5.2.1.1.pasākuma «Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas
attīstība» vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai
Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem
2017.gada 2.marts

5.2.1.1.pasākums «Atkritumu dalītas savākšanas
sistēmas attīstība»
Mērķis: attīstīt atkritumu dalītas savākšanas sistēmu un veicināt materiālu
vairākkārtēju izmantošanu
Kohēzijas fonda finansējums, par kuru izsludināta atlases kārta:
• Atkritumu dalītas savākšanas punktu un laukumu izveidei – 3 957 927 euro
• Specializētā transportlīdzekļa iegādei – 1 181 250 euro
Atlases kārtas veids: atklāts konkurss

iesniedz atsevišķus
projektus

Kohēzijas fonda atbalsta likme – līdz 35%
Iznākuma rādītājs: šķiroto atkritumu apjoma palielinājums atbalstītajos
projektos 52 000 t gadā rādītāju sasniedz katru gadu
Projektu iesniedzēji: kapitālsabiedrības, pašvaldības, pašvaldību iestādes
MK 26.07.2016 noteikumi Nr.494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas
attīstība" īstenošanas noteikumi"

Prasības projektu iesniedzējiem

Atbilstība NACE klasifikācijai:
• Kapitālsabiedrības
• 38. nodaļa «Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu
pārstrāde»
• 39.nodaļa «Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumi»
• Pašvaldības, to iestādes – 84.11.klase «Vispārējo valsts dienestu
darbība»

Neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskā darbības veicēja pazīmēm
Kapitālsabiedrībām ir līgums ar katru projektā ietverto pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Tikai
kapitālsabiedrība
transportlīdzekļa iegādi

var

iesniegt

projektu

par

specializētā

Līgums ar pašvaldību par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu

Projekta
iesniegšanas brīdis
Specializētais
autotransports

Projekta īstenošanas
periods

Pēcuzraudzības
periods (5 gadi)

-*

Stacionāra
infrastruktūra
Tikai
pārvietojami
konteineri (bez
būvniecības)

**

-*

* Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra pastāvīgi (katru gadu) tiek izmantota
projektā noteikto mērķu sasniegšanai un projektā norādītā sasniedzamā iznākuma
rādītāja vērtības nodrošināšanai
** Nosacījums attiecas uz privātām kapitālsabiedrībām un pašvaldības
kapitālsabiedrībām

Īpašumtiesības

Specializētais
autotransports

Projekta
iesniegšanas brīdis
vai līdz pirmajam
maksājumam

Projekta īstenošanas
periods

Pēcuzraudzības
periods (5 gadi)

-

-

-

Stacionāra
infrastruktūra
Tikai
pārvietojami
konteineri (bez
būvniecības)

*

-

-

-

* Ja projekta iesniedzējs ir privāta kapitālsabiedrība vai pašvaldības
kapitālsabiedrība un stacionārā infrastruktūra izbūvēta uz pašvaldībai piederoša
zemesgabala, nomas vai apbūves tiesību līgumā nosaka, ka infrastruktūra pēc
pēcuzraudzības perioda beigām tiek nodota pašvaldības īpašumā

Atbalstāmās darbības

Atbalstāmās darbības:

• Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu izveide un pilnveidošana
• Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveide un pilnveidošana

• Dalīti vāktu atkritumu savākšanas maršrutu izveide, iegādājoties
specializēto transportlīdzekli
Jaunās šķirošanas vietas - atbilstoši MK 13.12.2016 noteikumu Nr.788
«Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām» prasībām
Pilnveidojot – jānodrošina atbilstība MK noteikumu Nr.788 prasībām, kā arī
viena papildu atkritumu veida savākšana, piem., bioloģiski noārdāmo
atkritumu. Pilnveidošanu veic līdz 30.06.2018.
Papīrs un kartons
Stikls
Plastmasa
Metāls

Neatbalstāmās darbības

Neatbalstāmās darbības:

• Jaunu šķirošanas līniju iegāde un esošo modernizācija
• Transportlīdzeklis šķirošanas vietu apkalpošanai, nešķirotu
atkritumu savākšanai
• Iekārtu (konteineru, transportlīdzekļu) aizvietošana
• Darbības, pēc kuru pabeigšanas nav izpildītas MK noteikumu
Nr.788 prasības

Visiem aktīviem ir
jābūt jauniem

Attiecināmās izmaksas

Būvdarbu izmaksas – punktu segumi, pazemes konteineri, laukumu
izveide
Būvprojektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas (līdz
10% no būvdarbu līgumu summas)
Konteineru (pārvietojamo, pazemes, lielgabarīta) iegāde
Specializētā autotransporta iegāde tikai kapitālsabiedrības
Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas:
• Komunikācijas un vizuālās identitātes prasības
• Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi

de minimis

Izmaksas attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas CFLA

Neattiecināmās izmaksas

Projekta iesnieguma sagatavošanas, pamatojošās dokumentācijas izstrāde
Izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata
Attiecināmo izmaksu ierobežojumu pārsniegumi:
•

Būvprojektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas
pārsniedz 10% no būvdarbu līgumu summas

•

Informēšanas un izglītošanas pasākumu izmaksas, kas pārsniedz 10% no
attiecināmajām izmaksām

Punktu un laukumu pilnveidošana pēc 30.06.2018
Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas, ja ir izsmelts de minimis apmērs
Visas izmaksas, ja tās radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
CFLA
Izmaksas, ja stacionārā infrastruktūra izveidota uz pašvaldībai piederoša
zemesgabala un tā pēc projekta pēcuzraudzības perioda netiek atdota
pašvaldībai (neattiecas uz publiski privātām kapitālsabiedrībām)

Būtiskākie pievienojamie dokumenti

Kartogrāfiskais materiāls – lai noteiktu, vai nenotiek
materiālo aktīvu aizvietošana, infrastruktūras blīvuma u.c.
rādītāju noteikšanai
Aprēķins (to pamatojums un pieņēmumi) par rādītāja
vērtības (šķiroto atkritumu t/gadā) noteikšanu. Ja paredzēta
transportlīdzekļa iegāde, aprēķins var tikt iekļauts
ekonomiskās lietderības pamatojumā

Izdevumu un ieguvumu analīze - jāņem vērā metodikā
norādītais par valsts atbalsta nosacījumiem (stimulējošās
ietekmes pierādīšana, Kohēzijas fonda finansējuma
pamatojums u.c.).
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas plāns (skatīt šeit:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18639)

Īpašumtiesību nosacījumi

Īpašumtiesību (apbūves tiesību) apliecinoši dokumenti tikai tur, kur plānoti būvdarbi
Stacionāra infrastruktūras izveide (piem., laukums, pazemes
konteineru būve)  zemesgabals atrodas projekta
iesniedzēja īpašumā vai ir apbūves tiesības (attiecināms ir
arī nomas līgums, kas noslēgts līdz 31.12.2016) uz projekta
īstenošanas un pēcuzraudzības periodu

Tiesību pārbaude tiek veikta zemesgramata.lv vai
pārbaudot pievienotos dokumentus (tas neatceļ nosacījumu
par tiesību reģistrēšanu Zemesgrāmatā)
Ja īpašumtiesību (apbūves tiesību) nav projekta iesniegšanas
dienā, iesniedz apliecinājumu par šādu tiesību iegūšanu līdz
pirmā maksājuma iesniegšanas dienai CFLA

Citi nosacījumi

Avanss līdz 30% no piešķirtā Kohēzijas fonda apmēra
Projektus īsteno līdz 2022.gada 31.decembrim
Pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamai informācijai par visu konteineru
un transportlīdzekļu atrašanās vietu

Pēcuzraudzības periodā, mainot pakalpojuma sniegšanas teritoriju,
konteineri tiek izvietoti jaunos atkritumu savākšanas punktos,
kas līdz tam brīdim pašvaldībā nebija izveidoti

Sadarbība ar pašvaldību

Ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kas nav publiski
privāta kapitālsabiedrība, un projektā paredzēta stacionāras
infrastruktūras izveide uz pašvaldībai piederošas zemes,
stacionāro infrastruktūru pēc tam, kad beidzies projekta
pēcuzraudzības periods, nodod pašvaldības īpašumā. Šādu
nosacījumu iekļauj apbūves tiesību apliecinošā dokumentā,
ko reģistrē Zemesgrāmatā.
Privātajām kapitālsabiedrībām ar pašvaldību jāsaskaņo
kartogrāfiskais materiāls par šķirošanas punktu un laukumu
izvietojumu.
Ja tiek veidoti maršruti, kapitālsabiedrība pievieno
saskaņojuma vēstuli no attiecīgās pašvaldības, kurā
pašvaldība piekrīt, ka šajā pašvaldībā šķirošanas punktu un
laukumu vietā tiks veidoti maršruti.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošana

Specifiskie atbilstības kritēriji
(precizējami)
Piekļuve punktiem tiks nodrošināta neierobežotu laiku un tie būs pieejami
publiskajā ārtelpā
Piekļuve laukumiem tiks nodrošināta vismaz 20 stundas nedēļā, ietverot
brīvdienas un darba dienu vakara stundas
Transportlīdzekļiem jāatbilst N3 kategorijai, jābūt aprīkotam ar GPS un
svariem. Izmanto dalītai šķiroto atkritumu savākšanai tieši no mājsaimniecībām
un juridiskajām personām
Šķirošanas vietas atbildīs MK 13.12.2016 noteikumos Nr.788 «Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām» noteiktajām prasībām
Ir izstrādāts sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plāns par
atkritumu šķirošanu un resursu atkārtotu izmantošanu
Projekta iesniegums ir atbilstošs valsts atbalsta nosacījumiem

Vispārējie kvalitātes kritēriji
Investīciju ieguldījumu efektivitāte (attiecināmās izmaksas
euro uz šķiroto atkritumu t/gadā):

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

vairāk nekā 301 euro/t gadā

0 punktu

•

no 101 līdz 300 (ieskaitot) euro/t gadā

1 punkts

•

līdz 100 (ieskaitot) euro/t gadā

4 punkti

Vidējais apsaimniekotais šķirotu
apjoms trīs kalendāro gadu laikā:

sadzīves

atkritumu

Kritērijs dod papildu
punktu

•

Mazāk par 500 t (ieskaitot)

0 punktu

•

No 501 līdz 1000 t (ieskaitot)

1 punkts

•

Lielāks par 1001 t

3 punkti

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana (HP):

Kritērijs dod papildu
punktu

•

Iepirkuma līgumā nav plānots/nav piemērots zaļā publiskā
iepirkuma principus

0 punktu

•

Vismaz vienam iepirkuma līgumam tiks/tiek piemēroti zaļā
publiskā iepirkuma principi

1 punkts
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Kvalitātes kritēriji – savākšanas punkti
(aprēķina vidējo punktu skaitu)
Jauna savākšanas punkta ierīkošana:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Nodrošina obligāto* atkritumu veidu dalītu savākšanu

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu (ne BNA)

5 punkti

•

Papildus obligātajiem savāc BNA

10 punkti

Esoša savākšanas punkta pilnveidošana, ja tajā jau veic
BNA dalītu vākšanu:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl divus atkritumu veidus

5 punkti

Esoša savākšanas punkta pilnveidošana, ja tajā neveic
BNA dalītu vākšanu:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Papildus obligātajiem savāc BNA

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc BNA un vēl vienu atkritumu veidu

3 punkti

•

Papildus obligātajiem savāc BNA un vēl divus atkritumu veidus

5 punkti

* Papīrs un kartons, plastmasa, stikls, metāls

Kvalitātes kritēriji – savākšanas punkti

Jaunu savākšanas punktu ierīkošana novadā, kur esošais
savākšanas punktu blīvums ir:

Kritērijs dod papildu
punktus

•

Lielāks par 1 punktu uz 500 iedzīvotājiem

0 punktu

•

Vismaz 1 punkts uz 501-700 iedzīvotājiem

3 punkti

•

Mazāks par 1 punktu uz 701 un vairāk iedzīvotājiem

5 punkti

Jaunu savākšanas punktu ierīkošana republikas pilsētā,
kur esošais savākšanas punktu blīvums ir:

Kritērijs dod papildu
punktus

•

Lielāks par 1 punktu uz 700 iedzīvotājiem

0 punktu

•

Vismaz 1 punkts uz 701-900 iedzīvotājiem

3 punkti

•

Mazāks par 1 punktu uz 901 un vairāk iedzīvotājiem

5 punkti

Piemēram, novadu pašvaldībā ir 27 562 iedzīvotāji un tajā izvietoti 47 savākšanas punkti.
Tātad uz 1 punktu piesaistīti 586 iedzīvotāji (27 562 / 47 = 586). Kritērijā tiek saņemti 3
punkti.

Kvalitātes kritēriji – savākšanas laukumi
(aprēķina vidējo punktu skaitu)
Jauna savākšanas laukuma ierīkošana:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Nodrošina obligāto* atkritumu veidu dalītu savākšanu

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu

3 punkti

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu un BNA

5 punkti

Esoša savākšanas laukuma pilnveidošana, ja tajā jau veic
BNA dalītu vākšanu:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl divus atkritumu veidus

5 punkti

Esoša savākšanas laukuma pilnveidošana, ja tajā neveic
BNA dalītu vākšanu:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Papildus obligātajiem savāc BNA

1 punkts

•

Papildus obligātajiem savāc vēl vienu atkritumu veidu (ne BNA)

3 punkti

•

Papildus obligātajiem savāc BNA un vēl vienu atkritumu veidu

5 punkti

* Papīrs un kartons, plastmasa, stikls, metāls

Kvalitātes kritēriji – savākšanas laukumi
(atkritumu atkārtota izmantošana)

Jaunu savākšanas laukumu ierīkošana:

Kritērijs dod papildu
punktus

•

Neparedzot atkritumu pieņemšanu, kas izmantojami atkārtotai
izmantošanai

0 punktu

•

Paredzot vismaz viena atkritumu veida pieņemšanu, kas
izmantojami atkārtotai izmantošanai

1 punkts

•

Paredzot vismaz divu atkritumu veidu pieņemšanu, kas
izmantojami atkārtotai izmantošanai

5 punkti

Esošu savākšanas laukumu pilnveidošana:

Kritērijs dod papildu
punktus

•

Paredzot vismaz viena atkritumu veida pieņemšanu, kas
izmantojams atkārtotai izmantošanai

1 punkts

•

Paredzot vismaz divu atkritumu veidu pieņemšanu, kas
izmantojami atkārtotai izmantošanai

5 punkti

Kvalitātes kritēriji – savākšanas laukumi
Jaunu savākšanas laukumu ierīkošana novadā, kur:

Kritērijs dod
papildu punktus

•

Uz katriem 8000 iedzīvotājiem ir vismaz 1 laukums

1 punkts

•

Uz katriem 8000 iedzīvotājiem ir mazāk nekā 1 laukums

5 punkti

Jaunu savākšanas laukumu ierīkošana republikas pilsētā, kur:

Kritērijs dod
papildu punktus

•

Uz katriem 50 000 iedzīvotāju ir vismaz 1 laukums

1 punkts

•

Uz katriem 50 000 iedzīvotājiem ir mazāk nekā 1 laukums

5 punkti

Piemēram, novadā ir 11 871 iedzīvotājs un tajā ir 2 savākšanas laukumi. Tātad uz
katriem 8000 iedzīvotāju ir 1,35 laukumi (2 * 8000 / 11 871 = 1,35). Kritērijā tiek saņemts
1 punkts.
Piemēram, republikas pilsētā ir 54 489 iedzīvotāji un tajā ir 1 savākšanas laukums. Tātad
uz katriem 50 000 iedzīvotāju ir mazāk kā 1 laukums (1 * 50 000 / 54 489 = 0,9). Kritērijā
tiek saņemti 5 punkti.

Kvalitātes kritēriji – transportlīdzekļi
Projekta ieguldījums pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

Ir izstrādāti maršruti, kas paredz dalītu atkritumu savākšanu vismaz
vienu reizi mēnesī

1 punkts

•

Ir izstrādāti maršruti, kas paredz dalītu atkritumu savākšanu vismaz
divas reizes mēnesī

3 punkti

Aprēķini par dalīti savācamo atkritumu apjomu:

Jāiegūst vismaz 1
punkts

•

No 251 līdz 500 (ieskaitot) t/gadā

1 punkts

•

No 501 līdz 750 (ieskaitot) t/gadā

3 punkti

•

Lielāks par 751 t/gadā

5 punkti

Projektā paredzētais transportlīdzekļu skaits:

Jāiegūst 5 punkti

•

Ja pašvaldības kopējais apkalpotais iedzīvotāju skaits ir līdz 50 000
(ieskaitot) – viens specializētais transportlīdzeklis

5 punkti

•

Ja pašvaldības kopējais apkalpotais iedzīvotāju skaits ir vairāk kā
50 000 – ne vairāk kā divi specializētie transportlīdzekļi

5 punkti

Kvalitātes kritēriji – transportlīdzekļi
Nodrošinājums ar marķētu iepakojumu* (vienreiz vai atkārtoti
lietojams) dalīto atkritumu uzkrāšanai:

Kritērijs dod
papildu punktus

•

Netiek paredzēts

0 punktu

•

Ir paredzēts

3 punkti

Projekta īstenošanas teritorija:

Kritērijs dod
papildu punktus

•

Republikas pilsēta

0 punktu

•

Novadā, kur uz 500 iedzīvotājiem ir vairāk kā 1 savākšanas punkts

0 punktu

•

Novadā, kur uz 500 iedzīvotājiem ir mazāk kā 1 savākšanas punkts**

10 punkti

Bioloģiski noārdāmu atkritumu dalīta savākšana:

Kritērijs dod
papildu punktus

•

Nav paredzēta

0 punktu

•

Ir paredzēta

2 punkti

*Nodrošina par pašu līdzekļiem, neiekļaujot projekta izmaksās
**Vienlaicīgi vērtē, vai teritorijā cita projekta ietvaros nav plānota punktu ierīkošana

Izmaksu un ieguvumu analīzes būtiskākie principi valsts
atbalsta prasību nodrošināšanai

Valsts atbalsta nosacījumi

Būvdarbu, pakalpojuma vai piegāžu līgumus slēdz un šo līgumu izpildi
uzsāk pēc tam, kad CFLA iesniegts projekta iesniegums
Atbalsta summas apmērs nepārsniedz starpību starp attiecināmajām
izmaksām un pamatdarbības peļņu no ieguldījuma
De minimis atbalsts tikai informatīvajiem un publicitātes pasākumiem
Līdzfinansējumu nodrošina no finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts
nekāds publisks atbalsts
Izmaksu un ieguvumu analīze pierāda ieguldījumu stimulējošo ietekmi –
bez Kohēzijas fonda finansējuma projekts netiktu īstenots

Izmaksu un ieguvumu analīzes būtiskākie
nosacījumi

Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas vadlīnijas

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18639
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) lielāka par 0
Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) lielāka par sociālā diskonta likmi (5%)
Ekonomisko ieguvumu un izmaksu attiecība lielāka par 1
Projekta naudas plūsma ir pozitīva visā projekta dzīves cikla laikā
Pārskata periods 25 gadi
Projektam nepieciešams Kohēzijas fonda līdzfinansējums
Projekta ieguldījumiem ir stimulējoša ietekme

Paldies par uzmanību!

