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5.3.1. SAM "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanas iespējas" mērķis
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• attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības 
direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Kas?

• uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 
iedzīvotāju skaita pieaugums – par 58 726 iedzīvotājiem

• iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto 
notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu faktiskie 
pieslēgumi, – 1 338 300 iedzīvotāji;

• iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu 
pieslēgumi, – 92 % no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijās ar 
CE lielāku par 2000;

Kā?



CFLA iesniedzamā informācija:
pirms līguma parakstīšanas

Divdesmit darba dienu laikā pēc atzinuma par PI 
apstiprināšanu / lēmuma nosacījumu izpildi CFLA ir jāiesniedz:

 finansējuma saņēmēja rekvizīti, ja tie ir mainījušies kopš 
projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

 informācija par amatpersonu, kas parakstīs līgumu par 
projekta īstenošanu un amatpersonas paraksta paraugu, kā arī 
to personu parakstu paraugus, kas līguma par projekta 
īstenošanu ietvaros būs tiesīgas finansējuma saņēmēja vārdā 
apstiprināt un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus 
(t. sk. maksājuma pieprasījumus);

 paraksttiesīgās personas pilnvarojumu (ja attiecināms); 

 projekta tehniskos precizējumus ( ja attiecināms)

Līgums jāparaksta un jānosūta CFLA piecu darba dienu laikā 
kopš tā saņemšanas
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CFLA iesniedzamā informācija:
pirms līguma parakstīšanas

 Elektroniski parakstāms līgums un citi dokumenti:
 Ja ir vairāki valdes locekļi, kas kopīgi pārstāv sabiedrību, katrs

no valdes locekļiem elektroniski paraksta dokumentu

 KP VIS – tehniski iespējams ievadītos datus apstiprināt tikai 
1 atbildīgajai personai 

Pilnvara

Parakstu paraugi 

Papildu lēmumi (piem.,kapitāldaļu turētāju sapulces) par 
tiesībām slēgt līgumus virs noteiktas summas; ilgākus par 
noteikto termiņu, citi ierobežojumi)
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Līguma vispārējie noteikumi:
projekta konts, avanss

Projekta konta rekvizīti jāiesniedz CFLA kopā ar pirmā avansa 
maksājuma pieprasījumu vai pirmo maksājuma pieprasījumu. Nav 
noteikts termiņš konta atvēršanai!

Avanss: 
 Līdz 30% no Kohēzijas fonda finansējuma
 Var pieprasīt pa daļām
 Pieprasītajai avansa summai jābūt pamatotai
 Avansa apguves termiņš – 6 mēneši

Nosacījumi avansa saņemšanai vs. projekta konts:
 Valsts kase – nav specifisku nosacījumu
 Darījuma konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāslēdz 3 

pusējs līgums ar FS, kredītiestādi, CFLA
 Norēķinu konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāiesniedz 

bankas garantija par avansa summu

Svarīgi:
Avansa pieprasījumu jāiesniedz brīvā formā (vēstule), pamatojums, 
skaidrojums, kā avanss tiks apgūts, ja nepieciešams, pievienojot 
pamatojošos dokumentus. Ievadot avansu KP VIS sistēmā, jānorāda 
tieši tas pats, dokumenti jāpievieno sagatavošanas statusā.  
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CFLA iesniedzamā informācija:
līguma īstenošanas laikā

Nr. Informācijas/ pārskata veids Veidlapa Iesniegšanas termiņš

1. Iepirkumu plāns

 izmaiņas iepirkumu plānā

10.02.2015. MK 

noteikumu Nr.77 

1.pielikums

Iesniedzams KP VIS 

10 dd. laikā pēc vienošanās 

noslēgšanas

 tūlīt pēc aktualizēšanas

2. Plānoto maksājuma 

pieprasījumu iesniegšanas 

grafiks

 izmaiņas maksājuma 

pieprasījumu grafikā

CFLA izstrādāta 

veidlapa

Iesniedzams KP 

VIS 

10 dd. laikā pēc vienošanās 

noslēgšanas

 ne vēlāk kā 5 dd. pirms 

kārtējā maksājuma 

pieprasījuma iesniegšanas

3. Maksājuma pieprasījums

(atbilstoši grafikam, ne retāk 

kā reizi ceturksnī)

10.02.2015. MK 

noteikumu Nr.77 

2.pielikums

Iesniedzams KP 

VIS 

Atbilstoši līguma 

nosacījumiem – reizi 

ceturksnī (nulles MP) 

Pārskatu veidlapas pieejamas CFLA mājaslapā:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana
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CFLA iesniedzamā informācija:
pēcuzraudzības periodā

Pēcuzraudzības perioda laikā jāiesniedz:

Pēcprojekta pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu – 5 
gadus ik gadu pēc noslēguma maksājuma

Pārskats par energoefektivitāti (Energoefektivitātes likuma 
15.pants) – 3 gadus ik gadu pēc noslēguma maksājuma – tikai 
tad, ja projektā tiek būvēta/ rekonstruēta KSS

Informācija par zaļajām darba vietām – pirmajā pēcprojekta 
pārskatā
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Līguma vispārējie noteikumi:
termiņi, ierobežojumi

Projekta īstenošana – laiks:
 2., 3. un 4.kārtas projektu īstenošanas maksimālais

ilgums – 4 gadi, nepārsniedzot 31.12.2022.

Projekta īstenošana – rādītāji: 
 Visi projektā plānotie rādītāji jāsasniedz līdz 

projekta īstenošanas beigām

Maksājumi projekta ietvaros: 
 Avansa un starpmaksājumu maksimālā summa - līdz 

90% no Kohēzijas fonda finansējuma
 Noslēguma maksājums – tikai pēc rādītāju 

sasniegšanas

Dokumentu glabāšanas termiņš - 10 gadus pēc atbalsta 
piešķiršanas (elektronisko dokumentu uzglabāšanas principi: 
pieejamība, drošība, izmantojamība)

Svarīgi:
Ne projekta maksimāli noteikto īstenošanas termiņu, ne rādītāju 
sasniegšanas termiņu nevarēs pagarināt!
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Līguma vispārējie noteikumi:
atmaksājamā palīdzība

Atmaksājamā palīdzība - Atbalsta summa, kas SAM MK
noteikumu noteiktu nosacījumu neizpildes gadījumā ir atmaksājama
Sadarbības iestādei, veicot pārrēķinu saskaņā ar Atbildīgās iestādes
izstrādātajām vadlīnijām atmaksājamās palīdzības aprēķināšanai

CFLA lēmumu par atmaksājamā finansējuma apmēru pieņem 6
mēnešu laikā pēc iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņa beigām
– ti., 6 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām

Ja pieņemts lēmums par atmaksājamo palīdzību, FS attiecīgo
finansējumu atmaksā 12 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas

Ja to nav iespējams atmaksāt 12 mēnešu laikā, finansējuma
saņēmējs un sadarbības iestāde vienojas par atmaksas grafiku, kas
kopumā nepārsniedz 24 mēnešus

Svarīgi:
Metodika VARAM mājaslapā par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu:
http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18640
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Pārbaudes:
iepirkumu pārbaudes

 iepirkumu pirmspārbaudes: 

 iepirkumu dokumentācijas pārbaudes pēc 
iepirkumu izsludināšanas 

 iepirkumu norises pārbaudes līdz iepirkumu 
līguma noslēgšanai

 iepirkumu pārbaudes, izskatot maksājuma pieprasījumus
vai pārbaudēs projektu īstenošanas vietās:

 iepirkumi, kuriem nav veiktas pirmspārbaudes 
(tajā skaitā Iepirkumu uzraudzības biroja 
kompetencē esošajiem iepirkumiem) 

 atzinums par veikto pārbaudi netiek sniegts

Svarīgi:
Pirmspārbaudes tiek veiktas izlases kārtībā, FS tiek informēts, 

kāds iepirkums tiks pārbaudīts

Praktiski tiek pārbaudīti visi projekta ietvaros veiktie iepirkumi
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Pārbaudes:
pārbaudes projekta īstenošanas vietā

 Pirmslīguma pārbaudes

 Pārbaudes projekta īstenošanas vietā projekta 
īstenošanas laikā

 Pārbaudes pēcuzraudzības periodā

Svarīgi:

Pārbaude projekta īstenošanas beigās, lai pārliecinātos par 
rādītāju sasniegšanu
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Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Maksājumu pamatojošā dok., 
grāmatvedības uzskaite, dubultais 
finansējums, ieņēmumi

Kontroles sistēma, dokumentācijas 
uzglabāšana, vizuālā identitāte, iepirkumu 
atbilstība

Atbilstība projektam, līgumu 
faktiskā izpilde 

Projekta ietvaros radīto materiālo 
vērtību, vienību fiziska pārbaude 
(kvalitāte, apjoms, atrašanās vieta, 
izmantošanas mērķi)



Informācijas un publicitātes 
pasākumi
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ERAF finansējums 
nepārsniedz 500 000 

euro

• informatīvais 
plakāts projekta 
īstenošanas laikā

ERAF finansējums 
pārsniedz 500 000 

euro

• pagaidu 
informatīvais 
stends projekta 
īstenošanas laikā;

• pastāvīgs 
informācijas stends 
vai plāksne

Informācija par 

projektu tīmekļvietnē 
(ja tāda izveidota)

• ne retāk kā reizi 3 
mēnešos projekta 
īstenošanas laikā



Paldies par uzmanību!


