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3. pielikums 

 

Vides ministrijas informatīvais ziņojums 

 

 

Informatīvais ziņojums 

 

par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un 

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros, tā 

cēloņiem un sekām  

 

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums 

 

Atbilstoši Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves 

lietās 21.12.2007. vēstulei Nr.16-1-01/927 un pamatojoties uz Ministru kabineta 

18.12.2007. sēdes protokola Nr.70 47.§ Vides ministrija sniedz atbildes uz 

galvenajiem jautājumiem par situāciju projektos kopumā un atsevišķi katra 

projekta ietvaros. 

Vides ministrija uzskata par nepieciešamu precizēt Ministru kabineta 

18.12.2007. sēdes protokola Nr.70 47.§ 2. punktu, ņemot vērā to, ka tādejādi 

tiek apdraudēta vairāku 2000.-2006.gada plānošanas periodā uzsākto projektu 

pabeigšana vides sektorā. Šajā ziņojumā tiek sniegta informācija par Vides 

ministrijas aktivitātēm līdz 2008.gada 18.janvārim, kā arī papildus informācija 

par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdē izskatītajā Vides ministrijas 

informatīvajā ziņojumā „Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros, tā cēloņiem un 

sekām” norādīto projektu nepabeigšanas sekām” (Ministru kabineta 18.12.2007. 

sēdes protokola Nr.70 44.§). 

 

2. Ministru kabineta protokollēmuma izpilde 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2007. sēdes protokola Nr.70 44.§ 

5.punktam Vides ministrijai tika uzdots līdz 2008.gada 18.janvārim izstrādāt 

grozījumus Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda projektos 

saskaņā ar protokollēmuma 2.punktā norādīto. Minētos grozījumus saskaņot ar 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem 

un informēt Finanšu ministriju. 

 

Vides ministrija atkārtoti vērsās pie projektu atbalsta saņēmējiem un 

pašvaldībām ar lūgumu sniegt apstiprinājumu par to finansējuma piesaistes 

iespējām izmaksu pieauguma segšanai Īpašu uzdevumu ministra Eiropas 

Savienības līdzekļu apguves lietās informatīvajā ziņojumā norādītajā apmērā (no 

40 līdz 70 % no izmaksu pieauguma). Atbalsta saņēmēju un pašvaldību atbildes 

vēstules ir pielikumā. 
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Papildus Vides ministrija atkārtoti ir lūgusi projekta atbalsta saņēmējus 

izvērtēt projektā paredzēto aktivitāšu samazināšanas iespējas, kā arī ir lūgusi 

projektu būvinženierus sniegt kompetento viedokli par šāda samazinājuma 

pamatotību no tehniskā viedokļa. Atbalsta saņēmēju un būvinženieru atbildes 

vēstules ir pielikumā. 

 

Ņemot vērā to, ka Vides ministrijas informatīvajā ziņojumā ir iekļauts 

viens projekts, attiecībā uz kuru atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai 

pieejai ir nepieciešams veikt izmaksu ieguvu analīzi („Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta”, Nr.2004/LV/16/C/PE/001), šo analīzi nav iespējams 

nodrošināt Ministru kabineta 18.12.2007. sēdes protokola Nr.70 44.§ 5.punkta 

izpildi noteiktajā termiņā. 

Vides ministrija ir sniegusi informāciju par nepieciešamajām papildus 

analīzēm projekta atbalsta saņēmējam un pašvaldībai. 

Ventspils pilsētas dome apstiprināja gatavību veikt projekta ietvaros 

papildu izmaksu – ieguvumu un izmaksu efektivitātes analīzi, bet šādas analīzes 

veikšanai nepieciešams saņemt vadošās iestādes vadlīnijas vai norādījumus par 

pieņēmumiem, kas jāiekļauj analīzes veikšanā. Šāda analīzes veikšana ir 

laikietilpīgs process, kas var aizņemt vismaz divus – trīs mēnešus no 

iepriekšminētās metodikas saņemšanas. 

 

Ņemot vērā to, ka 2000. – 2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda 

projekti un to grozījumi tika un tiek apstiprināti Eiropas Komisijā, bet ņemot 

vērā to, ka izmaksu pieauguma segšana neskar Kohēzijas fonda finansējumu, 

nav nepieciešams izstrādāt grozījumus Eiropas Komisijas lēmumos par 

Kohēzijas fonda projektu apstiprināšanu, bet vadošajai iestādei ir jāsniedz 

norādījumi par projektu dokumentiem, kuros būtu veicami grozījumi. 

 

3. Nepieciešamie precizējumi Ministru kabineta apstiprinātajā pieejā 

saistībā ar izmaksu pieauguma segšanu 

 

3.1. Maksimālais pieļaujamais sadārdzinājums katram projektam tiek 

noteikts, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes informāciju par cenu 

indeksiem būvniecības sektorā pa gadiem un samērojot to ar projektu 

īstenošanas uzsākšanas laiku. Ņemot vērā to, ka atsevišķu projektu realizācija ir 

uzsākta 1998. un 1999.gadā (tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, 

iesnieguma sagatavošana finansējuma piesaistei), līdz ar to ir precīzi jādefinē 

katra projekta īstenošanas uzsākšanas gads. 

3.2. Valsts budžeta līdzfinansējuma intensitāte atkarīga no teritorijas, kurā 

īsteno projektu, attīstības indeksa. Ņemot vērā to, ka 2004.gada 2.marta Ministru 

kabineta noteikumi Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas 

piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto 
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projektu īstenošanai” neattiecas uz Kohēzijas fonda finansētajiem projektiem ir 

apšaubāma šo noteikumu piemērošanas pamatotība. Jāņem vērā tas, ka 

Kohēzijas fonda finansēto projektu vidējās vērtības (minimālā projekta vērtība ir 

10 milj. eiro) ievērojami pārsniedz Savienības struktūrfondu līdzfinansēto 

projektu vidējās vērtības. Kohēzijas fonda projektiem, gatavojot iesniegumus 

finansējuma saņemšanai, valsts budžeta finansējuma apjoms tika noteikts pēc 

finansējuma trūkuma (finansing gap) principa. 

3.3. Jāprecizē Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu 

apguves lietās informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija par atsevišķu projektu 

atcelšanas iespēju. Piemēram, projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Piejūras reģionā, Latvijā” ietvaros līdzekļi no Eiropas Komisijas un valsts 

budžeta pagaidām nav saņemti, un projekta finanšu progress ir 0. Tāpat projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” pašreizējais finanšu progress ir 

tikai 2% - nav ņemts vērā, ka Piejūras projekta ietvaros noslēgti līgumi nosedz 

visa projekta budžetu, kā arī Rīgas projekta ietvaros veikto maksājumu īpatsvars 

patreiz sastāda jau 10,26%. 

 

4. Potenciālie valsts zaudējumi, nepiešķirot finansējumu izmaksu 

pieauguma segšanai 2000. – 2006.gada plānošanas periodā apstiprinātajiem 

projektiem. 

 

Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās 

informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija ir precizējama, ņemot vērā to, ka 

aprēķinā nav ņemti vērā vairāki būtiskie apstākļi. Vides ministrija ir veikusi 

aprēķinu situācijai, kad finansējuma saņēmēji nevar nodrošināt nepieciešamā 

līdzfinansējuma piesaisti, tādējādi šiem projektiem nav pieejams valsts budžeta 

finansējums un projektu realizācija finansējuma trūkuma dēļ ir jāaptur.  

4.1. Finansējuma atgriešana Eiropas Komisijai par Eiropas Komisijas 

apstiprinātajiem projektiem. Ņemot vērā to, ka nesasniedzot projekta mērķi 

Eiropas Komisija var pieprasīt visa projekta īstenošanā ieguldītā finansējuma 

atmaksu, nav pamata pieņemt, ka Eiropas Komisijai būtu jāatgriež tikai līdz šim 

brīdim neieguldītā finansējuma daļa. 

4.2. Sagatavošanas pasākumu izmaksas. Ņemot vērā finansiālos resursus, 

kuri tika ieguldīti projektu sagatavošanā, šie iepriekš veiktie izdevumi ir jāņem 

vērā, aprēķinot kopējos valsts zaudējumus.  

4.3. Vides ministrija ir izstrādājusi aprēķinu par iespējamajiem 

izdevumiem, laužot noslēgtos līgumus. 

4.4. Direktīvu prasību neieviešana. Vides ministrija ir veikusi aprēķinu par 

iespējamo soda naudas vērtību par direktīvu prasību neieviešanu atbilstoši 

Komisijas paziņojumam par EK Līguma 228. panta īstenošanu (SEK(2005) 

1658). Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija ir uzņēmusies saistības nodrošināt 

apkārtējās vides kvalitāti un vides infrastruktūras kvalitāti, tai skaitā 

ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lai izpildītu saistības 
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Latvijai jānodrošina Eiropas Savienības direktīvu prasību īstenošana, tai skaitā 

Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu, Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā 

ūdens kvalitāti, Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par 

atkritumu poligoniem, Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 26.aprīļa 

Direktīvas 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem 

šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Padomes 1993.gada 23.marta Direktīvas 

93/12/EEK par sēra saturu noteiktu veidu šķidrajā kurināmajā u.c. direktīvām ir 

noteikti to prasību ieviešanas termiņi. Aprēķinā ir pieņemts, ka tiks neieviestas 

četras direktīvas. 

 

Izdevumu pozīcija Indikatīvā summa Komentārs 

Finansējuma atgriešana 

Eiropas Komisijai par 

Eiropas Komisijas 

apstiprinātajiem 

projektiem 

līdz 110 milj.latu 

(pārtraucot tikai divus 

projektus – 52,5 milj.latu) 

Pārtraucot projektu 

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Piejūras reģionā, 

Latvijā” un projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Rīgā, III kārta” 

īstenošanu, atbilstoši 

Īpašu uzdevumu ministra 

Eiropas Savienības 

līdzekļu apguves lietās 

piedāvājumam, valsts 

zaudējumi atgriežot ES 

finansējumu EK sastāda 

52,5 milj.latu, jo šo 

finansējumu nav 

iespējams pārcelt uz citu 

projektu. 

Citu projektu ietvaros 

netiks sasniegti projekta 

mērķi vai arī jau 

izveidotā infrastruktūra 

pilnībā nefunkcionēs, 

kas nozīmē pilnīgu vai 

daļēju ES finansējuma 

atcelšanu. 

Sagatavošanas 

pasākumos ieguldītie 

līdzekļi (tehniski 

ekonomiskie 

pamatojumi, iepirkuma 

Vismaz 30 milj.latu Tikai projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Rīgā, III kārta” 

iepirkuma 

dokumentācijas 
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dokumentācijas 

sagatavošana, 

projektēšana, izpētes 

utt.) 

sagatavošanā ir ieguldīti 

6 milj.latu 

Noslēgto līgumu 

laušanas izdevumi (t.sk. 

tiesvedība).  

Nav iespējams prognozēt 

precīzi, pieņemot, ka 

atkāpšanās no līguma 

maksa sastādīs 20% no 

noslēgtā līguma cenas 

zaudējumi būs vismaz 12 

milj.latu 

 

Direktīvu prasību 

neieviešana 

līdz 6,3 milj. latu gadā par 

katru direktīvu (3 gadu 

laikā par četrām 

direktīvām – 75,6 

milj.latu) 

 

Kopā līdz 227 milj.latu  
 

4.5. Papildus, neatkarīgi no šodienas nostājas attiecībā uz papildu 

finansējuma piesaisti projektiem, šie projekti būs jāievieš un būs jānodrošina 

ieguldījums projektu realizācijā, lai izpildītu direktīvu prasības un apturētu soda 

naudas piemērošanu. 

 

Nepieciešamā 

finansējuma piesaiste 

projektiem 

vismaz 200 milj.latu  

 

Apkopojot visu iepriekš minēto par iespējamiem valsts budžeta 

izdevumiem nākotnē iespējamie valsts zaudējumi projektu apturēšanas gadījumā 

var sastādīt līdz 400 milj. latu, nevis 40 milj. latu, kā tas ir noteikts Īpašu 

uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās informatīvajā 

ziņojumā. 

 

5. Detalizētais aprasts par katru Vides ministrijas pārziņā esošā projekta 

finanšu situāciju un projekta apjoma izmaiņām 

 

5.1. ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos”. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 

ietvaros kopumā ir iesaistītas 18 pašvaldības, kur 6 pašvaldībām šobrīd 

finansējums ir pieejams pilnā apmērā un projekti tiks realizēti atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem, pārējām iesaistītajām pašvaldībām kopējā projekta 

ieviešana ir apdraudēta, bez papildu līdzekļu piesaistīšanas.  
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Vides ministrija sniedz atbildi uz Īpašu uzdevumu ministra Eiropas 

Savienības līdzekļu apguves lietās 21.12.2007. vēstules Nr.16-1-01/927 pirmo 

jautājumu par iespējamiem izmaksu pieauguma segšanas avotiem un apjoma 

samazinājumiem. 

 

Papildus finansējuma piesaistīšana no pašvaldībām: 

Divas no pašvaldībām, izvērtējot savas finanšu iespējas, ir piekritušas 

piešķirt papildu līdzekļus izmaksu pieauguma segšanai 40 % apmērā, tās ir 

Valkas pilētas dome un Valmieras pilsētas pašvaldība. Kā arī informējam, ka 

iepriekšējā informatīvajā ziņojumā Siguldas novada dome jau bija paredzējusi 

līdzfinansēt izmaksu pieaugumu 50 % apmērā. 

Pārējās 9 pašvaldības ir sniegušas informāciju, ka nav spējīgas nodrošināt 

papildu līdzekļu piesaisti.  

Neskatoties uz pašvaldību un atbalstu saņēmēju sarežģīto finansiālo 

situāciju kopumā tie uz 18.12.2007. bija apliecinājuši papildu līdzfinansējumu 

izmaksu pieauguma segšanai 2 443 302 LVL apmērā vismaz sava sākotnējā 

līdzfinansējuma procenta apmērā, izņemot Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

dome un SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”, kurām nav pieejami papildu 

līdzekļi izmaksu pieauguma segšanai. 

  

Apjoma samazinājuma iespējas: 

Kā jau tas tika minēts iepriekšējā informatīvajā ziņojumā Vides ministrija 

kopā ar atbalsta saņēmēju veica pirmslīguma pārrunas par iespējamiem cenas 

samazinājumiem, atsakoties no kādiem konkrētiem darba apjomiem, kas 

kopumā neietekmē projekta mērķus un tehnoloģisko procesu. Kā arī 

informējam, ka projekta inženiera līguma ietvaros tika papildināts darba 

uzdevums, kura pamatā bija veikt darba apjoma un kvalitātes prasību ekspertīzi, 

nolūkā samazināt paredzamās līguma izmaksas. 

Šī ziņojuma sakarā Vides ministrija lūgusi atbalsta saņēmējus un projekta 

inženieri sniegt viedokli par iespējamajiem apjoma samazinājumiem. Visi 

atbalsta saņēmēji viennozīmīgi atbildēja, ka turpmāki darba apjoma 

samazinājumi nav iespējami, pretējā gadījumā projektā izvirzītie mērķi netiks 

sasniegti. Atbalsta saņēmēju un inženiera atbildes vēstules skatīt pielikumā.  

 Turpmākajā tabulā ir detalizēti uzrādīti finanšu līdzekļi, kas tika piešķirti 

iepriekš un kāds finansējums papildus nepieciešams no valsts budžeta 

sadalījumā pa pašvaldībām.  
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Atbalsta saņēmējs 

Finanšu 

memorandā/ EK 

lēmumā pieejamais 

finansējums 

Iepriekš 

papildus 

piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi
1
  

Izmaksu 

pieaugums vai 

prognozētais 

izmaksu 

pieaugums kopš 

10.07.2006. 

Papildus 

nepieciešamais 

finansējums no 

valsts budžeta 

Atbalsta saņēmēja 

papildus 

finansējums 

izmaksu 

pieauguma 

segšanai 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 

SIA ”Saltavots” 3 532 292,90 0,00 541 065,19 269 300,23 271 764,96 
SIA „Rūpe” 2 577 885,07 1 418 420,46 904 724,84 743 858,11 160 866,73 

SIA „Cesvaines 

komunālie pakalpojumi” 
1 984 015,69 656 760,60 164 997,63 164 997,63 0,00 

SIA „Dagdas komunālā 

saimniecība” 
1 916 546,51 713 370,71 1 084 115,98 994 529,19 89 586,79 

SIA „Ķeguma stars” 665 555,39 1 460 133,37 1 197 836,01 992 886,27 204 949,74 
SIA „Lielvārdes Remte” 836 336,76 1 429 005,93 1 051 425,71 787 739,19 263 686,52 
SIA „Līvānu dzīvokļu un 

komunālā saimniecība” 
3 154 887,16 872 261,01 1 181 202,24 1 081 654,54 99 547,70 

Ogres novada pašvaldības 

aģentūra „Mālkalne” 
2 841 436,57 1 138 191,13 578 467,63 479 491,82 98 975,81 

Pašvaldības SIA 

„Valgums – S” 
5 771 426,45 3 183 201,32 598 563,06 496 148,92 102 414,14 

PA „Salacgrīvas 

komunālie pakalpojumi” 
2 017 750,28 0,00 747 992,41 747 992,41 0,00 

Valkas pilsētas domei 936 134,93 142 814,45 166 706,67 100 024,00 66 682,67 
SIA „Valmieras ūdens” 11 147 877,05 1 121 216,67 917 919,33 550 751,60 367 167,73 

Kopā projektā 40 014 145,74 12 135 375,65 9 135 016,70 7 409 373,91 1 725 642,79 
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5.2. ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II 

kārta”. 

Ventspils pilsētas dome savā 02.01.2008. vēstulē Nr.1-09/2 sniedza atbildi 

par savām finanšu iespējām un iespējamajiem samazinājumiem projektā.  

Ņemot vērā nepieciešamību projektam veikt papildu izmaksu – ieguvumu 

un izmaksu efektivitātes analīzi, jautājums par papildus finansējuma piesaisti ir 

jāizskata atkārtoti pēc šīs analīzes rezultātu iegūšanas. 

Šobrīd ir noslēgti līgumi par 19,9 milj. lati, kas ir 93 % no kopējā pieejamā 

finansējuma. Projekta ietvaros atlikušais pieejamais finansējums sastāda 1,57 

milj. lati. Ar ko ir jānodrošina ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve un 

rekonstrukcija 100 objektos. 

Pēc Ventspils pilsētas domes sniegtās informācijas un piedāvājumu 

atvēršanas 10.12.2007. ir konstatēts vēl papildu izmaksu pieaugums 2,86 milj. 

lati, ko plāno risināt atkārtoti pārsludinot iepirkumus un tos sadalot vēl mazākās 

iepirkuma daļās, tādejādi samazinot iespējamo cenu.  

Apkopojot visu iepriekšējo projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspilī, II kārta” ir nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta 

10 093 728 LVL, kur papildus tam atbalsta saņēmējs (pašvaldības SIA „Ūdeka”) 

nodrošinās 1 786 208 LVL. 

 

5.3. ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un 

Jaunolainē”. 

Šī projekta ietvaros, lai veiksmīgi un pilnā apjomā varētu realizēt projektu 

ir atlicis viens nenoslēgts līgums „Jaunolaines lielciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu izbūve”. Vides ministrija šo iepirkumu ir pārsludinājusi 4 reizes, tādejādi 

sagaidot piedāvājumu, kurš iekļautos projekta pieejamajā budžetā. 

 Pēdējā Vides ministrijas izsludinātajā konkursā pieteicās 2 izpildītāji ar 

šādām cenām 2 015 954,49 LVL un 1 722 560,66 LVL. Iepirkuma komisija, 

izvērtējot piedāvājumus konstatēja, ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst pasūtītāja 

tehniskajām prasībām, tādejādi konkurss ir pasludināts bez rezultātiem. Lai 

turpmāk neaizkavētu projekta ieviešanu Vides ministrija organizēs sarunu 

procedūru ar šiem diviem pretendentiem, lai precizētu tehnisko piedāvājumu un 

vienotos par iespējamajiem apjoma samazinājumiem. 

Vides ministrija, izvērtējot iepriekš iesniegto piedāvājumu cenas, prognozē, 

ka jaunā cena varētu būt apmēram 1 870 000 LVL, kas, ņemot vērā pieejamos 

līdzekļus projektā, veido sadārdzinājumu 1 360 530,99 LVL, kura segšanai ir 

nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta 1 210 872,58 LVL un SIA 

“Zeiferti” - 149 658,41 LVL.  

Projekta inženieris ir apliecinājis, ka projekta mērķa sasniegšanai ir 

nepieciešams noslēgt visus projektā paredzētos līgumus.  

 

5.4. ES Kohēzijas fonda projekts „Malienas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana”  
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Šī projekta ietvaros ir noslēgti visi iepirkuma līgumi, kur viens no tiem ir 

noslēgts pa kārtām, attiecīgi iztrūkstošā finansējums daļa, kas tika pieprasīta 

Vides ministrijas informatīvajā ziņojumā. SIA „ALBA 5” savā 16.01.2008. 

vēstulē Nr.1-18/26 (vēstule pielikumā) apliecina, ka samazinājumi projekta 

ietvaros nav iespējami un iesaistītās pašvaldības savus finanšu resursus ir 

izsmēlušas.  

Tādejādi, lai pilnā apmērā izpildīti projekta mērķus papildu no valsts 

budžeta nepieciešams 262 700,83 LVL un SIA „ALBA-5” nodrošinās 53 895,71 

LVL. 

 

5.5. ES Kohēzijas fonda projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Piejūras reģionā, Latvijā”. 

Atbalsta saņēmējam un pašvaldībām izvērtējot savas finanšu iespējas, nav 

iespējams līdzfinansēt projekta izmaksu pieaugumu 70 % apmērā, ko apliecina 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” savā 18.01.2008. 

vēstulē Nr.6. Kā arī SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” 

kopā ar inženieri ir izvērtējusi visas projekta komponentes un secinājusi, ka 

vienīgā iekārta, no kuras varētu atteikties ir būvgružu smalcināšanas un 

frakcionēšanas iekārta, kurs plānotā vērtība ir 245 981 LVL, kas ir 2 % no 

kopējās projekta vērtības. Ņemot vērā to, ka šī iekārta ir minēta Eiropas 

Komisijas lēmumā kā viens no indikatoriem, būs jāveic grozījumi attiecīgajā 

Komisijas lēmumā. Atbilstoši grozījumu procedūrai, vadošajai iestādei ir 

jāizsaka viedoklis par šādu grozījumu pamatotību. 

  Šī projekta ietvaros, lai veiksmīgi ieviestu projektu pilnā apmērā ir 

nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta 2 993 797,67 LVL un SIA 

„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” ir apņēmusies nodrošināt 

528 317,24 LVL.  

 

5.5. ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III 

kārta” 

 Projekta ietvaros ir noslēgti 5 līgumi par kopējo summu 20 061 049 LVL, 

kas ir 41 % no kopējās sākotnējās projekta vērtības. SIA „Rīgas ūdens” savā 

18.01.2008. vēstulē apliecina līdzfinansēt izmaksu pieaugumu 70 % apmērā.  

    

5.6. ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 

II kārta” 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par Īpašu uzdevumu ministra 

Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās sagatavotajā informatīvajā ziņojumā 

iekļautajām alternatīvām, ES fondu projektos atbilstoši ministriju iesniegtajiem 

pieprasījumiem tiek piemērota savādāka valsts budžeta līdzdalība izmaksu 

pieauguma segšanai salīdzinājumā ar iepriekšējiem Ministru kabineta 

lēmumiem. Vēlamies norādīt, ka ES Kohēzijas fonda projekta 
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„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” iekļaušana projektu sarakstā, 

uz kuriem attiecas šie jaunie nosacījumi, nav pamatota. 

Atbilstoši Ministru kabineta protokollēmuma par 2007.gada 24.aprīļa sēdes 

26.§ „Informatīvais ziņojums Par līgumcenu pieaugumiem iepirkumiem Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda projektu ietvaros un līgumcenu pieauguma ietekmi 

uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu īstenošanu” iepriekšminētajam 

projektam, pamatojoties uz vadošās iestādes saskaņojumu, jau ir piešķirts 

finansējums no valsts budžeta izmaksu pieauguma segšanai 8 487 804 latu 

apmērā, veicot grozījumus līgumā par projekta īstenošanu starp Vides ministriju, 

Daugavpils domi un SIA „Daugavpils ūdens”.  

Projekta ietvaros ir noslēgti visi iepirkuma līgumi par sākotnēji plānotā un 

papildus piešķirtā finansējuma apjomu, tāpēc šī projekta ietvaros nav iespējams 

samazināt darba apjomus, ko arī apstiprina SIA „Daugavpils ūdens” iesniegtā 

vēstule.  

Vēlamies norādīt, ka ja šim projektam netiks piešķirti papildu līdzekļi, 

noslēgtie līgumi būs jālauž, kas nozīmē izmaksāt līguma izpildītājiem soda 

naudu, kā arī līgumu laušana izslēdz iespēju kaut daļēji sasniegt projekta 

mērķus. Jāņem vērā arī tas, ka 2008.gadā beidzas pārējas periodi atsevišķu 

direktīvu prasību ieviešanai, kuri ir noteikti attiecībā uz lielākajām Latvijas 

aglomerācijām (Rīga un Daugavpils). 

Attiecīgi ir nepieciešams veikt precizējumus Ministru kabineta 18.12.2007. 

sēdes protokola Nr.70 44.§, atrunājot to, ka minētie nosacījumi neattiecas uz ES 

Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”. 

 

5.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēji, kas īsteno 

atklāta konkursa projektus, kuriem pēc tehniskā projekta izstrādes un iepirkuma 

procedūras tika konstatēti būtisks būvdarbu izmaksu pieaugums, ir izvērtējuši un 

pieņēmuši lēmumus attiecībā uz projektu un tajā plānoto aktivitāšu ieviešanu 

ņemot vērā papildu piešķirtā finansējuma apmērus.  

Valkas pilsētas domes projektu „Dalītās atkritumu vākšanas un 

kompostēšanas sistēmas izveide un ieviešana Valkā” pieejamā finansējuma 

ietvaros nebūs iespējams īstenot pilnībā, tomēr samazinot aktivitāšu un 

auditējamo vērtību skaitu, tiks nodrošināta projekta mērķu sasniegšana minimālā 

apjomā. Savukārt Limbažu pilsētas domes projektā „Dalīto bioloģiski noārdāmo 

atkritumu vākšanas punkta izveide un nepieciešamā aprīkojuma iegāde 

Limbažos” pieejamā finansējuma ietvaros tiks izbūvēta bioloģiski noārdāmo 

atkritumu kompostēšanas laukuma 1.kārta, samazinot kopējo kompostēšanas 

laukuma platību.  

Līdz ar to minētie finansējuma saņēmēji ir uzsākuši gatavot dokumentus, 

lai ierosinātu projektu grozījumus, precizējot auditējamās vērtības un aktivitātes, 
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to ieviešanas laika grafiku, projekta kopējās izmaksas, kā arī budžeta tāmēs 

izmaksas pa pozīcijām.  



FMZinop3_080208_fin; 3.pielikums „Vides ministrijas informatīvais ziņojums” 

projektu ietvaros, tā cēloņiem un sekām" 

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu izmaksu pieaugums vides sektorā (Latos) 

 

Atbalsta saņēmējs 

Finanšu 

memorandā/ EK 

lēmumā pieejamais 

finansējums 

Iepriekš 

papildus 

piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi
1
  

Izmaksu 

pieaugums vai 

prognozētais 

izmaksu 

pieaugums kopš 

10.07.2006. 

Papildus 

nepieciešamā 

finansējuma 

paredzēšana 

valsts budžetā 

2008. gadam 

Atbalsta saņēmēja 

papildus 

finansējums 

izmaksu 

pieauguma 

segšanai 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 

SIA ”Saltavots” 3 532 292,90 0,00 541 065,19 269 300,23 271 764,96 
SIA „Rūpe” 2 577 885,07 1 418 420,46 904 724,84 743 858,11 160 866,73 

SIA „Cesvaines 

komunālie pakalpojumi” 
1 984 015,69 656 760,60 164 997,63 164 997,63 0,00 

SIA „Dagdas komunālā 

saimniecība” 
1 916 546,51 713 370,71 1 084 115,98 994 529,19 89 586,79 

SIA „Ķeguma stars” 665 555,39 1 460 133,37 1 197 836,01 992 886,27 204 949,74 
SIA „Lielvārdes Remte” 836 336,76 1 429 005,93 1 051 425,71 787 739,19 263 686,52 
SIA „Līvānu dzīvokļu un 

komunālā saimniecība” 
3 154 887,16 872 261,01 1 181 202,24 1 081 654,54 99 547,70 

Ogres novada pašvaldības 

aģentūra „Mālkalne” 
2 841 436,57 1 138 191,13 578 467,63 479 491,82 98 975,81 

Pašvaldības SIA 

„Valgums – S” 
5 771 426,45 3 183 201,32 598 563,06 496 148,92 102 414,14 

Informatīvais ziņojums 

"Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda  

un Eiropas Reģionālās attīstības fonda  
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PA „Salacgrīvas 

komunālie pakalpojumi” 
2 017 750,28 0,00 747 992,41 747 992,41 0,00 

Valkas pilsētas domei 936 134,93 142 814,45 166 706,67 100 024,00 66 682,67 
SIA „Valmieras ūdens” 11 147 877,05 1 121 216,67 917 919,33 550 751,60 367 167,73 

Kopā projektā 40 014 145,74 12 135 375,65 9 135 016,70 7 409 373,91 1 725 642,79 

      

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” 

Pašvaldības SIA „Ūdeka” 15 309 614,00 5 258 411,00 11 879 936,00 10 093 728,00 1 786 208,00 

Projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā” 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

sabiedrība „Piejūra”” 
13 189 259,82 0,00 3 522 114,91 2 993 797,67 528 317,24 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” 

SIA “Zeiferti”/  

AS „Olaines ūdens un 

siltums” 
9 268 624,13 4 301 208,00 1 360 530,99 1 210 872,58 149 658,41 

Projekts „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

SIA „ALBA-5” 5 319 410,03 1 039 046,00 316 596,54 262 700,83 53 895,71 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” 

SIA „Rīgas ūdens” 48 649 291,86 0,00 8 591 038,00 2 577 311,40 6 013 726,60 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” 

SIA „Daugavpils ūdens” 13 577 340,00 0,00 8 487 804,00 6 989 956,32 1 497 847,68 
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Kopā visiem 

projektiem 
144 327 685,58 22 734 040,65 43 293 037,14 31 537 740,71 11 755 296,43 

1 
Ir noslēgts/ plāno noslēgt līgumu par projekta īstenošanu ar atbalsta saņēmēju. 

 

 
Īpašu uzdevumu ministra  

Eiropas Savienības  

finanšu pārvaldes lietās vietā –  

tieslietu ministrs             G.Bērziņš 

 

Īpašu uzdevumu ministra 

Eiropas Savienības 

finanšu pārvaldes lietās 

vietā – tieslietu ministrs 

Valsts sekretāre Juridiskā departamenta 

direktore 

Par kontroli atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā amatpersona 
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