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MK noteikumu grozījumu nepieciešamība – paplašināt komersanta definīciju, dodot iespēju
ieskaitīt iznākuma rādītājus no papildus saimnieciskās darbības subjektiem

MK noteikumu Nr.593 7.punkts un Nr.645 9.1.1.punkts – papildināts ar subjektiem, kas pēc
būtības var dot ieguldījumu iznākuma rādītāju sasniegšanā

Komersanta definīcija paredz, ka komersants ir (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas):

 Mazais (sīkais), vidējais komersants 
 Lielais komersants (tikai SAM 5.6.2.)
 Individuālais komersants
 Zemnieku un zvejnieku saimniecība 
 Individuālais uzņēmums
 Pašnodarbinātais, kas veic saimniecisko darbību 
 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
 Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
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1. Izmaiņas komersanta definīcijā - jaunizveidoto 
darbavietu aprēķina metodika



Jaunizveidotās darba vietas ieskaita iznākuma rādītājā, ja:

1) ES fondu projekts ir cēlonis jaunizveidotajām darba vietām

2) tās ir saistītas ar komersantiem, kas guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām 
investīcijām infrastruktūrā

3) tās ir saistītas ar konkrētām tautsaimniecības nozarēm privātajā jomā

4) tās ir radušās ar komercdarbību saistītajā teritorijā/atjaunotajā degradētajā teritorijā

5) tās ir radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne 
vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas. Bet ne 
vēlāk, kā līdz 2023.gada 31.decembrim
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1. Izmaiņas komersanta definīcijā - jaunizveidoto 
darbavietu aprēķina metodika



Kā aprēķināt?

Jaunizveidoto darbavietu skaitu uzņēmumā aprēķina kā starpību starp vidējo darba vietu skaitu 
kalendārā gadā pirms projekta īstenošanas un darba vietu skaitu pēc projekta īstenošanas

Viena darba vieta atbilst pilnslodzes ekvivalentam.

Aprēķina piemērs atsevišķam komersantam:

Kopējo jaunizveidoto darba vietu skaitu aprēķina šādi:

(16 + 5 x 0,5 + 1 x 0,25 + 1 x 0,75) – (10 + 3 x 0,5 + 1 x 0,25) = 

= 19,50 – 11,75 = 7,75 darba vietas
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Pēc projekta īstenošanas Pirms projekta īstenošanas

16 pilna laika darba vietas
5 pusslodzes darba vietas
1 ceturtdaļslodzes darba vieta
1 darba vieta, kura pastāv 9 mēnešus

10 pilna laika darba vietas
3 pusslodzes darba vietas
1 ceturtdaļslodzes darba vieta

1. Izmaiņas komersanta definīcijā - jaunizveidoto 
darbavietu aprēķina metodika



Papildus jāņem vērā:

Saimnieciskās darbības veicējiem (piemēram, mikrouzņēmumi un individuālā darba veicēji),
kuri nesniedz ikmēneša pārskatu VID par darba ņēmēju skaitu, bet sniedz ceturkšņa pārskatus,
kuros ir iekļauta informācija arī par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, darba vietas
pilnslodzes ekvivalents tiks ieskaitīts iznākuma rādītājā, ja saimnieciskās darbības veicējs
mēnesī būs veicis valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tādā apmērā, kas atbilst vismaz
minimālajai algai.

(Mazākas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas nozīmē proporcionāli mazāku daļu no darba
vietas pilnslodzes ekvivalenta.)

Rādītājā ieskaita tikai jaunradītu darba vietu – ja pašnodarbinātais, kuram nav darbinieku, ir
reģistrēts agrāk kā 2 gadus pirms projekta iesniegšanas, šāds pašnodarbinātais nav
ieskaitāms iznākuma rādītājā, jo jauna darba vieta radīta netiek.
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1. Izmaiņas komersanta definīcijā - jaunizveidoto 
darbavietu aprēķina metodika



2. Projekta dzīves cikls darbībām iznomājamai 
infrastruktūrai (10-25 gadi)

MK noteikumu grozījumu nepieciešamība – noteikt skaidru pienākumu pārbaudīt, vai
projekta dzīves cikla laikā nerodas papildus peļņa

Grozījumi – MK noteikumu Nr. 593 35.1 punkts un MK noteikumu Nr.645 36.1 punkts:

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 36. punktā minētās izmaksu un ieguvumu analīzes pārrēķinu un sadarbības
iestādei atmaksā starpību starp faktisko un plānoto peļņu no pamatdarbības
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/278254?&search=on#p36


2. Projekta dzīves cikls darbībām iznomājamai 
infrastruktūrai (10-25 gadi)

Projekta dzīves cikla noslēgums var iestāties:

1) Pēc pilna projekta dzīves cikla beigām:

– elektroenerģijas infrastruktūrai – 15-25 gadi

– uzņēmējdarbības infrastruktūrai (ēkas, laukumi) – 10-15 gadi

2) Pēc saīsināta projekta dzīves cikla beigām:

– pārdodot projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru (ne ātrāk kā piecus gadus
pēc projekta pabeigšanas)

– iestājoties citiem neparedzētiem apstākļiem

8

Projekta dzīves cikls 

10-25 gadi

Projekta īstenošana 

~ trīs gadi



2. Projekta dzīves cikls darbībām iznomājamai 
infrastruktūrai (10-25 gadi)

Kas jāņem vērā, sagatavojot izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA) attiecībā uz projekta
dzīves ciklu?

1) Projektā var būt vairākas darbības, un katrai darbībai var būt savs projekta dzīves
cikls. Atbilstoši katrai darbībai atsevišķi jānorāda plānotie ieņēmumi (ja tādi ir) un
darbības (uzturēšanas) izmaksas

2) Projekta dzīves cikla beigās infrastruktūrai var būt atlikusī vērtība. Atlikusī vērtība būs
vienmēr, ja:

– infrastruktūras ekspluatācijas laiks pārsniegs Eiropas Komisijas noteikto
projekta dzīves cikla garumu

– Infrastruktūra tiks atsavināta pirms projekta dzīves cikla beigām
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2. Projekta dzīves cikls darbībām iznomājamai 
infrastruktūrai (10-25 gadi)

Kas jāņem vērā, sagatavojot izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA) attiecībā uz projekta dzīves ciklu?

Piemērs no IIA darba lapas Nr.3:

Piemērā redzams, ka projektā ir plānotas trīs darbības:

- ēkas būvniecība (projekta dzīves cikls – 15 gadu) – naudas plūsmas pozīcija: 1.1., 2.1. un 2.2.

- industriālās teritorijas labiekārtošana (projekta dzīves cikls – 15 gadu) – naudas plūsmas pozīcija: 1.2.
(uzturēšanas izmaksas nav paredzētas)

- publiskā ceļa būvniecība (projekta dzīves cikls – 30 gadu) – naudas plūsmas pozīcija: 2.3. un 2.4.
(ieņēmumu nav)

Atlikusī vērtība ēkas būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai – 110 000 euro, ceļa infrastruktūrai – 0 euro.
Naudas plūsmas pozīcija: 4.1. 1
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3. Apbūves tiesības nosacījumi

MK noteikumu grozījumu nepieciešamība – pielāgot atbalsta pasākumu regulējumu
Civillikuma grozījumiem

Apbūves tiesību normu būtība – novērst gadījumus, kad būves īpašniekam nepieder zeme
zem būves

MK noteikumu Nr. 593 37.4.2.apakšpunkts un MK noteikumu Nr.645 38.4.2.apakšpunkts:

Projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris var ieguldīt jaunas būves būvniecībā uz
privātpersonai piederošas zemes, ja projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim
zemes īpašnieks ir piešķīris apbūves tiesību

Kas ir apbūves tiesība (Civillikuma trešā A nodaļa,1129.1 - 1129.9)?

Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot
uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā
esamības laikā

1
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3. Apbūves tiesības nosacījumi

Galvenie aspekti, kas jāņem vērā

1) Ko izmantot - nomu vai apbūves tiesību, ja pašvaldība vēlas ieguldīt privātā
īpašumā?

– līdz 2016. gada 31. decembrim spēkā ir esoši nomas līgumi, ja ir izdota
būvatļauja

– slēdzot jaunu līgumu par pašvaldības ieguldījumu privātā īpašumā, iespējams
tikai apbūves tiesības līgums

2) Izbeidzoties apbūves tiesības līgumam, pašvaldībai īpašums jāatsavina par tirgus
cenu

3) Apbūves tiesībai piemērojami noteikumi, kas attiecas uz nekustamām lietām,
izņemot pirmpirkuma tiesību un izpirkuma tiesību

4) Piešķirot apbūves tiesību, jānoteic noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst
būt mazāks par desmit gadiem
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4. Valsts atbalsta kumulācijas nosacījumi

MK noteikumu grozījumu nepieciešamība – paplašināt iespējas atbalsta saņēmējiem
kombinēt valsts atbalsta pasākumus.

MK noteikumu Nr. 593 61.punkts un MK noteikumu Nr.645 62.punkts:

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. atbalstu var kumulēt ar citu valsts atbalstu un de minimis
atbalstu:

– ja atbalsts attiecas uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji
vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šīs kumulācijas rezultātā
netiek pārsniegta šo noteikumu maksimālā atbalsta intensitāte vai
atbalsta apmērs, kāds noteikts valsts atbalsta programmā, atbalsta
projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, kā arī tiek ievērots šo noteikumu
64. punktā minētais de minimis apjoms

– 61.2. ja atbalsts attiecas uz atšķirīgām attiecināmajām izmaksām
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4. Valsts atbalsta kumulācijas nosacījumi

PIEMĒRS

Projektā sadarbības partneris kā privātais komersants saņem atbalstu laukuma būvniecībai
ražošanas vajadzībām (45% atbalsta intensitāte)

1.variants – komersants papildus laukuma būvniecībai iegādāsies arī tehnoloģiskās
iekārtas cita atbalsta pasākuma ietvaros, saņemot atbalstu kredīta garantiju iegūšanai

Šajā gadījumā valsts atbalstu var saņemt vienlaikus no abiem atbalsta pasākumiem,
katram atbalstam piemērojot savus atbalsta nosacījumus

2.variants - komersants tā paša laukuma būvniecībai ņems kredītu, saņemot atbalstu
kredīta garantiju iegūšanai

Šajā gadījumā valsts atbalstu var kumulēt, nepārsniedzot 45% atbalsta intensitāti, jo gan
SAM 3.3.1 atbalsts, gan arī atbalsts kredīta garantijai ir paredzēts vienām un tām pašām
izmaksām – laukuma būvniecībai
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4. Valsts atbalsta kumulācijas nosacījumi

Aprēķina PIEMĒRS 2.variantam (komersanta ieguldījums pašvaldības īpašumā)

1) SAM 3.3.1. projekta ietvaros – projekta kopējās izmaksas – 1 000 000 euro

ERAF finansējums (ne vairāk kā 45%) – max 450 000 euro

ALTUM atbalsts kredīta garantijai (atlaide maksai par garantiju) – 10 000 euro (de minimis)

Tā kā laukuma būvniecībai jau ir sasniegta maksimālā atbalsta intensitāte 45%, ALTUM atbalstu (de
minimis) papildus saņemt nav iespējams

2) SAM 3.3.1. projekta ietvaros – projekta kopējās izmaksas – 1 000 000 euro

ERAF finansējums (ne vairāk kā 45%) – 400 000 euro (atbalsta intensitāte – 40%)

ALTUM atbalsts kredīta garantijai (atlaide maksai par garantiju) – 10 000 euro (de minimis)

Tā kā laukuma būvniecībai nav sasniegta maksimālā atbalsta intensitāte 45%, bet gan 41% (410 000
euro ERAF finansējuma), ALTUM atbalstu (de minimis) papildus var saņemt

Ņemot vērā aprakstīto situāciju, SAM 3.3.1. projektā vēl papildus atbalstu var saņemt 40 000 euro,
bet maksimālā ERAF atbalsta intensitāte būtu 44%

Kumulācijas nosacījumi neatceļ de minimis maksimālā atbalsta ierobežojumu, piemēram 200 000
euro trīs gadu periodā 15



5. Privātā komersanta piesaiste projektā

Divas iespējas, kā projektā piesaistīt privāto partneri:

1) atbilstoši Komisijas regulas Nr.651 56.pantam, izsolot komersantiem nomas tiesības 
projekta ietvaros radītajai infrastruktūrai, kas nav pielāgota konkrētam komersantam

Brīdis, kad drīkst piesaistīt nomnieku – tad, kad ir zināmas būvdarbu izmaksas (pēc 
iepirkuma par būvdarbu veikšanu un būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē), izsoli 
nepieciešamības gadījumā veicot gan pirms būvdarbu uzsākšanas, gan arī būvdarbu 
laikā

2) atbilstoši Komisijas regulas Nr.651 regulas 14.pantam, izsolot komersantam pašvaldības 
īpašuma, kurā tiks īstenots projekts, nomas tiesības, projekta ietvaros radot un pielāgojot 
infrastruktūru konkrētajam komersantam

1
6

*Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst
par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187)

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV


5. Privātā komersanta piesaiste projektā

Ja projektā piesaista privāto sadarbības partneri atbilstoši Komisijas regulas Nr.651 regulas1 14.pantam:

1) pašvaldības īpašuma nomas tiesības (jebkurā gadījumā!) ir jāizsola, ņemot vērā Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos principus, no kuriem izriet MK 
noteikumi Nr. 7352 un MK noteikumi Nr.5153

2) iespējams ieguldīt4:

– pašvaldības īpašumā esošas jaunas būves būvniecībai uz privātpersonai piederošas zemes, ja:

• projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris līdz 2016. gada 31. decembrim ar zemes 
īpašnieku ir noslēdzis nomas līgumu, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no 
projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam, un ir saņēmis 
būvatļauju

• projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim zemes īpašnieks ir piešķīris apbūves 
tiesību (arī apbūves tiesību ir jāiegūst, ņemot vērā labāko piedāvājumu!)

– zemes īpašumā vai būvē, kuru pašvaldība nomā no privātpersonas, ja nomas līgums paredz
attiecīgi pašvaldības nomātā zemes īpašuma vai būves izpirkšanu
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1 Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo
tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187)
2 Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"
3 Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem
4 Izņemot, ja tiek ieguldīts elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrā

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV


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

