noteikumu Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to
noteikšanas kritērijiem” pielikumā ietvertajam zemes lietošanas veidu klasifikatoram.
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Paldies par uzmanību!
Noderīga informācija par SAM 3.3.1.un SAM 5.6.2.pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22582

SAM 3.3.1.un SAM 5.6.2. izmaksu un ieguvumu analīzes modelis/ metodika pieejami tīmekļa vietnē:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=21317

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22582
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=21317

