SAM 5.3.1 „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt pieslēgšanās iespējas”
projektu iesniegumu atlases
2.kārta

2017. gada 26.aprīlī

SAM 5.3.1. īstenošanas ietvars (I)
SAM 5.3.1. norisi regulē MK 21.06.2016. noteikumi Nr.403:
 Finansējuma saņēmējs:
pakalpojumu sniedzēji;

ūdenssaimniecības

sabiedrisko

 Projektu iesniegumu atlase: ierobežota projektu iesniegumu
atlase - 38 aglomerācijas ar 2000 < CE < 10 000; ;

 2.kārtā pieejamais KF finansējums: 45 425 212 euro;
 KF atbalsta likme: līdz 85%, atbilstoša izmaksu - ieguvumu
analīzē aprēķinātajai;

2

SAM 5.3.1. īstenošanas ietvars (II)

 MK noteikumu 2.pielikumā ir noteikts katrai aglomerācijai
pieejamais KF finansējums un sasniedzamais rādītājs;

 Ja iznākuma rādītāju vērtības netiek sasniegtas projekta
īstenošanas laikā projekta iesniedzējs atmaksā sadarbības
iestādei KF finansējumu par nesasniegto iznākuma rādītāju
apjomu;
 Projektu īstenošanas termiņš 2.kārtas projektiem 4 gadi, bet ne
ilgāk par 2022.gada 31.decembri.
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SAM 5.3.1. īstenošanas ietvars (III)
SAM 5.3.1. ietvaros neatbalsta un izmaksās neiekļauj (MKN 23.p.):
• Ūdensapgādes un kanalizācijas būvju izveidi ārpus esošās apbūves un
ūdensapgādes apkalpes un aglomerācijas zonas;
• dzeramā ūdens ieguves vietu, sagatavošanas staciju un iekārtu
būvniecību;
• NAI (t.sk. notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu pārstrādes un
apsaimniekošanas iekārtu) būvniecību;
• ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas jau
sākotnēji atbilst normatīvajos aktos par dzeramā ūdens kvalitāti un
notekūdeņu savākšanu un būvnormatīvos noteiktām prasībām;
• aprīkojuma iegādi, kas attiecas uz kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
uzturēšanas, apkalpošanas un izbūves pasākumiem;
• zemes vai būves iegādi;
• būvju izmaksas, kas pirms projekta iesniegšanas ir pieņemtas
ekspluatācijā.
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SAM 5.3.1. īstenošanas ietvars (IV)
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS (MKN 22., 25.p.)
ir radušās pēc 2014.gada 1.decembra;
tieši saistītas ar KF atbalstāmajām darbībām;
•
ir samērīgas un pamatotas;
•
nav radušās uz darba līguma pamata

•
•

projektēšana, autoruzraudzība
un būvuzraudzība
(nepārsniedzot 7% no būvdarbu
attiec.izm.)

Jaunu tīklu izbūvei,
t.sk. inženiertīkla elementu vai posmu
nojaukšanas, pārnese un šķērsošanas
izmaksas

tās
nepieciešamas
jaunu
kanalizācijas
ārējo
inženiertīklu
izbūvei

tās nav
saistītas ar
kanalizācijas
ārējo
inženiertīklu
pārbūvi vai
atjaunošanu

kanalizācijas
inženiertīklu
būvniecība

publicitātes pasākumi

Esošo tīklu pārbūvei un
atjaunošanai
(nepārsniedzot 5% no jaunu
kanalizācijas tīklu izbūvei
plānotajām attiec. izm.)

kanalizācijas ārējo
inženiertīklu
būvdarbi nojaucamo
ārējo inženiertīklu
elementu vai posmu
atrašanās vietā ir
ekonomiski un
tehniski pamatoti

t.sk. ekspluatācijas
noteikumu prasībām
neatbilstošu
kanalizācijas ārējo
inženiertīklu elementu
vai ārējā inženiertīkla
posma nojaukšanas
izmaksas
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SAM 5.3.1. īstenošanas ietvars (V)

SAM 5.3.1. neattiecināmajās izmaksās iekļauj (MKN 26., 27.p.):
• projekta pamatojošās dokumentācijas izmaksas (TEP, IIA, IVN)
• ūdensapgādes ārējo inženiertīklu būvniecības izmaksas;
• piegādes līgumu izmaksas, t.sk. tehnoloģisko iekārtu piegādes,
montāžas, ieregulēšanas izmaksas);
• jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas šķirtsistēmu izveidi;
• jaunu pievadu izbūvei pieslēgumu izveidei pie projektā izbūvētajiem
kanalizācijas ārējiem inženiertīkliem pakalpojuma lietotāja nekustamajā
īpašumā;
• izmaksas, kas pārsniedz MK noteikumos noteiktos izmaksu
ierobežojumus;
• papildus obligātajām publicitātes prasībām veiktos publicitātes
izdevumus;
• PVN, ja tās ir atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
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Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšana
MKN 28.punktā noteiktais, ka ievērojot būvdarbu tāmēs norādīto būvdarbu attiecināmo
un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru, šādu pat attiecību ievēro projektēšanas,
autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu īpatsvara noteikšanai

Katra būvdarbu līguma apjomi un izmaksas dalījumā pa sekojošām pozīcijām:
ATTIECINĀMĀS

NEATTIECINĀMĀS

jaunu kanalizācijas ārējo
inženiertīklu būvdarbu izmaksas,
ieskaitot ar jaunu tīklu izbūvi
saistītie darbi

jaunu ūdensapgādes ārējo
inženiertīklu būvdarbu izmaksas,
t.sk. ar jaunu tīklu izbūvi saistītie
darbi

(piemēram, nojaukšanas, pārneses,
šķērsošanas izmaksas)

60%

esošo kanalizācijas ārējo
inženiertīklu un pārbūves un
atjaunošanas izmaksas, t.sk.
saistītie darbi
(piemēram, nojaukšanas, pārneses,
šķērsošanas izmaksas)
LĪDZ 5%

(piemēram, nojaukšanas, pārneses,
šķērsošanas izmaksas)

esošo ūdensapgādes tīklu
pārbūves un atjaunošanas
izmaksas, t.sk. saistītie darbi

40%

(piemēram, nojaukšanas, pārneses,
šķērsošanas izmaksas)

esošo kanalizācijas ārējo
inženiertīklu un pārbūves un
atjaunošanas izmaksas
VIRS 5%

Tātad šo būvdarbu līgumu atbalstāmo darbību projektēšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai,
t.sk. inženiertehniskajai uzraudzībai izmaksas plāno, nepārsniedzot 7% no konkrētā līguma
būvdarbu attiecināmajām izmaksām
MKN 35.punktā noteikts, ka maksājuma pieprasījumu par Tehniskā projekta izstrādi varēs iesniegt 7
atmaksai tikai pēc būvdarbu līguma noslēgšanas

Projektu pamatojošie dokumenti (I)
 Kartogrāfiskais materiāls (NAI un izplūdes vietas koordinātas)
 Pakalpojumu
līgums
ar
pašvaldību
par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (nevis deleģēšanas
līgums)
vai
pārvaldes
lēmums
par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (ja pakalpojumu
sniedz pašvaldība vai tās iestāde), vai pašvaldības saistošie
noteikumi (ja pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra);
 Pašvaldības
lēmums
par
projekta
līdzfinansējuma
nodrošināšanu un finansējuma avotiem;
 Projekta izmaksu un ieguvumu analīze – VARAM tīmekļvietnē
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18640
sadaļā «Metodiskie materiāli un vadlīnijas finansējuma
saņēmējiem» aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un
metodika;
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Projektu pamatojošie dokumenti (II)
 Būvdarbu tāme noslēgtiem būvdarbu līgumiem vai indikatīvā
būvdarbu tāme, kurā atspoguļoti plānotie katra būvdarbu līguma apjomi
un izmaksas;
 Ietekmes uz vidi novērtējuma dokumenti;
 Dokumenti, kas pierāda projekta gatavības stadiju;
 Ar pašvaldību saskaņots pieslēgumu nodrošinājuma plāns projektā
plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai izveidei, kas
parāda projekta iznākuma rādītāju sasniegšanas laika grafiku projekta
īstenošanas laikā, kā arī turpmāko pieslēgumu nodrošināšanas plānu,
ja pēc projekta īstenošanas ir plānota papildus pieslēgumu izveidošana
pie projekta ietvaros izbūvētās infrastruktūras;
 Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu kapacitāte ir pietiekama projektā paredzēto jauno pieslēgumu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai papildu radītā apjoma un slodzes
atbilstošai attīrīšanai;
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Projektu pamatojošie dokumenti (III)
 Zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (nav obligāts);
 Tehniski ekonomiskais pamatojums (nav obligāts);
 Noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota
dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez
galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma;
 Projekta iesniedzēja apliecinājums par tiesībām projekta
īstenošanas un pēcuzraudzības laikā piekļūt zemesgabaliem,
kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi, un veikt tajos
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbus un
uzturēšanas darbus (attiecināms uz infrastruktūras izbūvi, par kuru uz
projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir izstrādāts tehniskais projekts),
vai
– projekta iesniedzēja apliecinājums par šādu tiesību iegūšanu
projektēšanas laikā pirms būvdarbu uzsākšanas (attiecināms uz
infrastruktūras izbūvi, par kuru uz projekta iesnieguma iesniegšanas
dienu nav izstrādāts tehniskais projekts)
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Atmaksājamā palīdzība
 MKN 29.punktā noteiktais atmaksājamās palīdzības mehānisms, ko
aprēķina, ja nesasniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā plānoto
iznākuma rādītāja vērtību – iedzīvotāju skaitu, kā arī to iedzīvotāju
īpatsvaru, kuriem nodrošināti CKS pieslēgumi.
 Atmaksājamo summu aprēķina, reizinot nesasniegto iznākuma rādītāja
apjomu ar vienas iznākuma rādītāja vērtības izmaksām,

 Atmaksājamās palīdzības mehānismu un finanšu korekciju nepiemēro,
ja finansējuma saņēmējs sasniedz projekta iznākuma rādītāja vērtību
vai to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti CKS pieslēgumi.
Detalizētu informāciju par atmaksājamo palīdzību un aprēķina piemēri http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18640
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Kvalitātes kritēriji (I)
Kritērijs, kas ir izslēdzošais:
 (3.1.) Projekta gatavības pakāpe – jāiegūst vismaz 1 punkts
• Noslēgts līgums par projektēšanu (projektiem ar kopējo
summu līdz 3 500 000 euro) – 1 punkts
• Būvatļaujā ir izdarīta būvvaldes atzīme par tajā noteikto
būvprojektēšanas nosacījumu izpildi vismaz vienam
projektā plānotajam būvdarbu līgumam – 2 punkti
• Iepirkuma procedūra noslēgusies (uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi ir publicēts paziņojums par iepirkuma
uzvarētāju) vismaz vienam būvdarbu līgumam par projektā
paredzētajiem būvdarbiem – 3 punkti

12

Kvalitātes kritēriji (II)
Kritēriji, kas nav izslēdzoši un dod papildu punktus:
 (3.2) Projekta ES fondu ieguldījumu efektivitāte (izmaksas tieši
vērstas uz būvdarbiem)
 (3.3) Ir veikta detalizēta projekta alternatīvu tehniskā un ekonomiskā
analīze
 (3.4) Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (salīdzinājums ar citu
projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītājiem atlases kārtas
ietvaros)
 (3.5) Papildus 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta
attiecināmajām darbībām tiek plānota ūdenssaimniecības sistēmas
kompleksa attīstība
 (3.6) Projekta iesniedzēja nodrošinātais līdzfinansējumu apjoms
 (3.7) Zaļā iepirkuma piemērošana (HP „ilgtspējīga attīstība” kritērijs)
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Paldies par uzmanību!

