Ministru kabineta noteikumi Nr.
Rīgā
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa
„Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 13.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" (turpmāk – SAM);
1.2. SAM mērķi;
1.3. SAM pieejamo finansējumu;
1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.5. līgums par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.
2. SAM mērķis ir samazināt plūdu risku apdraudētās Latvijas lauku teritorijās.
3. SAM mērķa grupa ir iedzīvotāji plūdu apdraudētajās Latvijas lauku teritorijās.
4. SAM ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
4.1. iznākuma rādītāji pārbūvēto hidrobūvju skaits – 30, sasniedzamā starpposma vērtība līdz
2018. gada 31. decembrim - 10; pārbūvēto/ atjaunoto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
– 342 km, sasniedzamā starpposma vērtība līdz 2018. gada 31. decembrim 122 km;
4.2. rezultāta rādītāji – plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās samazināts līdz 35
000 ha; plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijās samazināts līdz 8500.
4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 15 186 507 euro
apmērā.
5. SAM īsteno projektu iesniegumu atlasi ierobežotas atlases veidā.
6. Projekta mērķa teritorija ir plūdu apdraudētās Latvijas lauku teritorijas un vietas ar risku
publiskajai infrastruktūrai, ievērojot plānoto darbību specifiku.
7. SAM plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 43 390 019 euro, tai skaitā ERAF
finansējums – 36 881 516 euro un valsts budžeta finansējums – 6 508 503 euro.
8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk ERAF) finansējuma
apmērs ir 85% no šo noteikumu 7. punktā minētajam pasākumam plānotā kopējā attiecināmā
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finansējuma un no valsts budžeta - 15% no šo noteikumu 7. punktā minētajam pasākumam
plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.
9. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 100 000 euro,
maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 2 000 000 euro.
10. SAM snieguma rezerve 2 249 597 euro, rezerves apjoms - 6,10% no ERAF finansējuma.
11. Atbildīgās iestādes funkcijas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajam pilda Zemkopības
ministrija.
12. Sadarbības iestādes funkcijas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajam pilda Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra.
II Prasības projekta iesniedzējam
13. Projekta iesniedzējs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi", kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ekspluatē un
uztur valsts un valsts nozīmes pretplūdu būves un nodrošina pretplūdu pasākumus Latvijas
lauku teritorijā.
14. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.
15. Veicot papildu darbības plūdu risku mazināšanai, projekta iesniedzējs nodrošina sasniegto
rezultātu ilgtspēju un objektu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas,
atbilstoši 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”
16. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar
projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.
17. Ja projekta iesniegums atbilst atlases nolikuma prasībām, tiek slēgta vienošanās starp
sadarbības iestādi un projekta iesniedzēju.
III Atbalstāmās darbības un izmaksas
18. SAM ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
18.1. esošo valsts meliorācijas sistēmu – hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana;
18.2. potomālo upju regulēto posmu atjaunošana un pārbūve;
18.3. dabiskas teritorijas (zaļā infrastruktūra) pilnīga vai daļēja atjaunošana un "zaļo"
risinājumu izmantošana plūdu risku novēršanai;
18.4. vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos („zaļais publiskais
iepirkums”).
19. SAM ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:
19.1. attiecināmās izmaksas;
ZMNot_261115_5.1.2._SAM; Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi”

19.2. neparedzētās izmaksas.
20. Attiecināmās izmaksas ir:
20.1. šo noteikumu 18. punktā minētajās atbalstāmajās darbībās attiecināmas ir izmaksas (tai
skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem
pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi un tehniski ekonomiskie
pamatojumi), kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un
nepārsniedz 12% no kopējām izmaksām.
20.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz četrus procentus no
plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām;
20.3. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
20.4. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas - projekta
tehniski ekonomiskā pamatojuma, tā aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu
saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, kā arī būvniecības ieceres dokumentācijas
un tehniskā projekta un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas. Minētās izmaksas ir
attiecināmas, ja projekta sagatavošana veikta, pamatojoties uz uzņēmuma (pakalpojuma)
līgumu;
20.5. būvdarbu tiešās izmaksas;
20.6. iekārtu, tehnikas un aprīkojuma tiešās izmaksas, tai skaitā izmaksas iekārtu montāžai un
noregulēšanai, ja iekārtu piegādes nepieciešamība hidrotehniskās būves funkciju
nodrošināšanai ir tehniski un ekonomiski pamatota;
20.7. obligāto informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem
par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes
un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;
20.8. projekta vadības administratīvās izmaksas, kas nepārsniedz sešus procentus no
plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām.
21. Neparedzētie izdevumi var būt līdz pieciem procentiem no kopējo tiešu attiecināmo izmaksu
summas pirms neparedzēto izdevumu izmantošanas, izdarot attiecīgus grozījumus vienošanās
noteikumos un saskaņojot ar sadarbības iestādi.
22. Projekta ietvaros radušās izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām:
22.1. ja tās ir radušās agrāk par 2014. gada 1. janvāri;
22.2. būvdarbu izmaksas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
23. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt
publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā
50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, atbalstu piešķir šādā kārtībā:
23.1. Sadarbības iestāde 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas
pārskaita valsts kapitālsabiedrībai avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā,
pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 50 procentus no projekta
attiecināmajām izmaksām, saskaņā ar projekta finanšu plānu, tām pieskaitot projekta
pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk
kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
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23.2. Sadarbības iestāde izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst
normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Sadarbības iestāde apstiprina
izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī
pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām, saskaņā ar projekta finanšu plānu, tām pieskaitot projekta
pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk
kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
V Projekta īstenošanas nosacījumi
24. Sadarbības iestāde trīs darba dienu laikā informē Atbildīgo iestādi un Lauku atbalsta dienestu
par finansējuma saņēmēja noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanu.
25. Lauku atbalsta dienests, pēc informācijas saņemšanas 30 darbdienu laikā no informācijas
saņemšanas dienas, nodrošina paredzētās projektā sasniegto rezultātu funkcionalitātes pārbaudes
atzinuma iesniegšanu Sadarbības iestādei.
26. Sadarbības iestāde veic noslēguma maksājumu finansējuma saņēmējam, pēc Lauku atbalsta
dienesta pozitīva atzinuma saņemšanas par pārbaudes veikšanu.
27. Finansējuma saņēmējs:
27.1.projektu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim;
27.2.nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK)
Nr. 1083/2006, un Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumus Nr.87 „Kārtība,
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada
plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”;
27.3.savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par
projekta īstenošanu;
27.4.projekta izmaksu pieauguma (virs neparedzētajām izmaksām) gadījumā sedz projekta
sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;
27.5.nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots
tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
27.6.nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu.
28.Pārbūvējamā un atjaunojamā infrastruktūra, kur plānots veikt ieguldījumus, ir valstij
piederoša vai meliorācijas objekta ekspluatāciju un uzturēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem un parametriem nodrošina valsts.
29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem
gadījumiem:
29.1.finansējuma saņēmējs būtiski nepilda vienošanās nosacījumus, tai skaitā projekta
īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi
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apstākļi, kas būtiski ietekmē vai var ietekmēt atlases kārtas mērķi, iznākuma radītāju vai
uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
29.2.citos gadījumos atbilstoši vienošanās nosacījumiem.
30. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās
prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par
neattiecināmām projekta izmaksām.
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