
Vides kvalitātes uzlabošanai pieejamais 
finansējums 
2007. – 2013. gadam un atbalstāmās aktivitātes
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Finanšu periodu salīdzinājums

� Kohēzijas (ISPA) fonda finansējums:
� 2000.-2006. vides sektorā 354 milj.EUR

(vidēji gadā 50,5 milj.EUR)
� 2007.-2013. vides sektorā 549 milj.EUR

(vidēji gadā 78,4 milj.EUR)

� ERAF finansējums:
� 2004.-2006. vides sektorā 33,4 milj.EUR

(vidēji gadā 11,1 milj.EUR)
� 2007.-2013. vides sektorā 243,69 milj.EUR

(vidēji gadā 34,8 milj.EUR)
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Finansējums ūdenssaimniecības sektorāFinansējums ūdenssaimniecības sektorāFinansējums ūdenssaimniecības sektorāFinansējums ūdenssaimniecības sektorā

� Kohēzijas (ISPA) fonda finansējums ūdenssaimniecības 
projektos aglomerācijās ar CE >2000

� 2000.-2006. 227,5 milj.EUR

� 2007.-2013. plānots 419,5 milj.EUR

� ERAF finansējums ūdenssaimniecības projektos apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

� 2004.-2006. 23,63 milj.EUR

� 2007.-2013. plānots 143,49 milj.EUR
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Darbības programma
“Infrastruktūra un pakalpojumi”

VIDES MINISTRIJAS KOMPETENCE

� 5.prioritāte “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas 

veicināšana”

5.1. pasākums Vides aizsardzības infrastruktūra - Kohēzijas fonds

(pieejamais finansējums 549 milj. EUR; nepieciešams 775 milj. EUR)

� 4. prioritāte “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei 

nodrošināšana”

4.1. pasākums “Vide” - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(pieejamais finansējums 243,69 milj. EUR; nepieciešams 597,4 milj. EUR)
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ERAF, 2007 - 2013

4. prioritāte - Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana 

4.1. pasākums - Vide

N.p.k AKTIVITĀTE 

Nepieciešamais ERAF 

līdzfinansējums, 

milj. EUR 

VIDM sadalījums MK 

apstiprinātajam 

ERAF līdzfinansējumam, 

milj. EUR 

Aktivitātes statuss 

4.1.1. Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000  

385,5 143,49 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

4.1.2. Infrastruktūras izveide Natura 

2000 teritorijās 

33,0 13,0 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas ex situ un vides 

izglītības infrastruktūras izveide 

18,0 13,0 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija 

97,7 49,0 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

4.1.5. Vides risku samazināšana  50,0 15,0 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

4.1.6. Vides monitoringa un kontroles 

sistēmas attīstība 

13,2 10,2 MK noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanu izstrāde 

Kopā  597,4 243,69  
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Pasākums “Vide” (ERAF), 2007 Pasākums “Vide” (ERAF), 2007 Pasākums “Vide” (ERAF), 2007 Pasākums “Vide” (ERAF), 2007 ---- 2013201320132013

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

� Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000 (143,49 milj. EUR)

� Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās (13 milj. EUR)

� Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības 
infrastruktūras izveide (13 milj. EUR)

� Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija (49 milj. EUR)

� Vides risku samazināšana (15 milj. EUR)

� Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība (10,2 milj. EUR)
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Aktivitāte: Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000 (143,49 milj. EUR)

Tiks atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizācija

� apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000,

� apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī 
autonomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (skolas u.c.) 
projektus, ja ir būtiski:

� vides piesārņojuma riski

� sabiedrības veselības riski

� ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai

NEATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

� lietus ūdeņu kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija

Attiecināmās izmaksas: Projektu sagatavošana un projekta vadība līdz 10% no 
attiecināmajām izmaksām, būvdarbi, pakalpojumi, iekārtu un aprīkojuma piegādes 

Finansējuma saņēmējs: sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības, 
pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības

____________________________________

Plānošanas reģioniem pieejamo līdzekļu kvota - proporcionāla apdzīvoto 
vietu ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000 skaitam
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Nacionālā programma
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu virs 2000"

Tiesiskais ietvars 2007.Tiesiskais ietvars 2007.Tiesiskais ietvars 2007.Tiesiskais ietvars 2007.----2013.gada plānošanas perioda ES 2013.gada plānošanas perioda ES 2013.gada plānošanas perioda ES 2013.gada plānošanas perioda ES 
fondu projektu ieviešanaifondu projektu ieviešanaifondu projektu ieviešanaifondu projektu ieviešanai

� Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

stāsies spēkā 2007.gada martā

� Finanšu ministrija izstrādā 10 “horizontālos” Ministru kabineta noteikumus 

(t.sk. par vadības nodrošināšanu, maksājumu kārtību utt.)

� Atbildīgās iestādes izstrādā :

� kārtību, kādā īsteno darbības programmas papildinājumā norādītās

Eiropas Savienības fonda aktivitātes, nosaka projektu iesniegumu

vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un 

sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm

� vadlīnijas projektu iesniedzējiem

� projektu iesniegumu veidlapas;

� līgumus ar finansējuma saņēmējiem, kā arī metodiskos materiālus 

(prasības kvalitātes sistēmu izstrādei, iepirkumiem utt.)



Nacionālā programma
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 
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NP 2004. NP 2004. NP 2004. NP 2004. –––– 2006. gadam2006. gadam2006. gadam2006. gadam

� Apstiprināti 89 projekti ar kopējo investīciju apjomu 
26,91 milj. Ls (t.sk. ERAF līdzfinansējums 16,67 milj. Ls)

� Kopumā aptvertas gandrīz 140 apdzīvotās vietas

� Visiem projektiem ir noslēgti trīspusējie līgumi par projektu ieviešanu ar CFLA 
un VIDM

� Visi nacionālās programmas ietvaros pieejamie līdzekļi ir iezīmēti ar 
konkrētiem projektiem
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NP 2004. NP 2004. NP 2004. NP 2004. –––– 2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums
(pēc summas)

14%

19%

15%

38%

14%

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale
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NP 2004. NP 2004. NP 2004. NP 2004. –––– 2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums2006. gadam projektu sadalījums
(pēc skaita)

10%

22%

10%41%

17%

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale
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Aktivitātes mērķi un prioritātesAktivitātes mērķi un prioritātesAktivitātes mērķi un prioritātesAktivitātes mērķi un prioritātes

� Aktivitātes mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides 
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu 
izmantošanu, papildus:
� uzlabojot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši likumdošanas 

prasībām vismaz 200 apdzīvotās vietās 

� nodrošinot vismaz 2% Latvijas iedzīvotāju likumdošanas prasībām atbilstošu 
dzeramā ūdens sagatavošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu 

� Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības projektu realizācija: 
� apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000

� apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī autonomu 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (skolas u.c.) projektus, ja ir būtiski:

� vides piesārņojuma riski
� sabiedrības veselības riski
� ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai
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Finansējuma saņēmēju loksFinansējuma saņēmēju loksFinansējuma saņēmēju loksFinansējuma saņēmēju loks

Projektu iesniedzēji var būt tiešie sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēji:

� pašvaldības 

� pašvaldību iestādes

� aģentūras

� kapitālsabiedrības
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Līdzekļu reģionālais Līdzekļu reģionālais Līdzekļu reģionālais Līdzekļu reģionālais kvotējumskvotējumskvotējumskvotējums

� Pieejamo līdzekļu reģionālais kvotējums, lai:

� veicinātu vienmērīgu reģionālo attīstību

� mazinātu nevienmērīgo pieprasījuma sadalījumu pēc ar projektu 

ieviešanu saistītajiem pakalpojumiem reģionu griezumā

� Kvotējuma princips – proporcionāli apdzīvoto vietu skaitam ar 
iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000 attiecīgajā plānošanas reģionā
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Aktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjoms

143 493 781100588
Kopā

34 438 507
24140

Latgale 

33 003 570

23134

Zemgale 

22 959 005
1695

Kurzeme 

27 263 818

19114

Vidzeme 

25 828 881
18105

Rīga 

Kvota,

EUR

Apdzīvoto 

vietu* 

īpatsvars, %

Apdzīvotās 

vietas*,

skaits

Plānošanas reģions

* - ar iedzīvotāju skaitu 200 - 2000
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Aktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjomsAktivitātei pieejamais atbalsta apjoms

143,49324,35023,04121,75120,47019,19917,94716,732Kopā

34,4295,8415,5305,2194,9094,6074,3054,013
Latgale 

33,0135,6045,3025,0004,7084,4154,1323,849
Zemgale 

22,9593,8973,6843,4803,2773,0732,8692,675
Kurzeme 

27,2634,6264,3794,1313,8933,6463,4073,178
Vidzeme 

25,8284,3804,1443,9183,6833,4573,2303,014
Rīga 

(milj. 

eiro)2013201220112010200920082007

KOPĀIII kārtaII kārtaI kārta

Plānošanas 

reģions
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Projektu iesniegumu atlases veidsProjektu iesniegumu atlases veidsProjektu iesniegumu atlases veidsProjektu iesniegumu atlases veids

� Atklāta projektu iesniegumu atlase

Citi nosacījumiCiti nosacījumiCiti nosacījumiCiti nosacījumi

� Viens projekta iesniedzējs projekta iesniegumā var iekļaut 

ūdenssaimniecības sakārtošanu 1 apdzīvotā vietā, bet iesniedzamo

projektu iesniegumu skaits nav ierobežots 

� Projektu iesniegumā tiktu ietvertas tehniskajā projektā paredzētās 

aktivitātes, kas jārealizē ne ilgāk kā 2 laikā



19

www.vidm.gov.lvwww.vidm.gov.lvwww.vidm.gov.lvwww.vidm.gov.lv

Paldies par uzmanību!


