
SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu 
iesniegumu sagatavošanas 

nosacījumi

2020.gada 17.februāris



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Saturs

1. Galvenie nosacījumi

2. Izmaksas

3. Projekta darbības

4. Projekta iznākuma rādītāji

5. Kartogrāfiskais materiāls

6. Valsts atbalsta jautājumi

Jautājumus var uzdot komentāru sadaļā
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Svarīgi!

✓ Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 01.03.2020.

✓ Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas gala termiņš ir 
01.06.2022.

✓ Projektu īsteno līdz 31.12.2022.

✓ Iznākuma rādītājus jāsasniedz līdz 31.12.2023.
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1. Nosacījumi (1)

✓ SAM 5.6.2. 

❖ projekta minimālais kopējo izmaksu apmērs nav mazāks par 100 000 euro
(ietver gan attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas);

❖ viena projekta ietvaros jārada vismaz divas jaunas darbavietas.

✓ SAM 3.3.1.

❖ projekta minimālais kopējo izmaksu apmērs nav mazāks par 50 000 euro
(ietver gan attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas);

❖ viena projekta ietvaros jārada vismaz viena jauna darbavieta.
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1. Nosacījumi (2)

Visām projekta iesniegumā plānotajām darbībām, izmaksām un iznākuma 
rādītājiem ir jābūt pamatotiem ar komersantu apliecinājumiem par interesi.

Apliecinājums par interesi komersantam nedod priekšrocības, pretendējot izsolē 
uz infrastruktūras īri.
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2. Izmaksas (1)

Attiecināmās izmaksas:

✓ projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

✓ projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

✓ jaunas būves būvniecības, esošas būves pārbūves, atjaunošanas vai
restaurācijas izmaksas (ceļi/ ielas, ēkas);

✓ teritorijas labiekārtošana (SAM 5.6.2.) un graustu demontāža, teritorijas
attīrīšana, cietā seguma laukuma būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;

✓ autoruzraudzības, būvuzraudzības un arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;

✓ nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

✓ publicitātes pasākumu izmaksas;

✓ pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši
normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli;

✓ neparedzētie izdevumi;

✓ izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā.
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2. Izmaksas (2)

Neattiecināmās izmaksas:

✓ visas izmaksas, kas pārsniedz attiecināmo izmaksu apjomu;

✓ izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas, bet ir tieši saistītas ar
projektu un ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai.
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✓ projekta vadības personāla atlīdzības
izmaksas

❖ attiecināmas, ja radušās uz darba līguma vai uzņēmuma
(pakalpojuma) līguma pamata;

– valsts atbalsta darbībām tikai uz uzņēmuma (pakalpojuma) līguma
pamata;

❖ ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata, attiecināma ir ne
mazāka kā 30% noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot
saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu.
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✓ projekta pamatojošās dokumentācijas
sagatavošanas izmaksas (1)

❖ būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā
sastāvā, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta izstrāde visām
projektā paredzētajām darbībām izmaksas;

❖ audita, tai skaitā energoaudita, ekspertīzes izpētes izmaksas, kas
nepieciešamas būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta
minimālā sastāvā izstrādei;

❖ finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes vai izmaksu un ieguvumu analīzes
izstrādes izmaksas;

❖ normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu
sagatavošanas izmaksas.

NB! to kopsumma nedrīkst pārsniegt 7% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām.
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✓ projekta pamatojošās dokumentācijas
sagatavošanas izmaksas (2)

NB! Valsts atbalsta projektos projekta pamatojošās dokumentācijas
sagatavošanas izmaksas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir
pieļaujamas tikai kā de minimis atbalsts un šajā gadījumā tās ir
attiecināmas no 2014.gada 1.janvāra
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✓ ceļu/ ielu infrastruktūras izmaksas (1)

✓ satiksmes pārvadu, ielu vai ceļu (tai skaitā ar grants segumu, ja būvē jaunu
ceļu, caurteku) un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, pārbūve vai
atjaunošana;

✓ ietver likumā Par autoceļiem noteikto autoceļa kompleksā definēto ietilpstošo
infrastruktūru (piemēram, zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās
būves (ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas), ceļu inženierbūves
(autobusu pieturvietas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, apstādījumi, veloceliņi
un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, aizsargbarjeras, vertikālais un
horizontālais marķējums)).
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✓ ceļu/ ielu infrastruktūras izmaksas (2)

Attiecina Nosacījumi

✓ lietus ūdens kanalizāciju, ielu apgaismojumu
(būvniecība, pārbūve vai atjaunošana)

✓ virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras*
pārbūvi, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos
tehniskos parametrus

* ūdens, kanalizācija, siltums, elektroapgāde, gāzes
apgāde

✓ MK noteikumu 19.1.1.apakšpunkta nosacījumi
✓ sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, ka pastāv

bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai
pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves, nodrošinot,
ka investīcijas nerada priekšrocības inženiertīklu īpašniekam
un atbilst nosacījumiem par valsts atbalstu komercdarbībai

✓ hidrantus ✓ ja hidrantu izbūve ir noteikta kā obligāta prasība būvvaldes
izdotajā būvatļaujā ar projektēšanas nosacījumiem

✓ sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas ✓ apliecinājums, ka pieturvieta paliks projekta iesniedzēja
īpašumā un netiks nodota konkrēta pasažieru pārvadātāja
apsaimniekošanā, t.i., tā būs pieejama visiem pasažieru
pārvadātājiem bez ierobežojuma

✓ transportlīdzekļu stāvlaukumus, stāvvietas ✓ ja ir pamatotas ar komersantu apliecinājumiem par interesi

✓ ceļa zīmes ✓ Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.279 «Ceļu
satiksmes noteikumi»
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✓ ceļu/ ielu infrastruktūras izmaksas (3)

Neattiecina Nosacījumi 

- vājstrāvu tīklu pārbūvi ✓ projekta neattiecināmās izmaksas, ja ir sertificēta
būvinženiera ekspertīzes atzinums, ka ir bojāšanas
risks vai nav iespējams izvairīties komunikāciju
infrastruktūras pārbūves, nodrošinot, ka investīcijas
nerada priekšrocības inženiertīklu īpašniekam un
atbilst nosacījumiem par valsts atbalstu
komercdarbībai

- jaunu vājstrāvu tīklu izbūvi, vai esošo
jaudas palielināšanu, papildu čaulu
ieguldīšanu

- izmaksas ārpus projekta

- video kameras - izmaksas ārpus projekta

- velo novietnes, velo statīvus ✓ projekta neattiecināmās izmaksas

- žogus - izmaksas ārpus projekta
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✓ sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras 
izmaksas 

Attiecina Nosacījumi

✓ ūdenssaimniecības (dzeramā ūdens ieguve,
sagatavošanas un piegāde, sadzīves
notekūdeņu savākšana, attīrīšana un
novadīšana) un siltumapgādes izbūves vai
pārbūves ar jaudas palielināšanu izmaksas

✓ MK noteikumu 19.1.2. nosacījumi
✓ sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras

izbūvei vai pārbūvei ar jaudas palielināšanu
OBLIGĀTI piesaistāms sadarbības partneris
– ūdenssaimniecības un (vai)
siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs

✓ izmaksas veic, ja atbalstītie infrastruktūras
objekti pēc projekta īstenošanas ir
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpašumā
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✓ ēkas/ būves izmaksas 

Neattiecina Nosacījumi 

- ugunsdzēsības rezervuārus un baseinus - izmaksas ārpus projekta

- jaunus vājstrāvu tīklus vai esošo tīklu jaudas
palielināšanu (trešo pušu)

- izmaksas ārpus projekta

- video kameras - izmaksas ārpus projekta

- ražošanai/ pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamās iekārtas
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Attiecina

✓ teritorijas apzaļumošanu, labiekārtojuma elementu
uzstādīšanu (soliņi, apgaismojums, atkritumu
urnas, žogi), gājēju celiņu, veloceliņu, cietā
seguma laukuma būvniecību, pārbūvi vai
atjaunošanu

✓ graustu demontāžu, teritorijas attīrīšanu un cietā
seguma laukuma būvniecību, pārbūvi vai
atjaunošanu rūpnieciskās apbūves teritorijā

Neattiecina 

- izmaksas, kas attiecas uz mazām
arhitektūras formām ar
māksliniecisko vērtību

✓ teritorijas labiekārtošana (SAM 5.6.2.)
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✓ ārējo elektroenerģijas/vai piegādes tīklu 
izbūve iznomājamai infrastruktūrai 
(laukumam, ēkai)

Attiecina Nosacījumi

✓ gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras
būvniecība vai pārbūve (ar jaudas
palielināšanu)

✓ MK noteikumu 19.2.1. nosacījumi
✓ izmaksas veic, ja atbalstītie infrastruktūras

objekti pēc projekta īstenošanas ir sadales
sistēmas operatora īpašumā

- sadales sistēmu operatori kā partneri NAV
jāpiesaista
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3. Projekta darbības (1)

✓ plāno tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumos noteiktajām
atbalstāmajām darbībām;

✓ tās dala atbilstoši MK noteikumu 19.1.1., 19.1.2., 19.2.1., 19.2.2. utt.
apakšpunktiem;

✓ tām jābūt precīzi definētām, vērstām uz projekta mērķa, iznākuma
rādītāju un rezultātu sasniegšanu;

✓ plāno tikai tādas darbības, kurām projekta budžetā ir paredzētas
izmaksas.
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3. Projekta darbības (2)

19

1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

N.p.k. Projekta darbība Projekta darbības apraksts Rezultāts 
Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Iesaistītie 

partneri**

Skaits Mērvienība

1. Darbības, kas nekvalificējas kā valsts atbalsts (atbilstoši MK noteikumu 19.1.1.apakšpunktam)

1.1. Projektēšana Ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots būvprojekts Meža ielas pārbūvei.
Izstrādāts 

būvprojekts
1 līgums

1.2. Meža ielas pārbūve

Projektā ir paredzēts veikt Meža ielas, kas ir funkcionālais savienojums, segas

pārbūvi un nestspējas paaugstināšanu, ierīkot lietus ūdens kanalizācijas tīklu,

izbūvēt ielas apgaismojumu un pārbūvēt inženierkomunikācijas – elektrotīklu un

vājstrāvu tīklu.

Vājstrāvu tīkla pārbūves izmaksas projektā iekļautas kā neattiecināmās izmaksas.

Pārbūvēta iela 1900 metri

1.3.
Būvuzraudzība Meža ielas 

pārbūvei 

Būvuzraudzības veikšana Meža ielas pārbūvei, ko nodrošinās iepirkuma

procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs.

Izpildīts 

būvuzraudzības 

līgums

1 līgums

1.4.
Autoruzraudzība Meža 

ielas pārbūvei 

Autoruzraudzības veikšana Meža ielas pārbūvei, ko nodrošinās iepirkuma

procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs.

Izpildīts 

autoruzraudzības  

līgums
1 līgums

2. 
Sadarbības partnera, kā sabiedrisko pakalpojumu (ūdenssaimniecības) sniedzēja darbības (atbilstoši MK

noteikumu 19.1.2.apakšpunktam)

1.9.1.

2.1. Projektēšana

2.2.

Ūdensvada izbūve

pārbūvējamā Meža ielas

posmā

485 metri

2.3. Būvuzraudzība

2.4. Autoruzraudzība

3.
Darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku un teritoriju infrastruktūrai (atbilstoši MK noteikumu

19.2.2.apakšpunktam, ja ēku/teritoriju plānots iznomāt).

3.1.
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Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums
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Izmaksu pozīcijas 

kods projekta 

iesnieguma 

veidlapā2

Nr.p.k.3 Izmaksu pozīcijas nosaukums4

Projekta 

darbības 

Nr.5

Sadarbības 

partnera  Nr.6

Izmaksas EUR Izmaksas KOPĀ

t.sk. PVN (euro)
ERAF/de minimis7

atbalsts/NA8

ERAF/de minimis 

atbalsta intensitāte 

(%) attiecīgajai 

izmaksu pozīcijai

ERAF/de minimis 

atbalsta apjoms 

(EUR)attiecināmās neattiecināmās EUR

1.

Izmaksas darbībām, kas nekvalificējas kā valsts atbalsts (atbilstoši MK noteikumu9

19.1.1.apakšpunktam)

(izmaksas norāda atsevišķi par projekta iesniedzēju un sadarbības partneri (ja tāds

paredzēts))

0.00 0.00 0.00 0.00

7. 1.3. Būvniecības izmaksas 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1. 1.3.1.
Projektēšanas izmaksas

(MK noteikumu 47.2.1., 47.2.2.p.)
1.1. 0.00

7.2. 1.3.2.
Autoruzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. autoruzraudzības izmaksas)
1.4. 0.00

7.3. 1.3.3.
Būvuzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. būvuzraudzības un arheoloģiskās uzraudzības izmaksas)
0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3.1.Būvuzraudzības izmaksasMeža ielas pārbūvei 1.3. 0.00

7.4. 1.3.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, utt., tai skaitā

labiekārtošanas izmaksas)

(MK noteikumu 47.3.1., 47.4., 47.5.p. izmaksas)

0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.4.1.Meža ielas pārbūve 1.2. 0.00

7.6. 1.3.5.
Citas izmaksas

(MK noteikumu 47.7.p.izmaksas)
0.00

2.

Izmaksas, kas saistītas ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu darbībām

(atbilstoši MK noteikumu 19.1.2.apakšpunktam)

(izmaksas norāda atsevišķi par katru projekta partneri (ja projektā ir vairāki partneri,

kas veiks investīcijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā))

0.00 0.00 0.00 0.00

7. 2.1. Būvniecības izmaksas 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1. 2.1.1.
Projektēšanas izmaksas

(MK noteikumu 47.2.1., 47.2.2.p.)
2.1. 0.00

7.2. 2.1.2.
Autoruzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. autoruzraudzības izmaksas)
2.4. 0.00

7.3. 2.1.3.
Būvuzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. būvuzraudzības un arheoloģiskās uzraudzības izmaksas)
2.3. 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3.1.Būvuzraudzības izmaksasūdenssaimniecības infrastruktūraiMeža ielā 0.00

7.4. 2.1.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, utt., tai skaitā

labiekārtošanas izmaksas)

(MK noteikumu 47.3.3.10, 47.5.p. izmaksas ūdenssaimniecības infrastruktūrai)

0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4.1.Ūdensvada izbūve ielas Meža ielas pārbūves ietvaros 2.2. 0.00

7.6. 2.1.5.
Citas izmaksas

(MK noteikumu 47.7.p.izmaksas)
0.00

5.

Izmaksas darbībām, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku un teritoriju infrastruktūrai

(atbilstoši MK noteikumu 19.2.2.apakšpunktam un ja ēku/teritoriju plānots iznomāt)

(izmaksas norāda atsevišķi par projekta iesniedzēju un sadarbības partneri (ja tāds

paredzēts))

0.00 0.00 0.00 0.00

7. 5.2. Būvniecības izmaksas 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1. 5.2.1.
Projektēšanas izmaksas

(MK noteikumu 47.2.1., 47.2.2.p., tikai kā de minimis)
1.9.1. 3.1. 0.00

7.2. 5.2.2.
Autoruzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. autoruzraudzības izmaksas)
1.9.1. 3.4. 0.00

7.3. 5.2.3.
Būvuzraudzības izmaksas

(MK noteikumu 47.6.p. būvuzraudzības un arheoloģiskās uzraudzības izmaksas)
0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.1.Bvuzraudzības izmaksas ražošanas ēkai Meža ielā 1.9.1. 3.3. 0.00

7.5. 5.2.5.
Būvdarbu izmaksas (ēkas)

(MK noteikumu 47.3.2.p.)
0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.5.1.Ražošanas ēkas Meža ielā izbūve 1.9.1. 3.2. 0.00
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Projekta budžeta kopsavilkums

Kods Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Izmaksu 

veids 

(tiešās/ 

netiešās)

Projekta 

darbības 

Nr.

Izmaksas KOPĀ
t.sk. PVN

attiecināmās neattiecināmās EUR %

7. Būvniecības izmaksas Tiešās

7.1. Projektēšanas izmaksas.

Tiešās 1.1.; 

2.1.; 

3.1.

7.2. Autoruzraudzības izmaksas

Tiešās 1.4.; 

2.4.; 

3.4.

7.3. Būvuzraudzības izmaksas

Tiešās 1.3.; 

2.3.; 

3.3.

7.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, 

ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā 

labiekārtošanas izmaksas)

Tiešās 1.2.; 

2.2.

7.5.
Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas 

izmaksas 

Tiešās 3.2.

KOPĀ
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4. Projekta iznākuma rādītāji (1)

✓ ieskaita tikai tādas iznākuma rādītāju vērtības, kas atbilst MK
noteikumu 10.punkta nosacījumiem:

❖ SAM 3.3.1. - ir saistītas ar mazajiem (sīkajiem) vai vidējiem
komersantiem, kas guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā;

❖ nav saistītas izslēgtajām tautsaimniecības nozarēm komersanta
pamatdarbībā (nepārsniedz 50% no neto apgrozījuma) projekta
īstenošanas vietā;

✓ var būt radušies divu kalendāro gadu laikā pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc
projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 2023.gada
31.decembri;
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4. Projekta iznākuma rādītāji (2)

✓ SAM 3.3.1. ir radušies ar komercdarbību saistītajā teritorijā;

✓ SAM 5.6.2. ir radušies degradētajā teritorijā, kas ir atjaunota vai
kuru plānots atjaunot projekta ietvaros.

Izņēmums – komersanta nefinanšu investīcijas ir attiecināmas arī tad,
ja tās veiktas ārpus teritorijas, kas saistīta ar komercdarbību (SAM
3.3.1) vai ārpus atjaunotās degradētās teritorijas (SAM 5.6.2.), kas
robežojas ar projekta īstenošanas vietu, un šis nekustamais īpašums ir
nepieciešams attiecīgā komersanta saimnieciskās darbības veikšanai.
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Komersantu saraksts

Nr.p.

k.
Komersanta nosaukums

Juridiskā 

forma

Reģistrācijas 

Nr.

Adrese (projekta 

īstenošanas vietā)

Komersanta 

pamatdarbības jomas

Komersanta pamatdarbības 

joma projekta īstenošanas 

vietā, kas pārsniedz 50% no 

neto apgrozījuma
Plānotās 

izmaiņas 

komersanta 

pamatdarbībā 

(plānotais NACE 

kods, 

pamatojums)5

Valsts vai 

pašvaldības 

kapitāla daļas 

komersantā 

(Ir/Nav)

Komersanta 

statuss 

(mazais/vidējais 

/lielais)

Komersanta

m ir saistītie 

uzņēmumi

(Jā/Nē)

Dokuments, kas 

pamato 

iznākuma 

rādītāja 

iekļaušanu 

projektā 

(Sadarbības 

līgums/ 

Apliecinājums 

par interesi) 

Komersanta 

nosaukums

Iznākuma rādītāja "Atjaunoto 

degradēto teritoriju platība, kas 

pielāgota jaunu komersantu 

izvietošanai vai esošo komersantu 

paplašināšanai, lai sekmētu 

nodarbinātību un ekonomisko 

aktivitāti pašvaldībās (kopējā 

atjaunotā zemes platība)" vērtība6

Iznākuma rādītāja "Jaunizveidoto darba vietu skaits 

atbalstītajās teritorijās" vērtība

Iznākuma rādītāja "Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu 

investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos" vērtība
Atbalstu saņēmušie 

komersanti ekoinovāciju 

jomā

(ja komersnts veic 

investīcijas eko-

inovācijās)13

(Jā/ n/a)

NACE kods atšifrējums NACE kods atšifrējums vērtība (ha)

indikatīvais 

sasniegšanas 

gads4 vērtība2 (skaits)

t.sk.“Zaļās”darba 

vietas11

(pilnas slodzes 

darba vietu skaits)

indikatīvais 

sasniegšanas gads4

(no - līdz)

vērtība3 (euro)

t.sk. investīcijas, kas 

veiktas ārpus 

atjaunotās 

degradētās 

teritorijas (MK 

noteikumu Nr.645 

101.p.)

t.sk. ieguldītais 

finansējums eko-

inovācijās12 (euro)

indikatīvais 

sasniegšanas gads4

(no - līdz)

1. Komersantu rādītāji, kas iekļauti (summēti) projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktā "Iznākuma rādītāji" (MK noteikumu Nr.645 19.1., 19.3.-19.5.apakšpunkta gadījumā), izņemot iznākuma rādītājus par iznomājamo 

infrastruktūru: 0.00 0.00 0.00 10 000.00 10 000.00 0.00

1.1. Bulciņa sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību

47.24. Maizes, kūku, 

miltu 

konditorejas 

un cukuroto 

konditorejas 

izstrādājumu 

mazumtirdzni

ecība 

specializētajo

s veikalos

47.24. Maizes, kūku, 

miltu konditorejas 

un cukuroto 

konditorejas 

izstrādājumu 

mazumtirdzniecīb

a specializētajos 

veikalos

10.71 - Maizes 

ražošana; svaigi 

ceptu mīklas 

izstrādājumu un 

kūku ražošana

Bulciņa

1.2.

XXX sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību

14.12. Darba 

apģērbu 

ražošana

14.12. Darba apģērbu 

ražošana

N/A XXX

10 000.00 10 000.00 0.00 2018

1.3. 0

1.4. 0

1.5. 0

1.6. 0

1.7. 0

1.8. 0

1.9. 0

1.10. 0

1.11. 0

1.12. 0

1.13. 0

1.14. 0

1.15. 0

1.16. 0

1.17. 0

2. Kopējie iznākuma rādītāji par iznomājamo infrastruktūru t.sk.ēkām, teritorijām (MK noteikumu Nr.645 19.2.apakšpunkta gadījumā), kas iekļauti projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktā "Iznākuma rādītāji"7:

KOPĀ9

(vērtībām pilnībā jāatbilst projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktam "Iznākuma 

rādītāji) 0 0 0 10 000.00 10 000.00 0

3. Visi komersanti, kas snieguši apliecinājumus par ineteresi par iznomājamo infrastruktūru, t.sk.ēkām, teritorijām (MK noteikumu Nr.645 19.2.apakšpunkta ietvaros īstenojamām darbībām) 8:

3.1.

XXX sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību

14.12. Darba 

apģērbu 

ražošana

14.12. Darba apģērbu 

ražošana

N/A

XXX 20 000.00 2022

3.2. 0

3.3. 0

3.4. 0

3.5. 0

3.6. 0

KOPĀ10 0 0 0 20 000.00 0 2022
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4. Projekta iznākuma rādītāji (3)

NB! Ja projektā iekļauti 2 un vairāk objekti (piemēram, ielas), kuri
ģeogrāfiski neatrodas viens otram blakus un ir savstarpēji nesaistīti,
katram objektam ir jādod ieguldījums projekta iznākuma rādītāju
sasniegšanā.

Katra objekta ieguldījumam iznākumu rādītāju sasniegšanā jātiecas uz to, lai
sasniedzamo iznākuma rādītāju ekvivalenta vērtība atbilstu vismaz MK
noteikumu 11.3.apakšpunktā noteiktajai «summēšanas formulai» A × 41 000 +
B ≥ C, kur:

A – jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām
infrastruktūrā;

B – no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo
komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;

C – projekta ERAF finansējums (euro).
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5. Kartogrāfiskais materiāls 

Norāda:

✓ ar komercdarbību saistīto teritoriju (SAM 3.3.1.) vai degradēto un
atjaunojamo degradēto teritoriju (SAM 5.6.2.), kurā ir precīzi identificējami
komersanti, kas rada projekta iznākuma rādītāju vērtības, šo komersantu
atrašanās vieta;

✓ zemes gabalu robežas un kadastra numurus;

✓ investīciju objektus (piemēram, ielas/ceļus, laukumus, ēkas);

✓ satiksmes infrastruktūru, pa kuru nodrošināta piekļuve no projektu investīciju
objekta līdz komersanta saimnieciskās darbības veikšanas vietai
(ēkai/būvei);

✓ atkarībā no projektā paredzētajām darbībām, norāda pārbūvējamos un no
jauna izbūvējamos inženiertīklus (ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība utt.).
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SAM 3.3.1.

Ar komercdarbību saistītā teritorija ir pašvaldības noteikta teritorija,
kurā komersants, kas daļēji vai kopumā nodrošina projekta iznākuma
rādītājus, veic vai plāno veikt savu saimniecisko darbību un tajā
atrodas vai ir plānots izvietot infrastruktūru (būve), kas nepieciešama
komersanta saimnieciskās darbības veikšanai, piemēram, ražošanas
ēka, noliktava, darbnīca, ferma, cietā seguma laukums u.tml.

Ar komercdarbību saistītajā teritorijā neieskaita tādu teritoriju, kurā
nav izvietots konkrēts komersanta saimnieciskās darbības veikšanai
nepieciešamais objekts (būve), līdz ar to neieskaita, piemēram,
aramzemi, ganības, mežu, ūdenstilpnes u.tml.
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SAM 5.6.2. (1)

Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu
ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš tikusi izmantota
vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var
būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota vai daļēji apdzīvota vai citādi
izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz
apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem.

Atjaunotā degradētā teritorija ir teritorija, kas iepriekš bijusi degradēta, bet pēc
ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanas un/vai komercdarbības
mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanas degradētajā teritorijā,
un/vai revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas
labiekārtošanas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu
paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti
pašvaldībās).
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SAM 5.6.2. (2)

NB! Atjaunoto degradēto teritoriju platībā neieskaita:

- lauksaimniecībā izmantojamo zemi,

- mežu,

- purvu,

- ūdens objektu (izņemot tos ūdens objektus, kuros veikti ieguldījumi projekta
ietvaros) zemi.

- zemi, kuru izmanto derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot to teritorijas daļu, kurā
atrodas komersanta saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamā
infrastruktūra.
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Funkcionālais savienojums (1)
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Funkcionālais savienojums (2)
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Funkcionālais savienojums (3)
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Funkcionālais savienojums (4)
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Funkcionālais savienojums (5)
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Piemērs (1)
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Piemērs (2)
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Piemērs (3)
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6. Valsts atbalsts (1)

✓ Veic infrastruktūras analīzi pret Komercdarbības atbalsta kontroles
likuma 5.pantā sniegtajām valsts atbalsta pazīmēm. Norāda
noteiktus kritērijus/pazīmes, pēc kuriem projekta iesniedzējs ir
vadījies (un vadīsies), lai identificētu, ka:

- projekts netiek īstenots kā valsts atbalsts,

- projekts vai projekta daļa tiek īstenota kā valsts atbalsts.
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6. Valsts atbalsts (2)

✓ Projekta iesnieguma 7.sadaļā «Valsts atbalsta jautājumi» norāda
atbilstošu projekta īstenošanas veidu un Atbalsta mērķi jeb valsts
atbalsta regulējumu:

- Atbalsts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (MK noteikumu
19.1.2.apakšpunkta nosacījumi),

- Atbalsts vides aizsardzībai - Ieguldījumu atbalsts energoinfrastruktūrai (Regulas
Nr.651/2014 48.pants) (MK noteikumu 19.2.1.apakšpunkta nosacījumi),

- Ieguldījumu atbalsts vietējai infrastruktūrai (Regulas Nr.651/2014 56.pants) (MK
noteikumu 19.2.2.apakšpunkta nosacījumi),

- Reģionālais atbalsts - ieguldījumu atbalsts (Regulas Nr.651/2014 14.pants)(MK
noteikumu 19.3.1. un 19.5.apakšpunkta nosacījumi),

- de minimis atbalsts projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām.
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6. Valsts atbalsts (3)

NB! Valsts atbalsta komercdarbībai gadījumā jāievēro, ka projekta
neattiecināmās izmaksas nefinansē no publiskajiem resursiem.
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Izmaksu attiecināmība

✓ izmaksas, kurām nav piemērojami valsts atbalsta komercdarbībai
nosacījumi, ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot
projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un
nekustamā īpašuma iegādes izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas
pēc 2014.gada 1.janvāra;

✓ izmaksas, kurām ir piemērojami valsts atbalsta komercdarbībai nosacījumi,
ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža (izņemot zemes
iegādes izmaksas, kas ir attiecināmas no 2014.gada 1.janvāra, un
sabiedrisko pakalpojumu izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas no
2015.gada 5.decembra).
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Jautājumi no aptaujas anketām

? Nav saprotams par izdrukas iesniegšanu no De minimis uzskaites sistēmas, jo
ja pareizi ir saprasts, tad pašvaldībai šāda atbalsta līdz šim nav bijis.

- Ja projektā projektēšanas izmaksas ir paredzētas kā de minimis izmaksas,
projekta iesniedzējam De minimis uzskaites sistēmā ir jāsagatavo de minimis
uzskaites veidlapa arī gadījumā, ja projekta iesniedzējs – pašvaldība līdz šim
de minimis atbalstu nav saņēmusi.

? Vai būvprojekta aktualizācija ir attiecināma?

- Jā, esoša būvprojekta aktualizācija ir attiecināma.
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Jautājumi un diskusija

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var 
uzdot, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 

atlase@cfla.gov.lv. 
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Paldies par uzmanību!

Santa Ozola-Tīruma Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 
vecākā eksperte 

santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv, 
tel. 29627776

2020.gada 17.februāris, Rīga 
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