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VARAM – administrētie fondi 

Teritoriju attīstībai pašvaldībām ir pieejami: 
 

• Eiropas Sociālais fonds (5 milj.LVL) 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (353,35milj.LVL) 

• Kohēzijas fonds (405,68 milj.LVL) 

• ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālās 

sadarbība" programmas (63,25 milj. LVL) 

• Klimata pārmaiņu finanšu instruments 



VARAM – administrētie fondi 

ESF : 

– 1.5.3.1.aktivtāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

– 1.5.3.2.aktivitāte “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” 

ERAF : 

– 3.1.4.3.aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās 

nozīmes attīstības centros”  

– 3.1.4.4.aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

– 3.6.1.2.aktivitāte “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība“  

– 3.6.1.1.aktivitāte Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai“  

– 3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 

– 3.4.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” 

– 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un 

samazināšanai” 

 



VARAM – administrētie fondi 

Kohēzijas fonds: 
• 3.5.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu 

lielāku par 2000” 

• 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālās sadarbība" programmas 

• Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

• Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 

• Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 

• Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

• Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 

• Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 

• Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IV C  

 

Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 

 



  
ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas 

teritoriālās sadarbība" programmas: 

projektu konkursi  2011.gadā 



Eiropas teritoriālā sadarbība: programmu statuss 
Programmas nosaukums/ 

attiecināmā teritorija Latvijā 

Projektu 

konkurss 

Pieejamais 

finansējum

s  

Projektu veidi/ aktivitātes 

Latvijas-Lietuvas programma 

(Kurzeme, Latgale, Zemgale) 

01.02.2011. – 

03.05.2011.   

17 MEUR • pārrobežu infrastruktūra 

•pārrobežu kopienu 

sadarbība (vietējā mēroga 

aktivitātes -sporta, kultūras, 

izglītības, veselības un 

sociālās aprūpes jomā) 

•kopīgu stratēģiju un rīcības 

plānu izstrāde 

•jauno pārrobežu 

pakalpojumu/produktu 

izstrāde 

Igaunijas-Latvijas programma 

(Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga) 

08.10.2010. – 

14.12.2010.-  

12 MEUR 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas 

programma 

(Latgale, Vidzeme un Rīga un Pierīga kā 

pieguļošie reģioni) 

23.08.2010.-

29.11.2010. 

23,6 MEUR 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

programma 

(Latgale) 

04.11.2010. – 

22.02.2011. 

8 MEUR 

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma  

(Kurzeme, Rīga un Vidzeme un Zemgale kā 

pieguļošie reģioni)  

01.05.2011. – 

12.08.2011.  

20 MEUR •pētījumi 

•investīciju pilotprojekti 

•apmācība un labās prakses 

pārņemšana  

•kapacitātes celšana 

•kopīgu stratēģiju un rīcības 

plānu izstrāde 

 

Baltijas jūras reģiona programma 

(Visa Latvija) 

01.12.2010. – 

31.03.2011. 

33 MEUR 

INTERREG IVC 

(Visa Latvija) 

01.12.2010. – 

01.04.2011.  

100 MEUR 



Eiropas teritoriālā sadarbība: projektu partneri

  
Projektu īstenošana notiek partnerībā: 

 Vismaz viens partneris no citas programmas dalībvalsts 

 

Projektu partneru juridiskais statuss: 

 valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes,  

 plānošanas reģioni,  

 pašvaldības un to izveidotās iestādes,  

 nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) 

 

Programmu līdzfinansējuma likme: 

 ar ERAF atbalstu īstenotas programmas: 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%) 

 Finansējuma saņēmēja līdzekļi (15%) 

 

 ar EKPI atbalstu īstenotas programmas 

 Eiropas Kaimiņattiecību un  partnerības instruments (90%) 

 Finansējuma saņēmēja līdzekļi (10%) 

 



Latvijas – Lietuvas programma   
4.atklātais projektu konkurss : 01.02.2011. – 03.05.2011.  

 

Pieejamais ERAF finansējums 17 milj. eiro 

Latvijas attiecināmā teritorija: Kurzeme, Zemgale, Latgale 
 

Prioritātes/atvērti atbalsta virzieni: 

 

1. Prioritāte - Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas 
veicināšana: 

• Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība; 

• Pierobežas reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana. 

 

2. Prioritāte - Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas kopienas attīstība: 

• Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana; 

• Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība (mazo projektu fonds). 

 

 

 

 

www.latlit.eu 



Baltijas jūras reģiona programma   
4.atklātais projektu konkurss: 01.12.2010. – 31.03.2011.   
• Pieejamais finansējums projektiem (no ERAF) 33,4 miljoni eiro, (no EKPI) 17,2 miljoni eiro 

• Attiecināmā teritorija: 10 valstis (Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķi Vācijas reģioni) 

 

1.Prioritāte – Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā 

• Attīstīt inovāciju bāzi Baltijas jūras reģionā; 

• Vadošo tehnoloģiju attīstība (piem. biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, mikroelektronika u.t.t.) 

 

2.Prioritāte – Baltijas jūras reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana 

• Zemas pieejamības apgabalu integrācija (Baltijas jūras reģiona ziemeļu un austrumu daļā); 

• IKT veicināšanas pasākumi palielinot pieejamību un ilgtspējīgu sociālekonomisko izaugsmi. 

 

3.Prioritāte – Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība 

• Ilgtspējīgas jūras resursu lietošanas veicināšana; 

• Transnacionālo robežu piesārņošanas risku novēršana, koncentrējoties uz BLR un RUS 

 

4.Prioritāte – Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un reģioni 

• Jaunas pieejas, lai risinātu demogrāfisko izmaiņu uzdevumus; 

• Baltijas jūras reģiona kopējas identitātes veicināšana (piem. reģiona zīmols); 

• Stiprināt sociālos apstākļus reģionu un pilsētu attīstībai, koncentrējoties uz BLR un RUS. 

 

 * Projektu konkursa mērķis ir arī atbalstīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam 
ieviešanu un Rīcības plānā (Action Plan) noteiktus paraugprojektus (Flagship project), 15 

prioritātēs.      http://eu.baltic.net 

 



INTERREG IV C 
4.atklātais projektu konkurss: 01.12.2010. – 01.04.2011. 

Pieejamais finansējums: 100 milj. Eiro 

Attiecināmā teritorija: visas 27 ES valstis, Norvēģija, Šveice 

 

1. Prioritāte - Inovācijas un zināšanu ekonomika: 

• inovācijas, pētniecība un tehnoloģiju attīstība; 

• uzņēmējdarbība, MVU attīstība; 

• informācijas sabiedrības veidošanās; 

• nodarbinātība, cilvēkkapitāls un izglītība. 

 

2. Prioritāte - Vide un risku novēršana: 

• dabas un tehnoloģiskie riski; 

• ūdens apsaimniekošana; 

• atkritumu apsaimniekošana; 

• bioloģiskās daudzveidības un dabas mantojuma saglabāšana; 

• enerģētika un ilgtspējīgs transports; 

• kultūras mantojuma un ainavu saglabāšana.  

 

http://i4c.eu/ 

 



ES fondu finansējums 

reģionālai attīstībai 



Finansējuma apguves progress 
ESF: 

• 1.5.3.1.aktivtāte “Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

• 1.5.3.2.aktivitāte “Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” 

ERAF: 

• 3.1.4.3.aktivitāte “Pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un 

reģionālās nozīmes attīstības centros”  

• 3.1.4.4.aktivitāte “Atbalsts alternatīvās 

aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

• 3.6.1.2.aktivitāte “Rīgas pilsētas ilgtspējīga 

attīstība“  

• 3.6.1.1.aktivitāte Nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai“  

• 3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai” 



1.5.3.1.aktivtāte “Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

– Aktivitātes finansējums ir 100% ESF finansējums 2 550 000 LVL 

– Aktivitātes mērķis: paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību 

administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu 

piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados). 

– Projekta iesniedzēji bija 109 novadu pašvaldības, 8 republikas pilsētas, 5 

plānošanas reģioni 

– 2010.gada 2.pusgadā tika īstenota pirmā ierobežotā projektu iesniegumu atlase, 

šobrīd norisinās otrā atlases kārta 

– Pabeigtu projektu nav, kopumā tika iesniegti 115 projektu iesniegumi un 

noslēgtas 115 vienošanās par projektu īstenošanu  

– uz 28.02.2010 noslēgtas vienošanās par 2 382 082 LVL, t.i. 93,4% no 

aktivitātē pieejamā ESF finansējuma 



1.5.3.2.aktivtāte “Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” 

– Aktivitātes finansējums ir 100% ESF finansējums 2 550 000 LVL 

– Aktivitātes mērķis: paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā 

stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un organizāciju un 

plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas procesu. 

– Projekta iesniedzēji - pašvaldības un plānošanas reģioni 

– 2010.gada 2.pusgadā tika īstenota atklāta projektu iesniegumu atlases 

– Pabeigtu projektu nav, kopumā iesniegti 103 projektu iesniegumi un noslēgtas 

73 vienošanās par projektu īstenošanu, 26 projektu iesniegumi noraidīti 

nepietiekama finansējuma dēļ 

– uz 28.02.2010 noslēgtas vienošanās par 2 452 392 LVL, t.i. 96,2% no 

aktivitātē pieejamā ESF finansējuma 



3.1.4.3.aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās 

nozīmes attīstības centros” 

– Aktivitātes finansējums ir 24 738 700 LVL, (ERAF finansējums 21 027 895 

LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 710 805 LVL) 

– Aktivitātes mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī 

nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības 

centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru 

– Projekta iesniedzēji (30): Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, 

Valmieras, Cēsu, Ventspils, Jūrmalas, Ogres, Bauskas, Aizkraukles, Siguldas, Limbažu, 

Alūksnes, Valkas, Gulbenes, Kuldīgas, Madonas, Saldus, Tukuma, Smiltenes, Talsu, 

Dobeles, Krāslavas, Balvu, Līvānu, Preiļu, Ludzas un Rīgas pašvaldības 

– Aktivitāte tika īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā 

uzaicinājumu kārtās 

– Uz 28.02.2010 noslēgtas vienošanās par 20 839 454 LVL, t.i. 99,1% no 

aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma 

– Pabeigts 21 projekts, vēl tiek īstenoti 20 projekti. (Tā kā nav apgūta visa 

aktivitātē pieejamā ERAF kvota, pašvaldībām noteikti individuāli projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņi) 



3.1.4.4.aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

– Aktivitātes finansējums ir 2 997 840 LVL, (ERAF finansējums 2 548 164 LVL un nacionālais 

publiskais finansējums 449 676 LVL) 

– Aktivitātes mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un 

pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārpus nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centriem. 

– Projekta iesniedzēji bija pašvaldības vai pašvaldības iestādes, biedrības vai 

nodibinājumi 

– Aktivitāte tika īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases veidā 

– uz 28.02.2010 noslēgtas vienošanās par 2 095 925 LVL, t.i. 82,3% no aktivitātē 

pieejamā ERAF finansējuma 

– Pabeigti 8 projekti, vēl tiek īstenoti 15 projekti 



3.6.1.1.aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai” 

– Kopējais aktivitātes finansējums 209 216 720 LVL (t.sk. ERAF - 177 834 211 

LVL ,  nacionālais publiskais - 31 382 509 LVL) 

– Aktivitātes mērķis: nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai 

pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības 

un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības 

programmām 

– 3.6.1.1.aktivitāte tiek īstenota ierobežotās projektu iesniegumu atlases veidā 

– Projektu iesniedzēji (16): Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes, Ventspils, 

Jēkabpils, Valmieras pilsētu pašvaldības, Cēsu, Kuldīgas, Saldus, Līvānu, 

Talsu, Aizkraukles, Gulbenes, Madonas un Smiltenes pašvaldības 

– uz 28.02.2010 noslēgtas vienošanās par 138 096 291 LVL, t.i. 77,7% no 

aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma  



3.6.1.2.aktivitāte “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” 

– Aktivitātes finansējums ir 8 268 281 LVL, (ERAF finansējums 7 028 040 LVL un 

nacionālais publiskais finansējums 1 240 241 LVL) 

– Aktivitātes mērķis: nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā 

ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas 

galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos. 

– Aktivitāte tika īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā 

– Projekta iesniedzējs ir Rīgas Dome 

– uz 28.02.2010 noslēgta 1 vienošanās par 2 550 000 LVL, t.i. 36,3% no aktivitātē 

pieejamā ERAF finansējuma 

– Pabeigtu projektu nav, uzsākta 1 projekta īstenošana un iesniegts vērtēšanai ir 1 projekta 

iesniegums 



3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai”   

– Kopējais aktivitātes finansējums 9 484 399 LVL (t.sk. ERAF - 8 061 738 LVL ,  

nacionālais publiskais - 1 422 661 LVL) 

– 3.6.2.1.aktivitāte tiek īstenota ierobežotās projektu iesniegumu atlases veidā 

– Š.g. 20.aprīlī notiks seminārs projektu iesniegumu sagatavošanai – papildus informācija 

www.vraa.gov.lv  

– Projektu iesniedzēji (18): Tukuma, Ogres, Siguldas, Limbažu, Dobeles, Bauskas, 

Jelgavas, Valkas, Alūksnes, Balvu, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Daugavpils, 

Ventspils, Aizputes, Grobiņas novadu pašvaldības 

– Aktivitātes mērķis: veicināt pēc iedzīvotāju skaita lielāko novadu nostiprināšanos, 

sniedzot atbalstu to attīstības centru, kuriem jāiekļaujas un jāpapildina kopējais 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīkls, konkurētspējas nostiprināšanai 

un funkcionālo saišu veidošanai starp attīstības centriem un to pieguļošajām teritorijām, 

saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām 

– Š.g. 1.aprīlī notiks Koordinācijas padomes sēde, kur tiks izskatītas Ogres, Valkas, 

Siguldas un Limbažu novadu attīstības programmas 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/


ES fondu finansējums vides 

aizsardzībai 



Vides prasību ieviešana 

ERAF : 

 3.4.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai 

un samazināšanai” 

Kohēzijas fonds: 
 3.5.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” 

 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju 

rekultivācija” 

 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 

 

 



Ūdenssaimniecības projekti  



3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 

• Noteikumi MK apstiprināti 28.07.2008. Nr.606  

• Projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzekļiem.  

• Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. 

• Pieejamais ERAF finansējuma 100 848 003 latu, projektu iesniedzēju 

nodrošinātais finansējums, minimālais apjoms 17 796 708 lati. 

• Finansējuma nodrošinājums: ERAF -  nepārsniedz 85 %, projekta 

iesniedzējs nodrošina finansējumu vismaz 15 % apmērā. 
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3.4.1.1 "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 

 

 

• Projekta iesniedzējs - 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. 

 

24 



3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 

• Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un 

notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu 

dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot 

ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

 

• Aktivitātes ietvaros atbalsta: 

 -  kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanu, piegādes nodrošināšanu un ūdens 

resursu aizsardzību;  

 - ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma 

samazināšanu; 

 - normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes 

rādītājiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu. 
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Nr. 

p.k. 

Plānošanas 

reģions 

Apdzīvotās vietas* 

(skaits) 

Apdzīvoto vietu* 

īpatsvars (%) 

Kvota 

(lati) 

1. Rīga 
105 18 

18 152 641 

2. Vidzeme 114 19 19 161 121 

3. Kurzeme 95 16 16 135 681 

4. Zemgale 134 23 23 195 041 

5. Latgale 140 24 24 203 521 

  Kopā 588 100 100 848 003 

Finansējuma kvotu sadalījums pa plānošanas reģioniem 

3.4.1.1. aktivitātei  
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Iepriekšējo atlases kārtu finansējuma pieprasījums 

Plānošanas reģions 
kopā 1., 2. un 3. kārta 

MK noteikumi apstiprināts starpība % 

Rīgas plānošanas reģions 13 974 507                5 391 422                 8 583 085  39% 

Vidzemes plānošanas reģions 14 750 870                8 281 549                 6 469 321  56% 

Kurzemes plānošanas reģions 12 421 785                9 409 353                 3 012 432  76% 

Zemgales plānošanas reģions 17 856 316                6 085 264               11 771 052  34% 

Latgales plānošanas reģions 18 632 677                9 951 869                 8 680 808  53% 

Kopā 77 636 155 39 119 456 38 516 699 50% 
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3.4.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

 

Atlases kārta Pieteikšanās Pieejamā summa 

4. Atlases kārta 2011.14.februāris 14 684 000 Ls 

(pieprasījums iesniegts 14 

060 051,74 Ls) 

5. Atlases kārta  2011.gada 15.marts-

15.jūnijs 

14 684 000 Ls 

 

6. Atlases kārta 2011.gada septembrī/ 

oktobrī 

14 684 000 Ls 

 



Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisija (ŪBK) 

 Izveidota ar 19.02.2008. Vides ministra rīkojumu Nr.46 un 

darbojas saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912. 

 

 

 ŪBK izdod atzinumu par sākotnējo projekta ieceri (912.not. 
1.pielikums) 

 

 Izdod akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu 
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Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas 

komisija (ŪBK) I 
 

- TEP ūdenssaimniecības projektos tiek  izvērtēts: 
Projekta finanšu plāns (LVL)     

Ieņēmumu – izdevumu analīze un naudas plūsma 

Projekta dzīvotspēja (atmaksāšanās 30 gadu periodā) 

Maksājumu par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem īpatsvars attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem 

(nepārsniedz 4%, nav zemāks par 2 % (attiecīgi iekļaujot reinvestīcijas)) 

Projekta pieteicēja kredītsaistību apjoms projekta īstenošanas laikā 

Izmaksu ieguvumu analīze (Cost benefit analyses) – tiek veikta 30 gadu periodam 

Finansiālās darbības rādītāji 

• Finansiālā ienesīguma vērtība (FRR/C<diskonta likme) 

• Finansiālā neto pašreizējā vērtība FNPV/C<0 

Ekonomiskās darbības rādītāji 

• Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV>0) 

• Finansiālā ienesīguma vērtība (ERR>sociālā diskonta likme) 

• Ieguvumu un izmaksu samērs (B/C>=1) 

• Jūtīguma analīze 

 Tarifu politikas atbilstība sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķina metodikai un principam „piesārņotājs 

maksā”, t.i. tarifā vismaz daļēji ir iekļauts nolietojums, saglabājoties pakalpojumu saņēmēju maksātspējai.  



3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu 

draudu risku novēršanai un samazināšanai” 

 

• Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus 100% apmērā finansē ERAF  

• Pieejamais ERAF finansējums 3,51 milj. latu 

• Aktivitātes mērķis ir samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu 
risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā 
plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam.  

• Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. 

• Aktivitātes ietvaros atbalsta esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukciju 
plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai 

• Projekta iesniedzējs var būt pašvaldības un valsts institūcijas, kuras 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem civilās aizsardzības jomā nodrošina 
pretplūdu pasākumus   

  



3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu 

draudu risku novēršanai un samazināšanai” 

- 1C kritērija pasākumi 

• Liepājas pilsētas applūduma teritorijas izpēte un nepieciešamo 
aizsardzības pasākumu izstrāde un veikšana (veikta jūras krastu 
nostiprināšana un veco nostiprinājumu rekonstrukcija; izbūvēta pārgāzne 
uz Tirdzniecības kanāla)  

• Ventspils pilsētas plūdu riska teritorijas izpēte un aizsardzības pasākumu 
izstrāde (veikti pasākumi plūdu riska samazināšanai) 

• Varkaļu kanāla slūžu rekonstrukcija 

• Lielupes kreisā krasta (posmā no st. Dzintari līdz st. Dubulti) 
nostiprinājuma rekonstrukcija 

• Babītes poldera rekonstrukcija –  

• Jelgavas pilsētā un piegulošajās teritorijās aizsargdambju un citu 
hidrotehnisko būvju, ka arī lietus ūdeņu kolektora rekonstrukcija un 
pilnveidošana. LVL 

• Tehniski atjaunotas Spolītes poldera, Tomes poldera, Ikšķiles -I poldera 
un Ikšķiles II poldera sūkņu stacijas, t.sk. tiks uzstādīti rezerves strāvas 
avoti sūkņu stacijās 



Atkritumu saimniecības projekti 
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• Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. 

• Pieejamais KF finansējums 39055719 lati 

• Finansējuma nodrošinājums: KF – maks 50 %, uzņēmumi, valsts 

budžeta finansējums papildus nav paredzēts. 

• Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. 

• Projekta iesniedzējs: 

 - kapitālsabiedrība, kurai noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā 

 -  kapitālsabiedrība kurai noslēgts līgums ar pakalpojumu saņēmēju par 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.  

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu  

apsaimniekošanas sistēmas attīstība”  

34 



3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu  

apsaimniekošanas sistēmas attīstība”  

• Projektu iesniegumu atlasi izsludina trijās atlases kārtās: 

 

 - pirmajai atlases kārtas KF līdzfinansējums - 16 351 900 lati; 

 - otrajai atlases kārtas KF līdzfinansējums -  16 351 900 lati; 

 - trešajai atlases kārtas KF līdzfinansējums ir vismaz 16 351 919 lati; 

 

• Projektu iesniegumu skaits projekta iesniedzējam uz KF 

līdzfinansējumu atlases kārtā nav ierobežots.  
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3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu  

apsaimniekošanas sistēmas attīstība”  

• Aktivitātes mērķis - izveidot ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas 

vākšanas infrastruktūras attīstību, veicināt materiālu otrreizēju 

izmantošanu. 

• Aktivitātes ietvaros atbalsta: 

 -apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma 

samazināšanu;  

 - izlietotā iepakojuma dalīto vākšanu apglabājamo atkritumu apjoma 

samazināšanai; 

 - bīstamo atkritumu atdalīšanu no kopējās sadzīves atkritumu 

poligonos apglabājamo atkritumu plūsmas; 

 - bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas attīstību.  
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3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu  

apsaimniekošanas sistēmas attīstība”  
Plānots aktivitāti restrukturizēt paredzot jaunas aktivitātes:  

• Dalītas atkritumu savākšanas punktu izveide 

 atbalsts paredzēts dalītās sadzīves un sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu 

izveidei publiski pieejamās vietās, kā arī bīstamo atkritumu savākšanas punktu 

izveidei ārstniecības iestādēs, laboratorijās u.c. atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai ar 

finansējuma apjomu 2 milj. Ls no Kohēzijas fonda līdzekļiem, atbalsta likme 

nepārsniedz 50%. 

• Depozīta sistēmas ieviešana iepakojumam 

 Atbalsts paredzēts izlietotā dzērienu iepakojuma, kam piemēro depozīta sistēmu, 

pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietu ierīkošanai,  iepakojuma, kam 

piemēro depozīta sistēmu, uzskaites sistēmas izveidei.”, ar finansējuma apjomu 10 

milj. Ls no Kohēzijas fonda  līdzekļiem, atbalsta likme nepārsniedz 50%. 
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3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

• MK. Nr.490 spēkā no 19.07.08.  

• Projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzekļiem. 

• Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, 

projekta iesniedzējs ir: 

• pašvaldība, kuras teritorijā atrodas normatīvo aktu prasībām 

neatbilstoša atkritumu izgāztuve; 

• pašvaldība, kas ir atbildīga par radīto piesārņojumu. 
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3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

• Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums 

ir 13 774 958 lati un nacionālais publiskais finansējums - 6 

482 332 lati. 

• KF finansējums 1. projektu iesniegumu atlases kārtai 8,26 

milj. lati 

• Finansējuma nodrošinājums: KF – Rīgā 50%, Latvijā – 

85%, pašvaldības finansējums 
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3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

• Aktivitātes mērķis - samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada 

atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves. 

• Aktivitātes ietvaros atbalsta normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas 

rekultivāciju: 

– darbības, kas tieši saistītas ar izgāztuves rekultivāciju; 

– pēcrekultivācijas monitoringa aprīkojuma nodrošināšanu. 
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Atlases kārta Pieteikšanās termiņš Pieejamais finansējums 

3. Atlases kārta Tiks precizēts MK noteikumos paredzēti 

grozījumi 


