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Projekta uzsākšana un īstenošana
Pirms projekta darbību uzsākšanas sagatavot
detalizētas tehniskās specifikācijas atbilstoši
finansējuma saņēmēja vajadzībām, kas tiks
izmantotas uzraudzības veikšanai
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Specifikāciju izstrāde
• Apsekot, apzināt katra individuālā PIPP specifikās vajadzības

• Iesaistīt pagastu pārvaldes vai iestāžu atbildīgās personas,
kas pārzina konkrētās vietas specifiku, t.sk., esošo
infrastruktūru un plānotos uzlabojumus
• Var veidot individuālos risinājumus (detalizēt specifikācijas
pa objektiem)
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Sasaiste ar «Trešā tēva dēla» projektu
Finansējuma saņēmējs var izmantot TTD projekta ietvaros izveidoto
infrastruktūru ERAF projekta rezultātu sasniegšanai ar nosacījumu, ka
netiek mazināta – ietekmēta TTD projektā noteiktā interneta apraides
jauda un netiek veikta dubultā finansēšana abu projektu ietvaros:
• Nodrošināt papildus iekštīkla kabeļu ievilkšanu
• Papildus apraides antenu vai ierīču iegādi un uzstādīšanu projektā
plānotajā PIPP
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Iepirkuma process
Organizēt tikai, kad apzinātas vajadzības un definēti
individuālie risinājumi

• Izvērtēt nepieciešamību veidot atsevišķu tīklu vai pilnveidot esošo
iekštīklu pakalpojuma nodrošināšanai
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Projekta ietvaros iegādes veicamas Elektronisko iepirkumu sistēmā!
Izņēmums:
ja projekta iesniedzēja vajadzībām atbilstošo preci nav iespējams
iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai ja
pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu veic
iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
Tehniskās prasības aprīkojumam noteiktas MK noteikumu Nr.185
4.pielikumā
Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludināšanu
triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas.

Sagatavo un iesniedz Aģentūrā iepirkuma plānu arī, ja plāno iegādes EIS.
Iepirkuma plānu vēlams iesniegt pirms plānotajiem iepirkumiem arī, ja
vēl nav noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu
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Iepirkuma process
• Izvairīties no iepirkuma sadalīšanas veicot atsevišķus
iepirkumus dažādiem aprīkojuma komplektiem.
• Sadalīta iepirkuma izmaksām var tikt piemērota finanšu
korekcija
• Var organizēt iepirkumu lotēs
• Ārpus EIS organizētam iepirkumam obligāti jānodrošina
iepirkuma
dokumentācijas
iesniegšana
Aģentūrā
pirmspārbaudes veikšanai. Līguma slēgšana vēlama tikai
pēc atkārtotas procedūras norises pārbaudes, lai izvairītos
no neatbilstoši veiktiem izdevumiem
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Aprīkojums
• Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var
iegādāties ne vairāk kā vienu daudzfunkcionālu iekārtu.
• Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var
iegādāties ne vairāk kā vienu drukas iekārtu.
• Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var
iegādāties ne vairāk kā vienu skeneri
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Aprīkojums
Ņemot vērā to, ka Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS)
visos piedāvātajos datorkomplektos ietilpst klaviatūra bez iebūvēta
viedkaršu lasītāja, tad ievērojot MK noteikumu Nr.185 16.2.apakšpunkta
nosacījumus un iegādājoties EIS datorkomplektu nav nepieciešams
papildus iegādāties klaviatūru ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, ja tiek
nodrošināts datorā iebūvēts vai pie datora pieslēdzams viedkaršu
lasītājs.
Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu var tikt
uzskatīta jebkura programmatūra vai interneta pārlūkprogramma, kas
spēj nodrošināt teksta atskaņošanu.

•
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Aprīkojums
MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma 2.tabulas 13.punktā bezvadu tīkla
iekārtai noteiktā prasība „Apraides diametrs (atvērtā laukā) – 50 m”
neatbilst MK noteikumu Nr.185 30.1. un 31.1. apakšpunktā ietvertajai
prasībai par bezvadu tīkla iekārtas apraides apjomu - vismaz 50 metru
rādiusā ap PIPP vai bezvada tīkla iekārtu.
Projekta ietvaros ir jāiegādājas tāda bezvadu tīkla iekārta, kura spēj
nodrošināt apraidi vismaz 50m rādiusā ap PIPP (atbilstoši MK
noteikumu 30.1. vai 31.1.apakspunktā noteiktajam).
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Aprīkojums
Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu
var tikt uzskatīta arī tāda bezvadu tīkla iekārta, kurai nav
iebūvēts vismaz 4 portu komutators, taču ir nodrošināts
LAN ports (internetam) un ir iespējams papildus pieslēgt
ārējo komutatoru ar četriem portiem, nodrošinot atbilstošu
iekārtas funkcionēšanu.
Minētajam ārējam komutatoram ir jābūt projekta
iesniedzēja rīcībā visā projekta uzraudzības periodā un to
jebkurā mirklī jāspēj pieslēgt bezvadu tīkla iekārtai,
nodrošinot vismaz 4 portu funkcionēšanu.
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Aprīkojums
• Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu var tikt
uzskatīta iekārta, kurai ir minētais WiFi certified vai analogs sertifikāts, kas
apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.
• Bezvadu interneta piekļuves zonas (Wi-Fi zonas) izveide pilsētas laukumos
un parkos ir pieļaujama, pie nosacījuma, ka projekta iesniegumā tiek
pamatota bezvadu interneta piekļuves zonas izveidošanas nepieciešamība
pašvaldības parkos un norādītas tās priekšrocības, salīdzinot ar citām
publiski pieejamām vietām pašvaldībā, kurās iespējams izvietot šādu zonu,
kā arī tiek sniegta pamatota informācija par ārā izvietotās tīkla iekārtas
drošības pasākumu nodrošināšanu. Iegādājoties un uzstādot ārpus telpām
lietojamas bezvadu tīkla pieejas punktu iekārtas („Access point”) ir
jānodrošina to atbilstība MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma 2.tabulā
noteiktajām prasībām.
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Aprīkojums un infrastruktūra
• MK noteikumu Nr.185 13.punktā definēto attiecināmo izmaksu
ietvaros var veikt tikai datortīkla komunikācijas iekārtu iegādi un
uzstādīšanu, kā arī iekšējo datortīklu uzstādīšanu - izveidi.
• Izmaksas par jaunu ārējo komunikācijas tīklu izveidi (piemēram,
kabeļu ceļu rakšana un guldīšana, optisko kabeļu tīkla izveide,
maģistrālo komunikāciju tīklu veidošana) kā arī komunikācijas
skapju iegādi un uzstādīšanu ir uzskatāmas par neattiecināmām.
• Iespējamie izņēmumi
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Aprīkojuma iegādes process
• Veic iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši MK noteikumu
Nr.185 4.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju ietvaros.
• Sagatavo EIS sistēmas izdruku iepirkuma izsludināšanas brīdī un lēmuma
pieņemšanas dienā (uzraudzības pierādījums preces un cenas
pieejamībai).
Ja, atbilstoša prece nav pieejama:
• Sagatavo konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju PIL noteiktā
kārtībā.
• Nodrošina dokumentācijas iesniegšanu VRAA pirmspārbaudes (pirms
iepirkuma izsludināšanas) un norises pārbaudes veikšanai (pēc lēmuma
pieņemšanas un pirms iepirkuma līguma slēgšanas).
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Projekta ieviešana
• Saskaņā ar 01.04.2014. MK noteikumu Nr.185 28.punkta
nosacījumu Jums PIPP jāizvieto vietās, kas brīvi pieejamas projekta
gala labuma saņēmējiem un atbilstoši 57.punktam jānodrošina, ka
projekta īstenošanas laikā iegādātais PIPP aprīkojums vismaz 5
gadus pēc projekta īstenošanas ir finansējuma saņēmēja īpašums.
• Par telpām, kurās plānots izveidot jaunus vai uzlabot esošos PIPP un
kuras nav pašvaldības īpašumā ir jābūt noslēgtam ilgtermiņa nomas
līgumam par vismaz 5 turpmākajiem gadiem pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas.
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Kas jāņem vērā īstenojot projektu?
Projekta dzīves cikla laikā nevar tik plānoti neto
ieņēmumi!
Ieņēmumi var tikt plānoti par dokumentu izdruku (tai
skaitā par dokumentu pavairošanu), kas sedz minēto
darbību pašizmaksu.
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Neattiecināmas izmaksas un darbības
• Ārējo tīklu un infrastruktūras izveide, kas plānota citiem
pakalpojuma sniedzējiem, pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai vai paredzēts ne tikai PIPP darbības nodrošināšanai
(optika, kabeļu ceļu rakšana, sadalnes skapja izbūve)
• Pakalpojuma izmaksas ar interneta pakalpojuma sniedzēju
(interneta tarifu plāna abonements) un vienreizējie maksājumi
jaudas palielināšanai
• Portatīvā datortehnika un biroja mēbeles, kā arī rekonstrukcijas,
renovācijas darbi.
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Vispārīgie nosacījumi

18

Finanšu plūsma

• Avansa un starpposma maksājums nepārsniedz 90% no
piešķirtā ERAF un valsts budžeta dotācija apmēra.
• Avansa maksājums - atbilstoši avansa pieprasījumam,
apmērā, ko iespējams apgūt 6 mēnešu periodā,
nepārsniedzot 50% no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
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Projekta ieviešana
Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kurus atmaksā no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā
līdzfinansējuma, naudas plūsma, kā arī aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē
ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

Iegādāto aprīkojumu un materiālās vērtības grāmato finansējuma saņēmēja
aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus. Iegādātās un instalētos
programmnodrošinājumus - kā ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumus.
Finansējuma saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un
aprīkojumu, kurā veikti ieguldījumi, apdrošina pret zaudējumiem vai
bojājumiem, kas varētu rasties dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas
rīcības vai nelaimes gadījumu dēļ, vismaz piecus gadus pēc projekta
īstenošanas
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Publicitāte
• Plānot izpildāmus publicitātes pasākumus.
• Uzraudzības procesā jānodrošina pierādījumi publicitātes
pasākumiem atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam.
• VISĀM publikācijām jāatbilst vizuālās identitātes prasībām
(MK noteikumi Nr.749).
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Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
Pārbaužu laikā pastiprināti tiks pārbaudīts:
 Faktiski iegādātā aprīkojuma atbilstība tehniskajai specifikācijai un
MK noteikumu Nr.185 prasībām;
 Vai finansējuma saņēmējs nodrošina šādu publisko interneta pieejas
punktu datu pastāvīgu uzskaiti:
• darbības laiku;
• datu pārraides apjomu;
• bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaitu.
Vai izveidots reģistrācijas žurnāls publisko interneta pieejas
punktu apmeklējuma uzskaitei?
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• Tā kā MK noteikumi Nr. 185 nereglamentē to, ka jāuzskaita vienīgi
unikālo pieslēgumu skaits, tad pašvaldība var nodrošināt tikai
kopējā pieslēgumu skaita uzskaiti. Tā kā 01.04.2014. MK noteikumi
Nr.185 neparedz iekārtu nolasīto uzskaites datu uzglabāšanu, tad
iesakām reizi mēnesī vai ceturksnī veidot kopsavilkumu jeb
apkopojumu, kurā tiek norādīts veikto pieslēgumu skaits, kā arī
veiktais lejupielāžu un augšupielāžu apjoms.
• Lai nodrošinātu aktivitātes ietvaros izveidoto vai uzlaboto PIPP
lietderības monitoringu, tad datu uzskaiti atbilstoši 01.04.2014. MK
noteikumu Nr. 185 65.3 apakšpunktā noteiktajai informācijai (t.sk.
kopsavilkumu par pieslēgumu skaitu) vēlams nodalīt un sagatavot
par katru PIPP atsevišķi.
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Projekta ieviešana
MK noteikumu regulējums neaizliedz finansējuma saņēmējam veidot
individuālos risinājumus pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram:
• Noteikt pieslēguma sesijas ilgumu
• Izstrādāt lietošanas kārtību (papīra formātā vai automātiski startējot
pārlūku)
• Izmantot satura filtrus u.c. Risinājumus, kas finansējuma saņēmēja
ieskatā ir būtiski

24

• Projektus īsteno ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.
• Izdevumi ir attiecināmi, ja tie radušies projekta
īstenošanas laikā.
• Izmaiņu gadījumā iespējami grozījumi starp budžeta
pozīcijām, nemainot projekta mērķi un uzraudzības
rādītājus.
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Veiksmīgu turpmāko
sadarbību kopīgu
mērķu sasniegšanā!
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