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Programmas pamatnosacījumi
Vai MK noteikumu Nr. 179 15.3. punktā
noteiktais
atbalsta
apvienošanas
ierobežojums attiecas arī uz Latvijas
Garantiju aģentūras izsniegto Mezanīna
aizdevumu?

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 15.3.punktu uz finansējumu nevar pretendēt, ja „papildus darba algas
izmaksu segšanai paredzētajam atbalstam projekta iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atbalstu par
šo noteikumu ietvaros noteiktajām darba vietu izveides investīcijām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem,
reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 30.punktā
minētos nosacījumus.
Ierobežojums attiecas arī uz Latvijas Garantiju Aģentūras izsniegto Mezanīna aizdevumu.

Vai ir jāizpilda MK noteikumu Nr. 179 16.
punktā noteiktās prasības arī tad, ja veiktās
investīcijas ir 1000 LVL par katru
jaunizveidoto darba vietu (t.i. ir jābūt

Saskaņā ar apstiprinātajā projektu iesniegumu vērtēšanas metodikā Nr.ORG-INA-IKN-2012/281
noteikto: „Ja darba vietu izveides investīcijas ietver jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādi, tad pārbauda,
vai projekta iesniedzējs šādas iekārtas (un aprīkojumu) uzstāda un nodarbina MK noteikumu Nr.179
16.punktā minētajā īpašumā”.
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Zemesgrāmatā ierakstītām īpašuma vai Tātad MK noteikumu Nr.179 16.punktā noteiktās prasības attiecas uz vismaz 3 500 000 LVL
ilgtermiņa nomas tiesībām uz īpašumu, tai investīcijām, kas tiek veiktas projekta ietvaros.
Attiecīgi, gadījumā kad projektā būs ietvertas darba vietas labiekārtošanas izmaksas 1000 LVL uz vienu
skaitā zemi, kurā veic investīcijas)?
darba vietu, ir jābūt nomas tiesībām uz īpašumu, taču tās var nebūt ierakstītas Zemesgrāmatā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 Ja Zviedrijā likvidēto darba vietu darbiniekiem pēc amatu aprakstiem ir bijušas citas funkcijas, tad šo
1.pielikuma
21.punktu,
lielajam darba vietu izveide ir attiecināma. Darba vietu pārvietošana no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz
komersantam ir jāsniedz garantiju, ka Latviju ir aizliegta.
saņemtais finansējums netiks izmantots, lai
pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas
Savienības dalībvalsts.
Vai var attiecināt darba vietu izveidi,
likvidējot uzņēmuma 10 darba vietas
Zviedrijā un radot 12 Latvijā?
Vai jaunradītās darba vietas var aizpildīt ar MK noteikumu Nr.179 3.punktā noteikts, ka aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu darba vietu izveidi.
jau esošajiem darbiniekiem (ar pieredzi) un Savukārt, MK noteikumu Nr.179 23.3.apakšpunktā noteikts, ka aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir
izmaksas, ja projekta ietvaros tiek nodarbināta persona, kas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma
viņu vietā pieņem pavisam jaunus?
iesniegšanas dienas ir tikusi nodarbināta pie projekta iesniedzēja vai pie projekta iesniedzēja saistīto
personu grupas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, uzdotajā jautājumā aprakstīto jauno darba vietu izmaksas nevar būt
attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.179.
Kā tiks kontrolēts, vai darbinieks ir iepriekš Darbinieki tiks pārbaudīti pēc paša uzņēmuma datiem, pieprasot iesniegt LIAA atbilstošu informācijuvai
uz vietas uzņēmumā, vai arī vēršoties pie kompetentas institūcijas, kuras rīcībā ir šāda informācija,
strādājis uzņēmumā?
piemēram, VID vai VSAA.
Kurā brīdi un kāda veida apliecinājumi ir MK noteikumi Nr.179 nenosaka iesniegt nodarbināto darbinieku personību apliecinošos dokumentus,
tāpat arī PIV nav jānorāda konkrēti darbinieki, kas tiks nodarbināti, kā arī to, ka jaunie darbinieki uz
jāiesniedz par jauno darba vietu izveidi?
projekta vērtēšanas brīdi vēl var būt nepieņemti darbā, jo MK noteikumi Nr.179 neuzliek pienākumu
uzsākt īstenot projektu ar tā iesniegšanas brīdi LIAA. MK noteikumu Nr.179 23.3.apakšpunktā ietvertās
normas izpilde tiks uzraudzīta projekta īstenošanas laikā, proti, tad, kad jau būs ar darbiniekiem
nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Pārbaudes mehānisms – LIAA pārstāvju fiziskās kontroles
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projekta īstenošanas vietā, sarakstes dokumenti, kuru ietvaros tiks pieprasīti no finansējuma saņēmēju
dokumenti par to, kādi darbinieki tiek nodarbināti, kā arī informācija no citām valsts institūcijām.
Iesniedzot starpposmu maksājuma pieprasījumu, saskaņā ar Līgumu par projekta īstenošanu, tam būs
jāpievieno:
1. Darba līgums, kurā par piesaistīto darbinieku norādīta informācija par darbinieku, tai skaitā:
1.1. vārds un uzvārds, personas kods;
1.2. darba apraksts;
1.3. darba vietas adrese – komersanta faktiskā adrese vai teritorija Latvijā, kurā paredzams veikt
atbalstāmās darbības;
1.4. darba alga projektam.
2. Darba algas aprēķins(-i).
3. Darba laika uzskaites tabula (-as) par projekta īstenošanas periodu.
4. Rīkojums(-i) par atvaļinājumu.
5. Darba nespējas lapa A, ja nepieciešams.
6. Rīkojums par darbinieka atbrīvošanu, kurā noteikta kompensācija par neizmantotā atvaļinājuma
dienām.
7. Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka par projekta īstenošanas periodu.
Kā tiks kontrolēta investīciju veikšana un Saskaņā ar Līgumu par projekta īstenošanu, investīciju veikšana tiks pārbaudīta pēc sekojošiem
dokumentiem1:
kāda dokumentācija to apliecinās?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Līgums(-i) ar piegādātāju.
Nodošanas-pieņemšanas akts.
Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) 2.
Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka3 par projekta investīciju veikšanu.
Akts par ieguldījumu nodošanu ekspluatācijā.
Pamatlīdzekļu uzskates kartīte vai cits grāmatvedības reģistru apliecinājums par pamatlīdzekļu
uzņemšanu uzskaitē.
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas,
nevis oriģinālus.
2
Darījumu apliecinošs dokuments var būt rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins.
3
Iesniedz bankas konta apgrozījuma izdruku, kas apstiprināta ar bankas iestādes elektronisko parakstu
vai bankas iestādes zīmogu un bankas darbinieka parakstu. Šis konts var nebūt oficiālais projekta
īstenošanas konts.
3

Uzņēmums
pašlaik
nodarbina
400
darbiniekus un vēlas izveidot ~100 jaunas
darbavietas. Nodarbināto skaits ir svārstīgs
atkarībā no pasūtījumu skaita, bet ir
iespējams nodrošināt, ka tieši jaunradītās
darbavietas
uzraudzības
periodā
nesamazināsies.
Vai uzņēmums var pretendēt uz atbalstu?
Vai viena nodarbinātā persona var tikt
aizstāta ar citu?

Ir jārēķinās ar darbinieku skaita svārstībām atkarībā no pasūtījumu apjoma, tāpēc tiks vērtēts vidējais
darbinieku skaits gadā. Tas vien, ka tiek saglabātas tikai jaunradītās darba vietas, nav pietiekami. Ja tiek
radītas un saglabātas 100 darba vietas, bet pārējās – likvidētas, tas neatbilst programmas mērķim.
Programmas mērķis ir, lai kopējais darba vietu skaits palielinātos.
Tātad darba vietu skaits nedrīkst samazināties projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas
uzraudzības periodā.
Vēršam uzmanību, ka minimālais jaunradīto darba vietu skaits projekta ietvaros ir 50.
Vienu darbinieku var aizstāt ar citu, jo nav iespējams novērst situāciju, ka darbinieki pārtrauc darba
tiesiskās attiecības un viņu vietā attiecīgi tiek pieņemti citi darbinieki.

Kā tiks salīdzinātas plānotās darbinieku Projekta ietvaros plānotās algas tiks salīdzinātas ar darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī,
nesalīdzinot ar algām projekta īstenošanas nozarē un profesijām.
algas?
Darba algas tiks vērtētas saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kuri publicēti
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē. Ja dati nav pieejami Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē,
tad tiek izmantoti dati no Centrālā statistikas pārvaldes tīmekļa vietnes, vai arī dati tiks pieprasīti no
Valsts ieņēmumu dienesta.
Vai nosacījums par vidējām algām attiecas MK noteikumu Nr.179 17.3.apakšpunktā minētais nosacījums attiecas tikai uz jaunizveidotajām darba
tikai uz jaunajām darba vietām vai uz vietām.
visiem uzņēmuma darbiniekiem?
Vai projekta ietvaros ir iespējams vienu Saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 17.1.apakšpunktu aktivitātes ietvaros atbalstāmā darbība ir jaunu
darbinieku aizstāt ar diviem, kuri strādās uz darba vietu radīšana, ja īstenojot projektu, finansējuma saņēmēja darbinieku skaits ir pieaudzis vismaz
par 50 darbiniekiem, kuri tiek nodarbināti uz pilnu slodzi, salīdzinājumā ar vidējo rādītāju par
pusslodzi?
iepriekšējiem 12 mēnešiem, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu ar LIAA. Ņemot vērā minēto,
aktivitātes ietvaros darbinieku aizstāšana, kā arī nodarbināšana uz pusslodzi nav pieļaujama. Ir jārada
jaunas darba vietas un jānodarbina uz pilnu slodzi.
Vai atvērta vakance būs uzskatāma par Saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 17.punktu aktivitātes ietvaros atbalstāmā darbība ir jaunu darba vietu
radīšana, ja īstenojot projektu, finansējuma saņēmēja darbinieku skaits ir pieaudzis vismaz par 50
jaunu darba vietu?
darbiniekiem. Savukārt, saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 68.punktu finansējuma saņēmējam 18
mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ir pienākums radīt vismaz 50
jaunas darba vietas. Ja jaunas darba vietas tiek radītas pēc minētā termiņa beigām, to izmaksas nav
attiecināmas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lai iegūtu līdzfinansējumu un izpildītu sasniedzamos
rādītājus, 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas ir jābūt radītai jaunai darba vietai un
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pieņemtam darbā jaunam darbiniekam šajā darba vietā.
Kā tiks pārbaudīta informācija par
uzņēmuma saistītajiem komersantiem un vai
papildus var iesniegt ārvalstu uzņēmuma
reģistra izrakstu, kurā parādītos saistīto
personu grupa?

Informācija par projekta iesniedzēja saistītajiem komersantiem tiks pārbaudīta, pamatojoties uz datu
bāzē LURSOFT pieejamo informāciju par dalībnieku sastāvu un amatpersonām un informāciju
noslēgtajos gada pārskatos par saistītajiem uzņēmumiem. Jaundibinātiem komersantiem no operatīvā
pārskata tiks skatīta bilance un peļņas zaudējuma aprēķins. Arī MVK deklarācijā norādītā informācija
tiks salīdzināta ar datu bāzē LURSOFT pieejamo un projektam pievienotajiem dokumentiem. Ja projekta
iesniedzējam ir saistītais komersants ārvalstīs, tad arī pēc LIAA iesniegtā konsolidētā gada pārskata tiks
skatītas saistības.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 36.punku projekta iesniedzējs papildus var iesniegt dokumentus,
kurus tas uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību MK noteikumu
Nr.179 1.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

Vai projekta iesniegumam var pievienot
uzņēmuma gada finanšu pārskatu par
2012.gadu, bet grupas konsolidēto pārskatu
par 2011.gadu, jo jaunais konsolidētais
finanšu pārskats tiks sagatavots 2013.gada
aprīlī?

Nosakot projekta atbilstību MK noteikumu Nr.179 1.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijiem tiks izmantoti aktuālie dati, līdz ar to, ja minētie dokumenti būs pēdējie noslēgtie
gada pārskati, tad gan projekta iesniedzēja gada pārskats par 2012.gadu, gan konsolidētais pārskats par
2011.gadu tiks izmantots vērtēšanas procesā.

Vai
jaunizveidotajām
darba
vietām Saskaņā ar aktivitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem projekta īstenošanas vieta ir vieta, kur
jāatrodas vienā vietā vai arī jaunie projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Līdz ar to, ja projekta iesniedzēja
darbinieki var atrasties, piemēram, Rīgā un saimnieciskā darbība notiek vairākās vietās, tad arī projekta īstenošana var būt vairākās vietās, to
attiecīgi norādot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.sadaļā „Projekta īstenošanas vieta (projekta
ārpus tās?
īstenošanas vietas)”. Proti, daļa jauno projekta ietvaros pieņemto darbinieku var tikt iekārtoti Rīgā un
daļa citur.

Darbinieku apmācības
Vai programmā attiecināmas ir arī valodu Jā, aktivitātes ietvaros ir attiecināmas arī valodu apmācību izmaksas.
apmācības?
Kādas izmaksas var tikt attiecinātas kā Kā apmācību izmaksas ir attiecināmas visas izmaksas, kas saistītas ar apmācībām:
„apmācību izmaksas”?
kopējā pasniedzēju darba samaksa par darba stundām, klātienē nodrošinot apmācības (tai skaitā
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Stundu skaits nedrīkst pārsniegt
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apmācību kursu ilgumu;
izmaksas par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem:
apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem, elektroniskiem vai
audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek apmācīto nodarbināto
īpašumā (atbilstoši apmācīto nodarbināto skaitam);
izmaksas, kas saistītas ar tiesību iegūšanu elektroniskās apmācību platformas izmantošanai;
tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas;
apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;
samērīgas izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu un zināšanu
līmeņa testēšanu;
sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas;
pasniedzēju komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu
(naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumi), kas nepārsniedz normas, kas noteiktas normatīvajos
aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie
izdevumi;
nodarbināto komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu
(naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumi), vīzu saņemšanas izmaksas, neizmantojot starpnieku
pakalpojumus, nepārsniedzot normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;
pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem
aktiem nodokļu politikas jomā.
Vai var paredzēt apmācības, kas ir saistītas Šādas izmaksas ir attiecināmas, jo sertifikācijas izmaksas apmācību izmaksu kontekstā tiks attiecinātas,
taču jāņem vērā, ka, gala rezultātam ir jābūt pozitīvam, proti, ir jābūt sekmīgiem gala pārbaudījumiem
ar darbinieku sertificēšanu?
par kuriem piešķir sertifikātu.

Vērtēšanas kritēriji
Ja projektam ir vairākas īstenošanas vietas Esot vairākām projekta īstenošanas vietām, proti, vairākām vietām, kurās plānots īstenot projektā
kā tiks piešķirti punkti kritērijā par paredzētās aktivitātes, izvērtējot kvalitātes kritēriju Nr.7 „Horizontālā prioritāte „Teritorijas līdzsvarota
horizontālajām prioritātēm „Teritorijas attīstība””, tiks piešķirts tāds vērtējums, kas dos projekta iesniegumam mazāko punktu skaitu.
līdzsvarota attīstība”?
Kā tiks vērtēta atbilstība kvalitātes kritēriju Papildus punktus piešķir, ja projekta ietvaros tiek veikts kāds no zemāk nosauktajiem pasākumiem un
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par horizontālajām prioritātēm 6.punktam attiecīgi kādā no projekta iesnieguma veidlapas sadaļām vai projekta papildus pieejamajos dokumentos,
piem., biznesa plānā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma dokumentācijas tehniskajā specifikācijā ir
„Ilgtspējīga attīstība”?
pieejama informācija par konkrēto pasākumu:
a. tiek radīta energoefektīva tehnoloģija (ieguldījumu rezultātā tiek panākts būtisks energoresursu
patēriņa samazinājums uz vienu saražoto vienību. projekta iesniedzējam ir jāsniedz skaidrojums,
kāda ir pašreizējā jauda/ražība un kāds ir plānotais sasniedzamais rezultatīvais rādītājs);
b. tiek radīta ekoinovācija vai projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju jomā:
i. iegādātās tehnoloģijas paredz nodrošināt ražošanas procesu, kurā par izejvielām tiek izmantoti
atkritumi vai citā nozarē radušies blakus produkti ar mazu pievienoto vērtību. Projekta
iesniedzējs ir raksturojis pašreizējo situāciju un norādījis (kvantitatīvos rādītājos), kāds ir
sasniedzamais rezultāts;
ii. tiek ieviestas tehnoloģijas, kuras paredz vides piesārņojuma iepriekšēju novēršanu –
salīdzinājumā ar iepriekš izmantotām tehnoloģijām vai citām plaši pielietotām tehnoloģijām
nodrošina ražošanas procesu, neizmantojot procesus, kuri ir kaitīgi videi (rada vides
piesārņojumu);
iii. tiek ieviestas tehnoloģijas, kuru rezultātā tiek aizstāta fosilo energoresursu izmantošana ar
atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
iv. tiek ieviestas jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās vai citas idejas vides tehnoloģiju jomā, kā
arī izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai
pakalpojumā, kas uzlabo vides kvalitāti;
v. tiek ieviestas tehnoloģijas un veicamo pasākumu kopums, kas nodrošina dabas resursu
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un
enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
Minētajiem nosacījumiem ir jābūt izmērāmiem un pierādāmiem, lai tiktu piešķirts augstāks vērtējums
par minimālo vai arī tas ir jāīsteno šajās jomās.
Vai projektam tiks piešķirts maksimālais
punktu skaits kvalitātes kritērijā Nr.1, ja
projekta ietvaros netiek veikti būvdarbi, ir
veikta
iepirkuma
procedūra
par
nepieciešamajām apmācībām, un projekta
īstenošanai nav nepieciešama kredītiestādes
finansējuma piesaiste?

Saskaņā ar vērtēšanas metodiku Nr.ORG-INA-IKN-2012/281, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu
kvalitātes kritērijā Nr.1 „Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai, ja darba vietu
izveidošanai projekta iesniedzējam par paša līdzekļiem ir nepieciešams veikt investīcijas (būvdarbus,
iekārtu iegādi u.c.)”, projekta iesniedzējam ir jāiesniedz visi metodikā minētie dokumenti vai arī kāds no
metodikas a) b) c) punktā minētajiem dokumentiem. Tāpat, maksimālo punktu skaitu iegūst, ja nav
jāizpilda neviens no minētajiem punktiem, tas ir, netiek veikta būvniecība, nav jāveic iepirkums un nav
vajadzīgs aizdevums, jo projekta iesniedzēja vai tā saistīto grupas kopējā bilances vērtība ir 250 000 000
LVL vai lielāka (šajā gadījumā saskaņā ar MK noteikumu Nr.179 17.4.2. apakšpunktu ir jāveic
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ieguldījumi, bet tie tiek saprasti kā darba vietu labiekārtošanas izdevumi, par kuriem nav nepieciešams
aizdevums).
Tātad, gadījumā, ja netiek veikta būvniecība, saistīto grupas kopējā bilances vērtība ir 250 000 000 LVL
vai lielāka un ir atbilstoši normatīvajiem aktiem veikts iepirkums projekta vajadzībām par apmācību
pakalpojumu, projekta iesniegumam kvalitātes kritērijā Nr.1 „Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu
gatavība uzsākšanai, ja darba vietu izveidošanai projekta iesniedzējam par paša līdzekļiem ir
nepieciešams veikt investīcijas (būvdarbus, iekārtu iegādi u.c.)” piešķirams augstākais vērtējums – 20
punkti.
Tas, vai projektam tiks piešķirts augstākais vērtējums kritērijā, tiks noteikts projekta iesnieguma
vērtēšanas laikā.
Vai projekts saņems papildus punktus Projekta iesniegums tiks vērtēts saskaņā ar LIAA vērtēšanas metodikā Nr.ORG-INA-IKN-2012/281
8.kritērijā
„Horizontālā noteikto:
prioritāte”Vienlīdzīgas iespējas””, ja tiks 1. Atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas 5.1.sadaļā „Projekta ietekme uz prioritāti „Vienlīdzīgas
iespējas”” atzīmētajam pārbauda, kā projekta ietvaros projekta iesniedzējs plāno nodrošināt
aprakstīti kādi pasākumi tiks veikti, lai
nediskriminācijas principu ievērošanu, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un gados
biroja ēkas telpas un darbinieku darba
vecāku cilvēku aktivitāti, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu.
vietas tiktu pielāgotas cilvēkiem ar īpašām
2. Ja projekta iesniedzējs atzīmējis, ka projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba
vajadzībām?
ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā
nodarbināto darbinieku kopskaita, tad apakškritērijā tiek piešķirts vērtējums 3 punkti.
Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs un strādājoša persona ar invaliditāti ir persona, kura
atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu
atbrīvojuma regula), 2.panta 18., 19. un 20.punktā noteiktajai definīcijai. Projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā pirms atbalsta finansējuma izmaksas LIAA pārliecināsies, ka PI ir
nodarbinājis nelabvēlīgākā situācijā esošus darba ņēmējus vai strādājošas personas ar invaliditāti
(vismaz 15 % no projektā nodarbināto darbinieku kopskaita).
3. Ja projekta iesniedzējs atzīmējis, ka projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķa grupas sociālo
portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, tad pārbauda
biznesa plāna 2.sadaļā „Projekta īstenošanas apraksts”, vai projekta iesniedzējs ir aprakstījis kāds ir
mērķa grupas (potenciālo darbinieku) sociālais portrets un vajadzības, tai skaitā norādījis
sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes. Ja biznesa plānā ir sniegts atbilstošs skaidrojums
un mērķa grupas izklāsts, tad apakškritērijā tiek piešķirts vērtējums 2 punkti.
4. Ja projekta iesniedzējs atzīmējis, ka projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku
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Kas sagatavo 21. kritērijā minēto garantiju?

Kā tiks vērtēta projekta gatavība ņemot
vērā to, ka MK noteikumu Nr.179
35.2.8.punkts paredz to, ka projektam
jāpievieno
iepirkuma
procedūru
apliecinošos dokumentus?

atšķirīgās vajadzības (atbilstoši apzinātajam mērķa grupas sociālajam portretam un vajadzībām)
saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamajiem sociālās atstumtības riskiem, tad
pārbauda, vai biznesa plāna 2.sadaļā „Projekta īstenošanas apraksts” vai citur projekta iesniegumā ir
norādīts, kādi pasākumi projektā paredzēti, lai nodrošinātu mērķa grupas vajadzības atbilstoši
apzinātajam mērķa grupas sociālajam portretam un vajadzībām. Ja projekta iesniedzējs ir sniedzis
pasākumu aprakstu mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai un pasākumi ir atbilstoši apzinātajam
mērķa grupas sociālajam portretam un vajadzībām, tad apakškritērijā tiek piešķirts vērtējums 1
punkts. Ja projekta iesniedzējs atbilstoši 3.punktā norādītajam nav apzinājis mērķa grupas sociālo
portretu un vajadzības un/vai nav norādījis kādas aktivitātes tiks veiktas mērķa grupas vajadzību
nodrošināšanai, tad apakškritērijā netiek piešķirti punkti.
5. Atbilstoši 2., 3. un 4.punktā noteiktajai apakškritēriju vērtējuma kopsummai, tiek noteikts vērtējums
kritērijā.
Tas, vai projektam tiks piešķirts papildus vērtējums kritērijā, tiks noteikts projekta iesnieguma
vērtēšanas laikā.
Atbilstības kritērijā Nr.21 noteikts: „Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas sniedz garantiju, ka
saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts”.
Ņemot vērā, ka MK noteikumu Nr.179 35.2.apakšpunktā šāds dokuments nav norādīts kā papildus
iesniedzamais dokuments, tad par garantiju, ka saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tiks
uzskatīts projekta iesnieguma veidlapas parakstītais apliecinājums.
MK noteikumu Nr.179 35.2.8.apakšpunktā noteikts, ka projekta iesniedzējam ir jāiesniedz LIAA
iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus (ja attiecināms). Gadījumā, ja iepirkuma procedūra nav
jāveic, lai kvalificētos aktivitātei vai nav veikta, tad iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus nav
jāiesniedz. Minētajā gadījumā, ja iepirkuma procedūra nav veikta, bet ir veicama (proti, projekta
attiecināmajās izmaksās tiks iekļautas jaunizveidoto darba vietu darbinieku apmācību izmaksas, kuru
paredzamā līgumcena ir 50 000 LVL vai lielāka), tad jārēķinās ar to, ka projekta iesniegumam kvalitātes
kritērijā Nr.1 „Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai, ja darba vietu izveidošanai
projekta iesniedzējam par paša līdzekļiem ir nepieciešams veikt investīcijas (būvdarbus, iekārtu iegādi
u.c.)”, tiks samazināts punktu skaits.
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Iepirkuma procedūra
Vai iepirkuma procedūra ir jāveic par
katrām plānotajām apmācībām atsevišķi
(ņemot
vērā
dažādās
tehniskās
specifikācijas)?

Katrā konkrētajā gadījumā ir jāizvērtē atsevišķi, vai ir nepieciešams piemērot MK noteikumu Nr.65 IV
nodaļu, tomēr skaidrojam, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 9.punktu pakalpojumu iepirkumam, kura
paredzamā līgumcena ir 50 000 LVL vai lielāka piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
procedūru. Savukārt, saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 4.punktu piegādes līguma „paredzamo līgumcenu
nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles
iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas,
izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas
izmaksas)”. Turklāt, saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 5.punktu „ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas
preces vai pakalpojumi, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto
kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā”.
Par līdzīgiem pakalpojumiem ir uzskatāmi tādi, kuri veic vienādas funkcijas, apmierina vienu un to pašu
vajadzību, ir paredzēti vienam mērķim, tiem ir viens piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju loks u.tml.
Turklāt, svarīgs faktors ir tas, vai šie iepirkumi pasūtītājam ir nepieciešami vienā laikā. Saskaņā ar MK
noteikumu Nr.65 4.punktu, vienlaikus slēdzot piegāžu līgumus, tieši iepirkuma veicēja pienākumos
ietilpst izvērtēt, vai konkrētajā situācijā tas nav līgums par līdzīgām precēm.
Ņemot vērā, ka apmācības var būt līdzīgs iepirkuma priekšmets, gadījumā, ja paredzamā līgumsumma
pārsniedz 50 000 LVL, lūdzam rūpīgi izvērtēt iepirkuma veikšanas nepieciešamību.

Vai ir jāveic iepirkuma procedūra visam Saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 5.punktu „ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi,
projekta īstenošanas periodam vai var veikt iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma
tikai pirmajam projekta īstenošanas gadam? izpildi visā projekta īstenošanas laikā”.
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