
3.5.1.1.aktivitāte 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000“
2.uzsaukums 



Pieteikšanas termiņu izmaiņas 2. atlases kārtai

2009.gada 7.jūlijā tika uzaicināti pieteikties potenciālie 
projektu pieteicēji;
Izsūtīta  informācija par atlikšanu 2009.gada 7.septembrī
Atkārtoti  uzaicinājums izsūtīts 31.03.2010.



Pieteikšanās termiņu izmaiņas 2. atlases kārtai
2009.g.  30.jūlijā Finanšu ministrija vēstulē Vides 
ministrijai ir norādījusi, ka sloga uz valsts budžetu 
atvieglošanai nepieciešams veikt grozījumus Ministru 
kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr. 836 
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”,
izslēdzot iespēju saņemt valsts budžeta 
līdzfinansējumu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.



Veiktie grozījumi MK noteikumos
04.12.2007. Ministru kabineta noteikumi nr. 836 
„Noteikumi par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 
2000"
Grozījumi pieņemti Ministru kabinetā 16.03.2010. 
not. nr.266



Galvenie grozījumi
aktivitātei pieejamais Kohēzija fonda līdzfinansējums 
atbilstoši MK lēmums palielināts par 7,035 milj. latu, 
maksimālā finansējuma apjomu sadalījumā pa 
aglomerācijām neietekmē
noteikta maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte 
projektiem, kas apstiprināti pēc 2009. gada 1. janvāra –
95%, 
paredzētas iespējas saņemt avansa maksājumus, ja 
atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu līdzekļi (2010.gadā
nav pieejami, 2011.gadā visdrīzāk arī nē);
Precizēta pieņēmumi makroekonomisko rādītāju 
lietošanai, kas izmantojami TEP aprēķinos



Pamata nosacījumi

Informācija par notikušajiem semināriem:
(2009.gada semināri)

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc
=8834



Projekta iesniedzējs
Projekta iesniedzējs ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes lēmumu, pārvaldes līgumu vai 
pašvaldības un kapitālsabiedrības līgumu (atkarībā no projekta iesniedzēja 
juridiskā statusa) sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā.

Minimālā projekta gatavības stadija :
- Projektam ir jābūt sagatavotai tehniskajai specifikācijai apvienotā būvdarbu 
un projektēšanas iepirkuma izsludināšanai (ja tāds paredzēts) vai akceptēts 
tehniskais projekts vismaz vienam projektā plānotajam būvdarbu 
iepirkumam.

- Projekta Tehniski ekonomiskajam pamatojumam jābūt akceptētam 
ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisijā

- Noslēgts līgums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu projekta teritorijā



Līgums par pakalpojumu (sabiedrisko pakalpojumu) 
sniegšanu:
Ar pašvaldību ir noslēgts līgums, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz 
kapitālsabiedrība. Līgumā noteikts:

• konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi;
• prasība ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par 

nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu 
minētā pakalpojuma vai minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar konkrētajam 
pakalpojumam izvirzītajām prasībām;

• līguma darbības laiks;
• ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija;
• ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās 

ekskluzīvās vai īpašās tiesības;
• iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumi atlīdzības 
(kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī
atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un 
atmaksāšanai.



Pašvaldības pārvaldes lēmumā (parasti tie ir divi lēmumi), 
ja iesniedzējs ir pašvaldība vai pārvaldes līgumā, ja 
iesniedzējs ir pašvaldības aģentūra - tiek vērtēta šādu 
nosacījumu atbilstība:

Ir pieņemts pārvaldes lēmums par ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz 
pašvaldība vai tās iestāde. Pārvaldes lēmumā noteikts:

• konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi,
• ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija,
• ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi.



Veicamās darbības

Vides ministrijas ieteikumi un svarīgie termiņi 



Līdz 31.05.2010. projektu iesniedzējiem:
jānodrošina projekta finanšu analīzes aktualizācija 
atbilstoši atbalsta likmes un makroekonomisko rādītāju 
izmaiņām 

jāsaņem Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu 
vērtēšanas komisijas akcepts par tehniski ekonomisko 
pamatojumu (TEP). 

Projektiem, kuri jau ir saņēmuši TEP akceptu, atkārtoti 
akceptu nepieciešams saņemt:

gadījumā, ja aktualizējot TEP finanšu sadaļu tiek mainīti prioritārās 
investīciju programmas apjomi tādos apmēros, kā tas noteikts minēto 
noteikumu 17.punktā (finanšu apmērs pārsniedz 20 %, fiziskie apjomi 
naudas izteiksmē pārsniedz 5 %) 
Ja līdz 31.05.2010 beidzas TEP akcepta 2 gadu derīguma termiņš



Projektu iesniedzēju iespējas:
Uzsākt iepirkumu procedūru organizēšanu, ja ir sagatavota 
tehniskā dokumentācija, atbilstoši plānotajām būvdarbu 
līgumcenām (VIDM vai pašu iepirkums) pirms projekta 
iesnieguma apstiprināšanas
Saskaņot aktualizētu TEP akcepta saņemšanai 
elektroniski, vai iesniedzot ar domes lēmuma projektu. 
Akcepts tiks izsniegts pēc oficiāla domes lēmuma 
saņemšanas. 
Izmantot VIDM mājas lapā publicētās vadlīnijas projektu 
iesniegumu veidlapas aizpildīšanai un jautājumus/ atbildes 
kurus ir uzdevuši citi projektu iesniedzēji. Jautājumus par 
projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanu sūtīt uz 
esfondi@vidm.gov.lv;



ŪBK kontakti TEP saskaņošanai:
Ilze Krēmere – ŪBK vadītāja 66016721
Maija Gleizde – ŪBK sekretāre 66016723
Inese Karēle – ŪBK finansists 66016722



Īpaši jautājumi

Aicinām pievērst vislielāko uzmanību tālāk minētajiem 
jautājumiem! 



Aglomerācijas noteikšana
Atgādinām, ka aktivitāte ir vērsta uz aglomerāciju, nevis 
administratīvo teritoriju 

Padomes Direktīva (1991. gada 21. maijs) par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEK)

"aglomerācija" nozīmē zonu, kur iedzīvotāju skaits un/vai 
ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai 
varētu savākt notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu 
vidē

Atbilstība direktīvai ir 100% pieslēgumu iespējas 
aglomerācijā!



Aglomerācijas noteikšana (2)
Ja aglomerācijā iesniedzējs ietver tādas teritorijas, kurās 
tikai nenoteiktajā nākotnē plāno veikt jebkādus 
uzlabošanas darbus un šobrīd centralizētie pakalpojumi 
nav pieejami:

Iesniedzējs uzņemas atbildību pēc projekta īstenošanas 
kontrolēt un nodrošināt, ka tādās teritorijās savāktie 
notekūdeņi tiek pienācīgi uzskatīti un tiek novadīti vidē
atbilstoši normatīvu prasībām vai arī centralizētājā sistēmā



Rādītāju noteikšana
Projekta iesniedzējam skaidri jāapzinās, ka rādītāju 
neizpilde var nozīmēt finansējuma atcelšanu projektam
Rādītāji nav informatīvi – tie nodrošina projekta mērķa 
izpildi

Iesniedzējs uzņemas atbildību par informāciju, ko norāda 
savā iesniegumā. Jābūt absolūti skaidram, kā pēc projekta 
pabeigšanas varēs atskaitīties par rādītājiem. 



Pašfinansēšanas shēma
Projekta iesniedzējs skaidri norāda naudas plūsmas 
prognozē (tekstā), vai tiek plānota pašfinansēšanas shēma
Projekta iesniegumu vērtēšanas komisija, vērtējot projekta 
iesniegumu, uzskatīs, ka projektam piemēro 
pašfinansēšanas shēmu, ja naudas plūsmas prognozē varēs 
skaidri identificēt, ka atmaksas no ES fonda netiek 
plānotas ātrāk par sešiem mēnešiem no projekta līguma 
parakstīšanas (ja bija sagatavošanas izmaksas) vai pirmo 
izdevumu veikšanas pēc līguma parakstīšanas. 
Vienlaikus, Projekta iesniegumu vērtēšanas komisija, 
vērtējot projekta iesniegumu, uzskatīs, ka projektam ir 
nodrošināts līdzfinansējums un priekšfinansējums 
pietiekamā apjomā, ja naudas plūsmas prognozē būs 
nepārprotami skaidri norādīts, ka apgrozāmos līdzekļus 
sedz projekta iesniedzējs (finansējuma saņēmējs) 



Pašfinansēšanas shēma (2)
Projekta iesniedzējam ir jāapliecina 
finansējuma esamība tādā apjomā, lai tas būtu 
pietiekams līdzfinansējumam, neattiecināmo 
izmaksu segšanai un apgrozāmo līdzekļu 
segšanai.
Ja finansējums tiek nodrošināts pilnībā vai 
daļēji ar pašvaldības galvojumu, jāņem vērā šie 
apsvērumi, sagatavojot lēmumus par 
finansēšanu

Limiti pašvaldību galvojumiem un aizņēmumiem – līdz 30% 
(ES fondu projektiem)



Pašfinansēšanas shēma (3)
Aicinām ņemt vērā, ka 6 mēnešu periods 
(līdzekļu atmaksa pēc saņemšanas no Eiropas 
Komisijas) ir pieņēmums, dokumentu 
kvalitātes un citu ārpus valsts kontroles esošo 
iemeslu dēļ var veidoties kavējumi

Praksē finansējuma saņēmējam nepārtraukti 
jāseko līdzi naudas plūsmai projektā, jo nekādi 
citi resursi apgrozāmo līdzekļu segšanai, 
izņemot paša finansējuma saņēmēja līdzekļus, 
nebūs pieejami  



Izmaksu attiecināmība

Skapji, galdi, krēsli un servīzes joprojām nav 
attiecināmās izmaksas!

Lūdzam, plānojot iepirkumus, ņemt vērā:
Regulāri tiek konstatēts, ka uzraudzības līguma un būvdarbu 
līguma ietvaros tiek plānoti vienādi izdevumi;
Regulāri tiek konstatētas izmaksas saistībā ar uzturēšanas 
pasākumiem – reagenti utt. 
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