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Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros realizētie projekti 

Kurzemes plānošanas reģionā realizētie projekti: 

1 Ūdenssaimniecības attīstība Ances pagasta Ances ciemā 70 107 52 580

2 Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un Jaunlieģu ciemā 450 034 337 525

3 Ūdenssaimniecības attīstība Vecpils pagasta Vecpils ciemā 28 073 21 054

4 Ūdenssaimniecības attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā 147 842 110 881

5 Ūdenssaimniecības attīstība Zirņu pagasta Zirņu un Būtnāru ciemā 493 783 370 337

6 Ūdenssaimniecības attīstība Popes pagasta Popes ciemā 580 719 435 539

7 Ūdenssaimniecības attīstība Užavas pagasta Užavas ciemā 507 274 380 455

8 Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā 457 595 343 195

9 Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā 848 554 636 414

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti:

10
Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija

30 020 22 515

11
Aleksandrovas speciālās internātskolas ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija

40 608 30 456

12
Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta 
Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos

668 308 501 229

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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13 Ūdenssaimniecības attīstība Nautrēnu pagasta Rogovkas un Dekteru ciemos 144 879 108 658

14 Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Ezerkalna ciemā 30 591 22 943

15 Ūdenssaimniecības attīstība Eglaines pagasta Eglaines un Baltmuižas ciemos 126 320 94 740

16 Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā 226 742 170 056

17 Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā 256 057 192 042

18
Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, 
Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos

678 689 509 016

19 Ūdenssaimniecības attīstība Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas ciemos 192 519 144 388

20 Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā 242 126 181 593

21 Ūdenssaimniecības attīstība Andzeļu pagasta Andzeļu ciemā 229 083 171 811

22 Ūdenssaimniecības attīstība Ezernieku pagasta Ezernieku ciemā 177 724 133 292

23 Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā 160 537 120 402

24 Ūdenssaimniecības attīstība Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā 152 614 114 460

25 Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciemā 61 514 46 135

26 Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā 177 574 133 180

27 Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā 251 255 188 440

28 Ūdenssaimniecības attīstība Konstantinovas pagasta Konstantinovas ciemā 131 540 98 654

29
Ūdenssaimniecības attīstība Andrupenes pagasta 
Andrupenes un Mariampoles ciemā

231 933 173 949

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti: 

30 Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē 69 722 52 292

31 Ūdenssaimniecības attīstība Umurgas pagasta Umurgas ciemā 211 461 158 595

32 Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā 192 445 144 333

33 Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Tūjas ciemā 120 533 90 399

34 Ūdenssaimniecības attīstība Irlavas pagasta Irlavas ciemā 326 686 245 013

35 Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā 52 329 39 245

36
Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 
Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos

960 114 720 085

37 Ūdenssaimniecības attīstība Krimuldas pagasta Raganas, Inciema un Sunīšu 809 725 607 294

38
Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un Baumaņu 
Kārļa Viļķenes pamatskolā

391 677 293 757

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti:

39 Ūdenssaimniecības attīstība Vestienas pagasta Vestienas ciemā 146 232 109 673

40
Ūdenssaimniecības attīstība Stāmerienas pagasta 
Vecstāmerienas un Kalnienas ciemos

375 146 281 358

41 Ūdenssaimniecības attīstība Gaujienas pagasta Gaujienas muižas kompleksā 151 305 113 478

42 Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana 1 126 773 845 079

43 Ūdenssaimniecības attīstība Aronas pagasta Kusas ciemā 194 481 145 860

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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44 Ūdenssaimniecības attīstība Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā 136 557 102 417

45 Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaunes pagasta Bērzaunes un Sauleskalna ciemos 278 709 209 031

46 Ūdenssaimniecības attīstība Mētrienas pagasta Mētrienas 307 752 230 813

47 Ūdenssaimniecības attīstība Sēļu pagasta Sēļu ciemā 111 767 83 825

48 Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā 161 101 120 825

49
Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta 
Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā

116 224 87 167

50 Ūdenssaimniecības attīstība Kauguru pagasta Kauguru un Mūrmuižas ciemos 219 028 164 271

51 Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā 49 737 37 302

52 Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā 62 189 46 641

53 Ūdenssaimniecības attīstība Ēveles pagasta Ēveles ciemā 218 736 164 051

54 Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā 122 822 92 116

55 Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā 342 692 257 018

56 Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes ciemā 764 508 573 380

57 Ūdenssaimniecības attīstība Dikļu pagasta Dikļu ciemā 188 441 141 330

58 Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu pagasta Rencēnu un Lizdēnu ciemā 189 233 141 924

59
Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku pagasta 
Burtnieku ciemā un Burtnieku Ausekļa vidusskolā

285 026 213 768

60 Ūdenssaimniecības attīstība Lodes pagasta Lodes ciemā 65 622 49 216

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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61 Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagasta Vecates ciemā 122 115 91 586

62 Ūdenssaimniecības attīstība Zilākalna pagasta Zilākalna ciemā 282 954 212 215

63 Ūdenssaimniecības attīstība Ķoņu pagasta Eriņu un Dīķeru ciemos 188 770 141 576

64 Ūdenssaimniecības attīstība Brenguļu pagasta Brenguļu un Cempu ciemos 218 322 163 741

65
Ūdenssaimniecības attīstība Valmieras pagasta 
Valmiermuižas, Vanagu un Viestura laukuma ciemos

347 431 260 573

66
Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaines pagasta 
Bērzaines ciemā un Jaunburtnieku vidusskolā

95 233 71 423

67 Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā 299 563 224 672

68 Ūdenssaimniecības attīstība Alsviķu pagasta Alsviķu ciemā 58 385 43 788

69 Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 559 669 419 751

70 Ūdenssaimniecības attīstība Ramatas pagasta Ramatas un Vērša ciemos 108 731 81 547

71
Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta 
Matīšu ciemā un jaunas apbūves rajonā – 2

410 018 307 512

72 Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā 247 376 185 531

73 Ūdenssaimniecības attīstība Vaidavas pagasta Vaidavas ciemā 205 158 153 867

74 Ūdenssaimniecības attīstība Liezēres pagasta Liezēres un Ozolu ciemos 221 642 166 231

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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Zemgales plānošanas reģionā realizētie projekti: 

75 Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija Vīpes pamatskolā 44 082 33 061

76 Rundāles pagasta ūdenssaimniecības attīstība 458 525 343 893

77
Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, 
kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve

139 830 104 872

78 Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts 102 512 68 683

79 Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana 344 059 258 044

80 Sesavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana 181 841 136 380

81 Ūdenssaimniecības attīstība Klintaines pagasta Stukmaņu un Rīteru ciemā 210 167 157 625

82 Ūdenssaimniecības attīstība Iršu pagasta Iršu ciematā 203 147 152 360

83
Ūdenssaimniecības attīstība Vietalvas pagasta Vietalvā, 
Odzienā un Odzienas pamatskolā

298 165 223 623

84
Ūdenssaimniecības attīstība Tērvetes novada 
Augstkalnes, Bukaišu un Kroņauces ciemā

78 915 59 186

85 Ūdenssaimniecības attīstība Īles pagasta Īles ciemā 133 382 100 035

86 Ūdenssaimniecības attīstība Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā 288 478 216 356

87
Ūdenssaimniecības attīstība Codes pagasta 
Jauncodes ciema apdzīvotā vietā Dreņģerkalns

331 331 248 498

88 Ūdenssaimniecības attīstība Sesavas pagasta Bērvircavas un Sesavas ciemā 277 276 207 957

89 Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā 105 643 79 231

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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Aktivitātes „Likumdošanas prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros realizētie projekti

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti:

90 Daugmales pagasta atkritumu izgāztuves „Līves” (Geriņi) rekultivācija 52 088 39 066

91 Olaines pagasta atkritumu izgāztuves „Olaine” rekultivācija 458 601 343 951

92 Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija 284 633 213 475

93 Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Ieviņas” rekultivācija 164 429 123 322

94 Ropažu novada atkritumu izgāztuves „Tumšupe” rekultivācija 31 696 23 772

95 Suntažu pagasta atkritumu izgāztuves „Zvirgzdiņi” rekultivācija 14 737 11 053

96 Birzgales pagasta atkritumu izgāztuves „Rūķīši” rekultivācija 21 642 16 231

97 Alojas pilsētas atkritumu izgāztuves „Reiši” rekultivācija 49 257 36 944

98 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves „Stienūži” rekultivācija 315 887 236 915

99 Lēdurgas pagasta atkritumu izgāztuves „Mežāres” rekultivācija 33 846 25 385

100 Pāles pagasta atkritumu izgāztuves „Čiekurkalni” rekultivācija 18 539 13 904

101 Limbažu pilsētas atkritumu izgāztuves „Limbaži” rekultivācija 218 648 163 986

102 Brīvzemnieku pagasta atkritumu izgāztuves „Ozoli” rekultivācija 30 246 22 683

103 Ropažu novada atkritumu izgāztuves „Kangari” rekultivācija 158 960 119 220

104 Ādažu pagasta atkritumu izgāztuves „Utupurvs” rekultivācija 225 000 168 750

105
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu 
izgāztuves „Izgāztuve” rekultivācija

288 790 216 592

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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106 Madlienas pagasta atkritumu izgāztuves „Kaktiņi” rekultivācija 25 507 19 130

107 Baldones pilsētas atkritumu izgāztuves „Skurbas” rekultivācija 91 649 68 737

108 Liepupes pagasta atkritumu izgāztuves „Zariņi” rekultivācija 37 500 28 125

109 Skultes pagasta atkritumu izgāztuves „Jostas” rekultivācija 50 000 37 500

110 Siguldas novada atkritumu izgāztuves “Kaļļi” rekultivācija 32 627 24 469

111 Limbažu rajona Vidrižu pagasta atkritumu izgāztuves “Izgāztuve” rekultivācija 62 203 46 652

112 Meņģeles pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Tiesaskalns” rekultivācija 33 770 25 327

113 Ķeipenes pagasta atkritumu izgāztuves “Grantskalni” rekultivācija 39 177 29 383

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti:

114 Kaives pagasta atkritumu izgāztuves „Zilaiskalns” rekultivācija 9 948 7 461

115 Amatas novada atkritumu izgāztuves „Baloži” rekultivācija 10 171 7 628

116 Kārķu pagasta atkritumu izgāztuves „Lāčkalni” rekultivācija 18 046 13 534

117 Ērģemes pagasta atkritumu izgāztuves „Kalniņi” rekultivācija 9 889 7 417

118 Ērģemes pagasta atkritumu izgāztuves Silzemnieki rekultivācija 14 012 10 509

119 Blomes pagasta atkritumu izgāztuves „Lapsiņas” rekultivācija 44 979 33 734

120 Plāņu pagasta atkritumu izgāztuves „Rūķi” rekultivācija 12 573 9 430

121
Mazsalacas pilsētas ar lauku teritoriju 
atkritumu izgāztuves „Zirņubirzs” rekultivācija

90 084 67 563

122 Liepas pagasta atkritumu izgāztuves „Grīviņi” rekultivācija 73 689 55 266

123 Rūjienas pilsētas atkritumu izgāztuves „Rūjiena” rekultivācija 307 061 230 296

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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124 Ramatas pagasta atkritumu izgāztuves „Ozoliņi” rekultivācija 22 607 16 955

125 Zvārtavas pagasta atkritumu izgāztuves „Augstežas” rekultivācija 17 615 13 211

126 Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija 306 886 230 163

127 Kauguru pagasta atkritumu izgāztuves „Jaunzemi” rekultivācija 30 746 23 060

128 Vilpulkas pagasta atkritumu izgāztuves “Dūči” rekultivācija 27 291 18 616

129
Strenču pilsētas atkritumu izgāztuves 
“Rāmītis” Valkas rajona Plāņu pagastā rekultivācija

61 500 46 124

130 Bilskas pagasta atkritumu izgāztuvju “Ancīši”un “Stirnas” rekultivācija 32 036 24 027

131 Valkas pagasta atkritumu izgāztuves “Lugaži” rekultivācija 33 950 25 462

132 Nītaures pagasta atkritumu izgāztuves “Sārtēni” rekultivācija 16 626 12 469

133 Drustu pagasta atkritumu izgāztuves “Ģibēni” rekultivācija 12 033 9 025

134 Taurenes pagasta atkritumu izgāztuves “Brežģis” rekultivācija 30 446 30 446

135 Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija 470 000 352 500

Aktivitātes „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ietvaros realizētie projekti

136
Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – 
NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne

2 144 971 1 608 728

137 Dabas izglītības centrs Gaujas Nacionālajā parkā 1 603 881 1 202 911

138
Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide 
dabas parka “Embūtes pauguraine” teritorijā

373 560 280 170

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē
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139 Ekotūrisma infrastruktūras attīstība Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 133 897 100 422

140 Vides informācijas punkti un naktsmītnes Teiču dabas rezervātā 105 055 78 791

141 Ekotūrisma infrastruktūras attīstība ĪADT “Ventas ieleja” Kuldīgā 163 290 122 467

142 Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā 633 957 475 467

Aktivitātes „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros realizētie projekti 

143 Dalītas atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas izveide un ieviešana Valkā 234 988 176 241

144
Dalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšanas punkta izveide un nepiecie-
šamā aprīkojuma iegāde Limbažos

143 697 107 773

145 Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide (Rīga) 625 000 468 750

146 Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Jelgavas pilsētā 232 515 174 386

147
Dalītās atkritumu savākšanu sistēma un atkritumu šķirošanas punkta izveido-
šana Maltas pašvaldībā

174 999 131 249

148
Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados 
un Dagdas pilsētā

210 683 158 012

149 Dalītās atkritumu vākšanas punkta (kompostēšanas laukuma) izveide Alojā 71 157 53 368

150
Komplekso cieto sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukumu izveide 
Rēzeknes pilsētā

117 405 88 053

Realizētie ERAF līdzfinansētie projekti vides nozarē



Kurzemes plānošanas reģionā realizētie projekti 
Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

ERAF finansējums tika
piešķirts 9 projektiem 
11 apdzīvotās vietās
2,69 miljonu latu apmērā.
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Kurzemes plānošanas reģionā realizētie projekti 
Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Ances pagasta Ances ciemā1.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Durbes novada Durbes pilsētā 
un Jaunlieģu ciemā

2. Ūdenssaimniecības attīstība 
Vecpils pagasta Vecpils ciemā3.

Projekta ietvaros rekonstruēti 837 m ūdens-
apgādes tīklu, sakārtota ūdens ieguves vie-
ta, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, sūkņu stacija un 10 kanalizācijas 
akas, kā arī skalotas 20 kanalizācijas akas un 
kanalizācijas tīkli 550 m garumā.

Jaunlieģu ciemā izbūvēta jauna ūdens attī-
rīšanas stacija, viena artēziskā aka un 840 m 
ūdensvada, rekonstruēts ūdenstorņa rezer-
vuārs, kā arī izbūvēts lietus ūdens drenāžas 
kanāls 126 m garumā un 60 m kanalizācijas 
pašteces vada. Durbes pilsētā izbūvēta 
ūdens attīrīšanas stacija, 1814 m ūdensvada, 
2 artēziskās akas, tamponētas 2 artēziskās 
akas, rekonstruēts ugunsdzēsības ūdens re-
zervuārs. Kanalizācijas pakalpojumu uzlabo-
šanai rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas un izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu 
stacijas un 1315 m kanalizācijas pašteces 
vada, kā arī 414,3 m kanalizācijas spiedvada. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas un 2 kanalizācijas skatakas, izbūvēti 
195 m kanalizācijas pašteces cauruļvada. 
Lai uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti, iz-
būvēta jauna ūdensvada skataka, rekons-
truēta artēziskā aka, 6 ūdensvada skataku 
armatūras un 246 m ūdensvada.



Kurzemes plānošanas reģionā realizētie projekti 
Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības 
attīstība Dunalkas pagasta 
Dunalkas ciemā

4.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Zirņu pagasta Zirņu 
un Būtnāru ciemā

5. Ūdenssaimniecības attīstība 
Popes pagasta Popes ciemā6.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēta ūdens attīrīšanas stacija, 2 artēzis-
kās akas, 1302 m ūdensvada, rekonstruēts 
ūdenstorņa rezervuārs un 13 ūdensvada 
skatakas. Kanalizācijas pakalpojumu uzla-
bošanai rekonstruētas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas un notekūdeņu pārsūknēšanas 
stacija, izbūvēti 178 m kanalizācijas pašte-
ces vada, veikta kanalizācijas pašteces vadu 
skalošana 650 m garumā.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros sa-
kārtotas 2 ūdens ņemšanas vietas Zirņu 
un Būtnāru ciemā, rekonstruēti 2646 m 
ūdensvada Zirņu un 1635 m ūdensva-
da  Būtnāru ciemā, un labiekārtoti 2 dīķi 
ugunsdzēsības vajadzībām. Kanalizācijas 
sistēmas sakārtošanai rekonstruētas 2 no-
tekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, 
izpētīti un rekonstruēti 972 m kanalizācijas 
tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas bioloģiskās notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, 2 sūkņu stacijas, 3187 m ka-
nalizācijas tīklu un 2391 m ūdens apgādes 
tīklu, kā arī sakārtota ūdens ņemšanas 
 vieta.



Kurzemes plānošanas reģionā realizētie projekti 
Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Užavas pagasta Užavas ciemā7. Ūdenssaimniecības attīstība 

Sakas novada Pāvilostas pilsētā8.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Mērsraga pagasta 
Mērsraga ciemā

9.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas, 
artēziskā aka un hidrofors, rekonstruēts ar-
tēziskais urbums un 2923 m ūdensapgādes 
tīklu, uzstādīti 7 ūdens daudzuma caurplū-
des mērītāji. Kanalizācijas pakalpojumu uzla-
bošanai izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacija, 
rekonstruēti 2979 m kanalizācijas tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vēta artēziskā aka un rekonstruēts artēzis-
kais urbums, ūdens sagatavošanas stacija, 
veikta ūdenstorņa rekonstrukcija, izbūvēti 
819,75 m ūdensvada. Kanalizācijas pakal-
pojumu uzlabošanai izbūvēta kanalizā-
cijas sūkņu stacija, 1440 m spiedvada un 
5705,4 m kanalizācijas tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vēta ūdens sagatavošanas stacija, otrā pa-
cēluma sūkņu stacija, 2 tīrā ūdens rezervu-
āri un 2954 m ūdensvada, izbūvēta jauna 
artēziskā aka,  rekonstruēta artēziskā aka un 
610 m ūdensvada. Kanalizācijas pakalpoju-
mu uzlabošanai izbūvētas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas ar dūņu atūdeņošanas ie-
kārtu, 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, 332 m 
kanalizācijas spiedvada, 3486 m kanalizāci-
jas pašteces vada, rekonstruēs 681 m kana-
lizācijas pašteces vada.



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 

ERAF finansējums tika 
piešķirts 20 projektiem 
35 apdzīvotās vietās 
3,16 miljonu latu apmērā.

15
18

26

23

12

10

25

17

20

16 13 19

27

14

24

28

29
21

22

11



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Preiļu novada Aizkalnes ciemata 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija

10.
Aleksandrovas speciālās 
internātskolas ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu 
 rekonstrukcija

11.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Naujenes pagasta Naujenes, 
Lociku, Kraujas, Dunsku un 
Vecstropu ciemos

12.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, izbūvēti 289 m kanalizācijas tīklu, 
izveidota kanalizācijas sūkņu stacijas elek-
troapgādes sistēma un veikts kanalizācijas 
sūkņu stacijas remonts, nomainot 2 sūk-
ņus, kā arī izbūvēta artēziskā aka un 50 m 
ūdensvada. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēta ūdens atdzelžošanas stacija, 
artēziskais urbums un notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas.

Dunsku ciemā izbūvētas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas un 730 m kanalizācijas tīklu, kā 
arī izbūvētas dzeramā ūdens sagatavošanas 
iekārtas, ierīkots viens un atjaunots viens ar-
tēziskais urbums, rekonstruēts ūdenstornis 
un 60 m ūdensvada. Kraujas ciemā izbūvēta 
dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, rekons-
truēta artēziskā aka, urbums un 720 m ūdens-
vada, izremontēts ūdenstornis. Naujenes 
ciemā rekonstruētas ūdens sagatavošanas un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2 artēziskās 
akas, 40 m ūdensvada un 40 m kanalizācijas 
tīklu, demontēta kanalizācijas sūkņu stacija. 
Vecstropu ciemā izbūvētas 2 dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas, rekonstruēts ūdens-
tornis, 7 artēziskie urbumi, 640 m ūdensvada, 
40 m kanalizācijas tīkli, sūkņu stacija un atjau-
nots ugunsdzēsības rezervuārs. Lociku ciemā 
rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
un 60 m kanalizācijas tīklu, 3 artēziskie urbumi, 
ūdenstornis un 860 m ūdensvada, izbūvēta 
spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija. 

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Nautrēnu pagasta Rogovkas 
un Dekteru ciemos

13.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Krāslavas 
novada Ezerkalna ciemā

14.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Eglaines pagasta Eglaines 
un Baltmuižas ciemos

15.

Rogovkas ciemā rekonstruēti 422 m 
ūdensapgādes tīklu, notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, savukārt Dekteru ciemā 
rekonstruēti 514 m ūdensapgādes tīklu. 
Rekonstruēta ūdens ņemšanas vieta un re-
konstruēti 169 m kanalizācijas tīklu Rogov-
kas un Dekteru ciemos. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros Ezer-
kalna ciemā izbūvētas ūdens attīrīšanas 
iekārtas.

Baltmuižas ciemā atjaunota artēziskā aka, 
uzstādīti 6 ūdens skaitītāji un hidrofors, re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas. Eglaines ciemā atjaunota 1, tamponē-
ta 1 un ierīkota 1 artēziskā aka, izremontēts 
ūdenstornis, uzstādīti 33 ūdens skaitītāji, 
izbūvēti 700 m ūdensvada, rekonstruēta 
ūdens attīrīšanas stacija, kanalizācijas sūkņu 
stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības 
attīstība Strūžānu pagasta 
Strūžānu ciemā

16.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Sakstagala 
pagasta Sakstagala ciemā

17.
Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes 
novada Šederes, Pašulienas, Raudas, 
Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera 
un  Bebrenes ciemos

18.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēta kanalizācijas sūkņu stacija, rekons-
truētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
un 655 m kanalizācijas tīklu, kā arī 2000 m 
ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstruk-
cija, pazemes ūdens rezervuārs un otrā pa-
cēluma sūkņu stacijas izbūve.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros  izbū-
vēts dzeramā ūdens ieguves, apstrādes un 
padeves komplekss un 672 m ūdensapgā-
des tīklu, rekonstruēti 974 m ūdensvada un 
nodrošināta  artēzisko aku tamponēšana. 
Kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanai iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
kanalizācijas sūkņu stacija, 1489 m kanali-
zācijas tīklu un rekonstruēti 140 m kanali-
zācijas tīklu.

Šederes ciemā rekonstruēta ūdens atdzel-
žošanas stacija un 2500 m ūdensvada tīklu, 
Doļnajas ciemā – hidrofors un ūdens atdzel-
žošanas iekārta, 250 m ūdensvada tīklu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,  Pilskalnes 
ciemā – ūdens atdzelžošanas stacija un 2 
artēziskās akas, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas 
un septiskā bedre, Raudas ciemā – artēzis-
kā aka, hidrofors, 200 m ūdensapgādes un 
170 m kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, Bebrenes ciemā – 1000 m 
ūdensvada un 500 m kanalizācijas tīklu, 3 
artēziskās akas, hidrofors, 2 notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas un atdzelžošanas stacija, 
 Pašulienas  ciemā – artēziskā aka un hidro-
fors, Dubezera  ciemā – septiskā bedre.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Mērdzenes pagasta Mērdzenes 
un Pudinavas ciemos

19.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Audriņu pagasta 
Audriņu ciemā

20.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Andzeļu pagasta 
Andzeļu ciemā

21.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija. 
Ūdensapgādes nodrošināšanai rekons-
truēta dzeramā ūdens sagatavošanas sta-
cija, artēziskā aka un ūdenstornis, izbūvēti 
3500 m ūdensvada, tamponētas 2 artēzis-
kās akas.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēta ūdens atdzelžošanas stacija un 2 
ūdens rezervuāri, rekonstruēti 155 m kana-
lizācijas vadi un kanalizācijas sūkņu stacija,  
2516 m ūdensapgādes tīklu izbūve un re-
konstrukcija, tamponēta artēziskā aka.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vēta ūdens atdzelžošanas stacija, otrā pa-
cēluma sūkņu stacija un ūdens rezervuārs, 
kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības 
attīstība Ezernieku 
pagasta Ezernieku ciemā

22. Ūdenssaimniecības attīstība 
Sventes pagasta Sventes ciemā23.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Kombuļu 
pagasta Kombuļu ciemā

24.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros Ezer-
nieku ciemā izbūvēta ūdens atdzelžošanas 
stacija, 645 m ūdensapgādes un 417 m ka-
nalizācijas tīklu, vēl jāizbūvē notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un ūdens atdzelžošanas 
stacija Ezernieku vidusskolā.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros no-
mainītas 59 noslēgarmatūras, tiks rekons-
truēti 3104 m ūdensapgādes un 340 m ka-
nalizācijas tīklu, izbūvēti 140 m kanalizācijas 
tīklu un uzstādīti 66 ūdens skaitītāji.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 3 
kanalizācijas sūkņu stacijas, 971 m kanalizā-
cijas pašteces vada un 455 m kanalizācijas 
spiedvada.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Riebiņu novada Rušonas 
 pagasta Kastīres ciemā

25. Ūdenssaimniecības attīstība 
Dvietes pagasta Dvietes ciemā26.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Salienas 
pagasta Salienas ciemā

27.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kanalizācijas sūkņu stacija, ierīkoti 7 
ūdens mērīšanas mezgli, izbūvēts tauku 
ķērājs uz skolas notekūdeņu kanalizācijas 
izvada.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros uz-
stādīti 30 ūdens skaitītāji, rekonstruēta ar-
tēziskā aka un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, 
jāpabeidz 1205 m ūdensapgādes un 125 m 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ūdens 
sagatavošanas stacija, ūdenstornis, notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas, artēziskā urbu-
ma un artēziskās akas izbūve.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas, 
ierīkots artēziskais urbums, remontēts eso-
šais urbums, rekonstruētas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas, ūdenstornis, kā arī  4375 m 
ūdensvada tīklu izbūve un rekonstrukcija.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Konstantinovas pagasta 
 Konstantinovas ciemā

28.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Andrupenes pagasta  Andrupenes 
un Mariampoles ciemā

29.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2 
kanalizācijas sūkņu stacijas, 457 m pašteces 
kanalizācijas vada, dzeramā ūdens sagata-
vošanas stacija un 518 m ūdensvada.

Andrupenes ciemā papliašināti 736 m ka-
nalizācijas un 1445 m ūdensapgādes tīklu, 
rekonstruēts ūdenstornis, izbūvētas notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas un artēziskā aka. 
Mariampoles ciemā izbūvētas notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens sa-
gatavošanas stacija, pirmā pacēlumā ūdens 
padeves sūkņu stacija ar aprīkojumu, artē-
ziskā aka, paplašināti 265 m ūdensapgādes 
tīkli un tamponēta artēziskā aka.

Latgales plānošanas reģionā realizētie projekti 



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti

ERAF finansējums tika 
piešķirts 9 projektiem 
15 apdzīvotās vietās 
2,35 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Maģistrālie ūdensvada un 
sadzīves kanalizācijas tīkli 
Jaunmārupē

30.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Umurgas 
pagasta Umurgas ciemā

31.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Kandavas 
novada Matkules ciemā

32.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas 2 sūkņu stacijas, maģistrālais kanali-
zācijas vads Mazcenu alejā 41, Ozolu–Pīlā-
džu–Rudzu–Kadiķu ielā 1346 m garumā, 
kā arī 1125 m garš maģistrālais ūdensvads 
Ozolu–Pīlādžu–Rudzu–Kadiķu ielā.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas un 3140 m ūdensapgādes tīklu, kā arī 
izbūvēta atdzelžošanas stacija.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēts ūdenstornis, 224 m ūdensap-
gādes tīklu, siltināts stāvvads, 1 artēziskais 
urbums skalots un 1 tamponēts, kā arī 
izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas un 1645 m kanalizācijas tīklu, re-
konstruēts 121 m kanalizācijas spiedvada 
un sūkņu stacija.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Liepupes pagasta Tūjas ciemā33. Ūdenssaimniecības attīstība 

Irlavas pagasta Irlavas ciemā34. Ūdenssaimniecības 
attīstība Staiceles pilsētā35.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vēta ūdens sagatavošanas stacija un ap-
kalpes ēka, tamponētas 4 artēziskās akas, 
rekonstruēti 3340 m ūdensapgādes un 
889 m kanalizācijas tīklu. Izbūvēta arī jauna 
kanalizācijas sūknētava un skalots artēzis-
kais urbums, rekonstruētas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas, 2 kanalizācijas sūknētavas 
un 859 m kanalizācijas spiedvada.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, uzstādīti  2 gaisa pūtēji, rekonstruēts 
ūdenstornis, izbūvēta ūdens sagatavoša-
nas stacija.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Salacgrīvas pilsētas ar lauku 
teritoriju Korģenes, Kuivižu, 
Svētciema un Vecsalacas ciemos

36.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Krimuldas pagasta Raganas, 
Inciema un Sunīšu ciemos

37.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Viļķenes pagasta Viļķenes 
ciemā un Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskolā

38.

Kuivižu ciemā veikta artēziskās akas karo-
tāža, rekonstruēti 2173 m ūdensapgādes 
tīklu,  571 m kanalizācijas pašteces vada, 
izbūvēta ūdens sagatavošanas stacijas un 
2 kanalizācijas sūkņu stacijas, 50300 m ka-
nalizācijas spiedvada izbūve, 5 ūdens ap-
gādes skataku izbūve. Korģenes ciemā 
veikta artēziskās akas karotāža, izbūvēta 
ūdens sagatavošanas stacija. Svētciema 
ciemā rekonstruēti 1315 m ūdensapgādes 
tīklu, kā arī izbūvēta ūdens sagatavošanas 
stacija, 8 skatakām no mainīta armatūra.. 
Vecsalacas ciemā veikta artēziskā akas ka-
rotāža, rekonstruēs 461 m ūdensapgādes 
tīklu, izbūvēs ūdens sagatavošanas stacija. 

Raganas ciemā izbūvēta ūdens sagata-
vošanas stacija, jauns dzeramā ;udens re-
zervuārs, 2.pacēluma sūkņu stacija, 240 m 
kanalizācijas tīklu, ierīkots artēziskais ur-
bums, rekonstruēts ūdenstornis, 4700 m 
ūdensapgādes tīklu, kā arī notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. Inciema ciemā re-
konstruētas 3 ūdensapgādes sadales akas, 
1243 m ūdensapgādes tīklu un 26 kanalizā-
cijas skatakas, izbūvēta ūdens sagatavoša-
nas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
70 m kanalizācijas tīklu. Sunīšu ciemā iz-
būvētas  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 7 
kanalizācijas skatakas, rekonstruēti 1076 m 
ūdensapgādes tīklu, 246 m kanalizācijas 
tīklu un 21 kanalizācijas skatakas.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēts ūdenstornis, notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas Viļķenes ciemā, 265 m kana-
lizācijas un 903 m ūdensapgādes tīklu, kā 
arī izbūvēta artēziskā aka, dzeramā ūdens 
sūknētava un atdzelžošanas stacija, izbūvē-
ti 1092 m ūdensvada no Briežu gatves līdz 
Viļķenes pamatskolai un 431 m ūdensvada 
Viļķenes ciemā, kā arī notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas Viļķenes pamatskolā.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti

ERAF finansējums tika 
piešķirts 36 projektiem 
50 apdzīvotās vietās 
6,59 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības 
attīstība Vestienas 
pagasta Vestienas ciemā

39.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Stāmerienas 
pagasta Vecstāmerienas 
un Kalnienas ciemos

40.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Gaujienas pagasta Gaujienas 
muižas kompleksā

41.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēti 374 m ūdensapgādes tīklu un 
izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārta, rekonstruēti 1832 m kanalizācijas sis-
tēmas tīklu, tamponēti 3 septiķi.

Kalnienas ciemā rekonstruēta dzera-
mā ūdens attīrīšanas stacija, ūdenstornis, 
1387 m ūdensvada, uzstādīti 30 ūdens 
skaitītāji, atjaunota artēziskā aka, nomai-
nītas 16 noslēgarmatūras. Kanalizācijas 
pakalpojumu uzlabošanai rekonstruēta 
notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizāci-
jas sūkņu stacija un 856.5 m kanalizācijas 
tīklu.  Vecstāmerienas ciemā rekonstruēta 
ūdens attīrīšanas stacija, 473 m kanalizāci-
jas tīklu un 991 m ūdensvada, uzstādīti 2 
hidrofori, izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, rekonstruētas 2 kanalizācijas sūkņu 
stacijas, uzstādīti 20 ūdens skaitītāji, kā arī 
atjaunota artēziskā aka, nomainītas 19 no-
slēgarmatūras.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas atdzelžošanas iekārtas, 2446 m 
ūdensvada, dziļurbuma sūknis, kā arī izbū-
vēti 917 m kanalizācijas tīklu, rekonstruēta 
sūkņu stacija, 25 kanalizācijas akas un 6 
ugunsdzēsības hidranti.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Līgatnes pagasta Augšlīgatnes 
ciema ūdenssaimniecības 
sakārtošana

42. Ūdenssaimniecības attīstība 
Aronas pagasta Kusas ciemā43.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Sausnējas 
pagasta Sidrabiņu ciemā

44.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēta ūdens sagatavošanas stacija un 
kanalizācijas sūkņu stacija, 216 m ūdens-
vada, 410 m kanalizācijas spiedvada un 
115 m pašteces kanalizācijas vada, rekons-
truēti 853 m kanalizācijas tīklu. Izbūvēti 
3399 m ūdensvada posmā Centrs–Birzes 
un 1862 m ūdensvada posmā Elektroveči, 
tīrā ūdens rezervuārs, rekonstruēta ūdens 
sagatavošanas stacija un 5 ūdenskrātuves 
atbilstoši ārējās ugunsdzēsības prasībām. 
Kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanai iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 5 
kanalizācijas sūkņu stacijas, 840 m kanalizā-
cijas spiedvada, 3569 m kanalizācijas tīklu, 
rekonstruēti 333 m kanalizācijas tīklu. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas bioloģiskās notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, rekonstruēti un skaloti kana-
lizācijas tīkli 3300 m garumā, rekonstruētas 
50 artēziskās akas un 1 sūkņu stacija, 375 m 
ūdensvada, labiekārtots dīķis ugunsdzē-
sības vajadzībām, kā arī sakārtota ūdens 
ņemšanas vieta.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas ūdens attīrīšanas iekārtas, otrās 
pakāpes sūkņu stacija, 270 m kanalizācijas 
tīklu, uzstādīti 2 hidranti un nomainīta no-
slēgarmatūra, rekonstruētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Bērzaunes pagasta Bērzaunes 
un Sauleskalna ciemos

45.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Mētrienas 
pagasta Mētrienas ciemā

46. Ūdenssaimniecības attīstība 
Sēļu pagasta Sēļu ciemā47.

Bērzaunes ciemā izbūvētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un atdzelžošanas stacija, 
kanalizācijas sūkņu stacija un 300 m kanali-
zācijas spiedvada, rekonstruēta ūdensgūt-
ne. Sauleskalna ciemā izbūvēta dzeramā 
ūdens atdzelžošanas stacija un notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas, 280 m kanalizācijas 
vada un 270 m kanalizācijas spiedvada, re-
konstruēts ūdenstornis un ūdensgūtne, kā 
arī 650 m maģistrālā ūdensvada.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēta ūdens sagatavošanas stacija un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ierīkots 
artēziskais urbums, rekonstruēti 3472 m 
ūdensapgādes tīklu un 182 m kanalizācijas 
tīklu, veikta akas tamponēšana.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
rekonstruētas ūdens atdzelžošanas iekār-
tas, 762 m ūdensapgādes tīklu, uzstādīti 22 
ūdens uzskaites mezgli, frekvenču pārvei-
dotājs un 2 spiedienkatli, nomainīta noslē-
garmatūra ūdensapgādes tīklos.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības 
attīstība Skaņkalnes 
pagasta Skaņkalnes ciemā

48.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Vilpulkas pagasta Vilpulkas 
ciemā un Rūjas pamatskolā

49.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Kauguru pagasta Kauguru 
un Mūrmuižas ciemos

50.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
1044 m pašteces kanalizācijas tīklu, 204 m 
ūdensapgādes tīklu, uzstādīti 38 ūdens uz-
skaites mezgli, rekonstruētas ūdens atdzel-
žošanas iekārtas, nomainīta noslēgarmatū-
ra un sakārtota ūdens ieguves vieta.

Vilpulkas ciemā sakārtota ūdens iegu-
ves vieta, izbūvēti 200 m ūdensapgādes 
tīklu, uzstādīti 26 ūdens uzskaites mezgli, 
rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas. Rūjas pamatskolā izbūvētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzstādītas 
dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas un 
nomainīti ūdens mērītāji.

Kauguru ciemā izbūvētas dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas un jaunas notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēti 212 m 
kanalizācijas tīklu, uzstādīti 8 ūdens skaitītāji, 
sakārtota ūdens ieguves vieta.  Mūrmuižas 
ciemā izbūvēta dzeramā ūdens sagatavo-
šanas iekārta, rekonstruēti 620 m ūdens-
apgādes tīklu, uzstādīti 42 ūdens skaitītāji, 
sakārtota ūdens ieguves vieta, kā arī rekons-
truētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
460 m kanalizācijas tīklu.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā51.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Jumurdas pagasta 
Jumurdas ciemā

52. Ūdenssaimniecības attīstība 
Ēveles pagasta Ēveles ciemā53.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvēti 
296 m kanalizācijas tīklu un rekonstruēti 
275 m ūdensvada, kā arī uzstādīti 6 ūdens 
 skaitītāji.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros tiks 
izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, notekūdeņu pārsūknēšanas stacija 
un 700 m kanalizācijas tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas bioloģiskās notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtas, izbūvēti 800 m kanalizā-
cijas tīklu, rekonstruētas 10 artēziskās akas, 
322 m ūdensapgādes tīklu, sakārtotas 2 
ūdens ņemšanas vietas un izbūvēti 2 pie-
slēgumi. 

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Trikātas pagasta Trikātas ciemā54.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Naukšēnu 
pagasta Naukšēnu ciemā

55.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu pagasta Kocēnu 
un Rubenes ciemā

56.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, 300 m kanalizācijas pašteces vada, 
1350 m ūdensvada, kā arī veikta kanalizāci-
jas vada tīrīšana 1500 m garumā.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas 2 ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 5 kanalizā-
cijas sūkņu stacijas, 834 m kanalizācijas tīk-
lu, izbūvēti 1923 m ūdevada, kā arī uzstādīti 
ūdens skaitītāji.

Rubenes ciemā rekonstruētas ūdens at-
dzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, 975 m kanalizācijas un 1636 m ūdens-
apgādes tīklu, kā arī ierīkots jauns artēziskais 
urbums. Kocēnu ciemā rekonstruētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 4 kanalizācijas 
sūkņu stacijas, 4341 m ūdensapgādes un 
3235 m kanalizācijas tīklu, 2 artēzisko aku 
hidroizolētie pazemes paviljoni.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Dikļu pagasta Dikļu ciemā57.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rencēnu pagasta Rencēnu 
un Lizdēnu ciemā

58.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros ska-
lots artēziskais urbums un uzstādīti 2 hid-
ranti, izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, dzeramā ūdens sagatavošanas sta-
cija, 90 m ūdensvada, artēziskais urbums, 
120 m kanalizācijas tīklu, lietus ūdens un 
drenāžas sistēma, rekonstruēts ūdenstorņa 
rezervuārs un kanalizācijas sūkņu stacija, 
610 m ūdensapgādes tīklu, 15 noslēgarma-
tūras un uzstādīti 5 ūdens skaitītāji. 

Rencēnu ciemā uzstādīti 3 hidranti, re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kanalizācijas sūkņu stacija un ūdens-
tornis, izbūvēti 161 m ūdensvada. Lizdēnu 
ciemā izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, uzstādīti 15 ūdens skaitītāji un 2 
spiedkatli, nomainītas 10 noslēgarmatūras, 
rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija un 
dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku pagasta 
Burtnieku ciemā un Burtnieku Ausekļa vidusskolā59. Ūdenssaimniecības attīstība 

Lodes pagasta Lodes ciemā60.

Burtnieku ciemā rekonstruēta ūdens 
atdzelžošanas stacija un ūdenstornis, 1 
artēziskais urbums, nomainītas 34 noslē-
garmatūras, tiks uzstādīti 2 hidranti un 5 
ūdens uzskaites mezgli, ierīkots artēziskais 
urbums. Kanalizācijas pakalpojumu uzla-
bošanai izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu 
stacija, izpētīti un skaloti 200 m kanalizāci-
jas tīklu.

Burtnieku Ausekļa vidusskolā izbūvētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 208 m 
ūdensvada, ierīkots artēziskais urbums, 
uzstādīti 2 ūdens uzskaites mezgli, rekons-
truēta ūdens atdzelžošanas stacija, nomai-
nītas 4 noslēgarmatūras, uzstādīts spied-
katls un frekvenču pārveidotājs.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēta ūdens atdzelžošanas ēka, iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas un ūdens 
atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēts artē-
ziskais urbums un uzstādīti 25 ūdens skai-
tītāji.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Vecates pagasta Vecates ciemā61.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Zilākalna 
pagasta Zilākalna ciemā

62.
Ūdenssaimniecības 
attīstība Ķoņu pagasta 
Eriņu un Dīķeru ciemos

63.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas un ūdens 
sagatavošanas iekārtas, uzstādīti 32 ūdens 
skaitītāji un spiedkatls, rekonstruēta kanali-
zācijas sūkņu stacija un 249 m kanalizācijas 
tīklu, 1 artēziskais urbums un 674 m ūdens-
apgādes tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtas, rekonstruēti 
702 m kanalizācijas un 2843 m ūdensapgā-
des tīklu, uzstādīti 36 ūdens skaitītāji, kā arī 
veikta 3435 m ūdensapgādes un 1100 m 
kanalizācijas tīklu izpēte un skalošana.

Eriņu ciemā, rekonstruētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un 587 m kanalizāci-
jas tīklu, ūdens atdzelžošanas iekārtas un 
827 m ūdensapgādes tīklu, uzstādīti 5 
ūdens skaitītājus. Dīķeru ciemā rekons-
truētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
163 m kanalizācijas tīklu, uzstādītas ūdens 
atdzelžošanas iekārtas, 3 ūdens skaitītāji, iz-
būvēti 14.6 m ūdensapgādes tīklu.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Brenguļu pagasta Brenguļu 
un Cempu ciemos

64. Ūdenssaimniecības attīstība Valmieras pagasta 
Valmiermuižas, Vanagu un Viestura laukuma ciemos65.

Cempu ciemā izbūvēta ūdens atdzelžoša-
nas stacija, rekonstruēti 436 m ūdensvada, 
izbūvēti 92 m kanalizācijas tīklu, uzstādīts 
frekvenču pārveidotājs un 2 spiedkatli. 
Brenguļu ciemā izbūvēta ūdens atdzel-
žošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, 3 septiķi, rekonstruēta kanalizācijas 
sūkņu stacija, 405 m ūdensvada, izbūvēti 
408 m kanalizācijas tīklu, uzstādīti 3 spied-
katli, 1 frekvenču pārveidotājs un notek-
ūdeņu plūsmas mērītājs.

Valmiermuižas ciemā izbūvētas ūdens 
sagatavošanas iekārtas un kanalizācijas 
sūkņu stacija, nomainīti 3 hidranti un 46 
aizbīdņi, veikta kanalizācijas tīklu izpēte un 
skalošana, rekonstruēti 1568 m kanalizāci-
jas un 220 m ūdensapgādes tīklu, 2 artē-
ziskie urbumi.

Vanagu ciemā izbūvētas ūdens sagata-
vošanas iekārtas, 418 m kanalizācijas tīklu, 
uzstādīts 1 ūdens skaitītājs, rekonstruēts 
artēziskais urbums, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacija, izpētīti 
un skaloti 725 m kanalizācijas tīklu. Viestu-
ra laukuma ciemā izpētīti 824 m kanalizā-
cijas tīklu, rekonstruēti 217 m kanalizācijas 
tīklu, nomainīti 13 aizbīdņi, uzstādīti 2 hid-
ranti, rekonstruētas 11 artēziskās akas.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti
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attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdenssaimniecības attīstība 
Bērzaines pagasta Bērzaines 
ciemā un Jaunburtnieku 
vidusskolā

66. Ūdenssaimniecības attīstība 
Jeru pagasta Endzeles ciemā67. Ūdenssaimniecības attīstība 

Alsviķu pagasta Alsviķu ciemā68.

Bērzaines ciemā izbūvētas notekūdeņu 
attīrīšanas un dzeramā ūdens sagatavo-
šanas iekārtas, rekonstruēts artēziskais 
urbums, uzstādīti 12 ūdens skaitītāji un 2 
spiedtvertnes. Jaunburtnieku ciemā iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
230 m kanalizācijas tīklu, uzstādīti 3 ūdens 
skaitītāji un spiedkatls.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas un 
ūdens atdzelžošanas iekārtas,  436.2 m 
ūdensapgādes un 1217.5 m kanalizācijas 
tīklu, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, artēzis-
kais urbums, uzstādīti 10 ūdens skaitītāji un 
nomainītas 20 noslēgarmatūras.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas ūdens padeves iekārtas un ūdens 
sagatavošanas iekārtas, izbūvēti 541 m 
ūdensapgādes tīklu.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
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Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču pilsētā69.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Ramatas pagasta Ramatas 
un Vērša ciemos

70.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Matīšu pagasta Matīšu ciemā 
un jaunas apbūves rajonā – 2

71.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas 4 kanalizācijas sūkņu stacijas, 2454 m 
kanalizācijas pašteces vada, 146 m kanali-
zācijas spiedvada, 2966 m ūdensvada, uz-
stādīti 2 ūdens caurplūdes mērītāji un 19 
hidranti.

Ramatas ciemā izbūvētas notekūdeņu 
attīrīšanas un dzeramā ūdens sagatavoša-
nas iekārtas, rekonstruēta sūkņu staciju un 
300 m kanalizācijas tīklu, uzstādīti 26 ūdens 
skaitītāji. Vērša ciemā izbūvētas dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtas, rekonstruēts 
ūdens urbuma paviljons, uzstādīti 16 ūdens 
skaitītāji.

Matīšu ciemā izbūvēta kanalizācijas sūkņu 
stacija, 916 m ūdensapgādes un 910,27 m 
kanalizācijas tīklu, rekonstruētas notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūk-
ņu stacija, ūdenstornis. Jaunās  apbūves 
 rajonā – 2 izbūvētas notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtas, 2 ugunsdzēsības ūdens 
rezervuāri, 311 m ūdensapgādes tīklu, re-
konstruētas ūdens sagatavošanas iekārtas, 
spiedkatls un artēziskais urbums.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 
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Ūdenssaimniecības 
attīstība Apes pilsētā72.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Vaidavas 
pagasta Vaidavas ciemā

73.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Liezēres pagasta Liezēres 
un Ozolu ciemos

74.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, 267 m 
kanalizācijas spiedvada un 654 m kanalizā-
cijas pašteces vada, 1 artēziskā aka, 1269 m 
ūdensvada, rekonstruēti 2 ūdensapgādes 
posmi.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
un 22 m lietus kanalizācijas tīklu, 2 urbumu 
paviljoni un 1000 m ūdensapgādes tīklu.

Ozolu ciemā izbūvētas dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas, rekonstruētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas 
sūkņu stacija, ūdenstornis, 2 artēziskās akas. 
Liezēres ciemā izbūvētas dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas, rekonstruētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas 
sūkņu stacija un artēziskā aka.
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Zemgales plānošanas reģionā realizētie projekti

ERAF finansējums tika 
piešķirts 15 projektiem 
23 apdzīvotās vietās 
2,39 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
rekonstrukcija Vīpes 
pamatskolā

75. Rundāles pagasta 
ūdenssaimniecības attīstība76.

Ceraukstes ciemata un Griķu 
pamatskolas ūdens apgādes 
rekonstrukcija, kanalizācijas 
notekūdeņu savākšana un jaunu 
attīrīšanas iekārtu izbūve

77.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbūvētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 141 m kanalizā-
cijas tīklu, 80 m ūdensvada, uzstādīts atdzelžo-
tājs, kā arī veikta ēkas siltināšana un norobežota 
akas teritorija 190 m garumā. 

Ziedoņu ciemā rekonstruēta notekūdeņu 
sūkņu stacija un 55 m ūdensvada, nomainīts 
spiedkatls. Pilsrundāles ciemā izbūvēts 3622 m 
ūdensvada, ierīkoti 54 ievadi uz mājām, rekons-
truēta viena ūdens sagatavošanas iekārta un 
notekūdeņu sūkņu stacija, izbūvētas notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas. Saulaines ciemā rekons-
truētas ūdens sagatavošanas iekārtas, 3518 m 
ūdensvada, uzstādīti 33 ievadi uz mājām un 
skaitītāji, kā arī izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, notekūdeņu sūkņu stacija, rekonstruēts 
notekūdeņu kolektors 1432 m garumā.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros DUS 
„ Statoil” rajonā rekonstruēti 107 m kanali-
zācijas tīklu, sūkņu stacija, uzstādītas jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ceraukstes 
ciemā izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
rekonstruēti 1650 m ūdensvada. Dzirnavu ra-
jonā uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, rekonstruēta sūkņu aka un 40 m ka-
nalizācijas tīklu.
Ūdensapgādes sistēmā „Griķu skola” uzstādī-
tas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas.

Zemgales plānošanas reģionā realizētie projekti
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Codes ciemata notekūdeņu 
attīrīšanas projekts78.

Elejas pagasta notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas 
izveidošana

79.
Sesavas pagasta notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas 
izveidošana

80.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
1100 m kanalizācijas spiedvada, piebrauca-
mais ceļš uz notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tām, labiekārtota kanalizācijas sūkņu staci-
jas teritorija.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros 
rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas 
 iekārtas. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvēts kanalizācijas spiedvads un 4785 m 
pašteces vada ar sūknētavu.

Zemgales plānošanas reģionā realizētie projekti
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Ūdenssaimniecības attīstība 
Klintaines pagasta Stukmaņu 
un Rīteru ciemā

81. Ūdenssaimniecības attīstība 
Iršu pagasta Iršu ciematā82.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Vietalvas pagasta Vietalvā, 
Odzienā un Odzienas 
pamatskolā

83.

Stukmaņu ciemā paplašināta un rekons-
truēta ūdensapgādes sistēma, izbūvējot 
3720 m ūdensapgādes tīklu, Rīteru cie-
mā izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija, 
1930 m ūdensapgādes tīklu, rekonstruēts 
spiedkatls, izveidota dziļurbuma aka ar ap-
rīkojumu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas ūdens sagatavošanas iekārtas, 2677 m 
ielu tīklu, 213 m ūdensvada, uzstādīti 42 
uzskaites mezgli ūdens patēriņa uzskaitei, 
rekonstruēti 2 artēziskie urbumi. Kanalizā-
cijas pakalpojumu uzlabošanai rekonstruē-
tas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sūkņu 
stacija, izbūvēti 1039 m kanalizācijas tīklu.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruēti 3 artēziskie urbumi, uzstādītas 
3 dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, 
ierīkots jauns artēziskais urbums,. izbūvētas 
3 jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
Vietalvā, Odzienas ciemā un Odzienas pa-
matskolā, rekonstruēts 2444 m ūdensvada 
un izbūvēts jauns ūdensvads 511 m garu-
mā, rekonstruēts 266 m un izbūvēts 893 m 
kanalizācijas tīklu. 
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Ūdenssaimniecības attīstība 
Tērvetes novada Augstkalnes, 
Bukaišu un Kroņauces ciemā

84. Ūdenssaimniecības attīstība 
Īles pagasta Īles ciemā85.

Ūdenssaimniecības 
attīstība Pilskalnes 
pagasta Pilskalnes ciemā

86.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas 3 dzeramā ūdens sagatavošanas 
iekārtas un rekonstruētas 3 ūdens ieguves 
vietas.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
645 m kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūk-
ņu stacija un ūdens sagatavošanas stacija.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbū-
vētas ūdens sagatavošanas iekārtas, 110 m 
ūdensapgādes tīklu un jauns artēziskais ur-
bums, kā arī  izbūvēti 526,6 m kanalizācijas 
tīkli.  Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, artēziskais urbums un  1035 m 
ūdensvada. 
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Ūdenssaimniecības attīstība 
Codes pagasta Jauncodes 
ciema apdzīvotā vietā 
Dreņģerkalns

87.
Ūdenssaimniecības attīstība 
Sesavas pagasta Bērvircavas 
un Sesavas ciemā

88. Ūdenssaimniecības attīstība 
Ābeļu pagasta Brodu ciemā89.

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas dzeramā ūdens atdzelžošanas 
iekārtas, 6778,5 m ūdensapgādes tīklu un 
uzstādīti 124 ūdens skaitītāji.

Sesavas ciemā izbūvētas dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas, 1578 m ūdensap-
gādes tīklu, uzstādīti 3 ugunsdzēsības hid-
ranti un rekonstruēts artēziskais urbums. 
Bērvircavas ciemā izbūvētas dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtas, 3122 m 
ūdensapgādes tīklu, uzstādīti 6 ugunsdzē-
sības hidranti un rekonstruēts artēziskais 
urbums. 

Ūdenssaimniecības projekta ietvaros re-
konstruētas ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
1419,5 m ūdensapgādes tīklu, 2 kanalizāci-
jas sūkņu stacijas un 416,2 m kanalizācijas 
tīklu.

Zemgales plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti

ERAF finansējums tika 
piešķirts 24 projektiem 
2,05 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti

Daugmales pagasta atkritumu 
izgāztuves „Līves” (Geriņi) 
rekultivācija

90.
Olaines pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Olaine” 
rekultivācija

91.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
1,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
8,3 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Krimuldas pagasta atkritumu 
izgāztuves „Sigulda” 
(Silzemnieki) rekultivācija

92.
Krimuldas pagasta atkri-
tumu izgāztuves „Ieviņas” 
rekultivācija

93.
Ropažu novada  atkritumu 
izgāztuves „Tumšupe” 
rekultivācija

94.

Projekta ietvaros 2008. gadā rekultivēta 
4,72 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
2,2 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,6 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Suntažu pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Zvirgzdiņi” 
rekultivācija

95. Birzgales pagasta atkritumu 
izgāztuves „Rūķīši” rekultivācija96. Alojas pilsētas atkritumu 

izgāztuves „Reiši” rekultivācija97.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,47 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,81 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
1,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti

Salacgrīvas pilsētas ar lauku 
teritoriju atkritumu izgāztuves 
„Stienūži” rekultivācija

98.
Lēdurgas pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Mežāres” 
rekultivācija

99.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
3,1 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
1,18 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve. 



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Pāles pagasta atkritumu 
izgāztuves „Čiekurkalni” 
rekultivācija

100.
Limbažu pilsētas  atkritumu 
izgāztuves „Limbaži” 
rekultivācija

101.
Brīvzemnieku pagasta 
 atkritumu izgāztuves 
„Ozoli” rekultivācija

102.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,76 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
4,01 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,31 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ropažu novada  atkritumu 
izgāztuves „Kangari” 
rekultivācija

103.
Ādažu pagasta atkritumu 
izgāztuves „Utupurvs” 
rekultivācija

104.
Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju atkritumu izgāztuves 
„Izgāztuve” rekultivācija

105.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
4,1 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
2,87 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
3,53 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Madlienas pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Kaktiņi” 
rekultivācija

106.
Baldones pilsētas  atkritumu 
izgāztuves „Skurbas” 
rekultivācija

107. Liepupes pagasta atkritumu 
izgāztuves „Zariņi” rekultivācija108.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,38 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
1,7 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,54 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Skultes pagasta atkritumu 
izgāztuves „Jostas” rekultivācija109. Siguldas novada atkritumu 

izgāztuves “Kaļļi” rekultivācija110.
Limbažu rajona Vidrižu 
 pagasta atkritumu izgāztuves 
“Izgāztuve” rekultivācija

111.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,73 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,41 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
1,9 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Meņģeles pagasta sadzīves 
atkritumu izgāztuves 
“ Tiesaskalns” rekultivācija

112.
Ķeipenes pagasta atkritumu 
izgāztuves “Grantskalni” 
rekultivācija

113.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
2,8 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,29 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Rīgas plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti

ERAF finansējums tika 
piešķirts 22 projektiem 
1,22 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Kaives pagasta atkritumu 
izgāztuves „Zilaiskalns” 
rekultivācija

114. Amatas novada atkritumu 
izgāztuves „Baloži” rekultivācija115.

Kārķu pagasta atkritumu 
izgāztuves „Lāčkalni” 
rekultivācija

116.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
2 ha liela likumdošanas prasībām neatbils-
toša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,2 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša Amatas novada atkritumu izgāztu-
ve „Baloži”. 

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ērģemes pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Kalniņi” 
rekultivācija 

117.
Ērģemes pagasta  atkritumu 
izgāztuves Silzemnieki 
rekultivācija

118.
Blomes pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Lapsiņas” 
rekultivācija

119.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,2 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,5 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,93 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Plāņu pagasta atkritumu 
izgāztuves „Rūķi” rekultivācija120.

Mazsalacas pilsētas ar lauku 
teritoriju atkritumu izgāztuves 
„Zirņubirzs” rekultivācija

121.
Liepas pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Grīviņi” 
rekultivācija

122.

Projekta ietvaros 2005. gadā rekultivēta 
0,42 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
2 ha liela likumdošanas prasībām neatbils-
toša atkritumu izgāztuve. 

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
1,8 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Rūjienas pilsētas  atkritumu 
izgāztuves „Rūjiena” 
rekultivācija

123.
Ramatas pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Ozoliņi” 
rekultivācija

124.
Zvārtavas pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Augstežas” 
rekultivācija

125.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
7,12 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,78 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Valkas pilsētas atkritumu 
izgāztuves rekultivācija126.

Kauguru pagasta  atkritumu 
izgāztuves „Jaunzemi” 
rekultivācija

127. Vilpulkas pagasta atkritumu 
izgāztuves “Dūči” rekultivācija128.

Projekta ietvaros 2008. gadā rekultivēta 
7,6 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2006. gadā rekultivēta 
0,8 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,413 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Strenču pilsētas  atkritumu 
izgāztuves “Rāmītis”  Valkas 
rajona Plāņu pagastā 
rekultivācija

129.
Bilskas pagasta atkritumu 
izgāztuvju “Ancīši” 
un “Stirnas” rekultivācija

130.
Valkas pagasta  atkritumu 
izgāztuves “Lugaži” 
rekultivācija

131.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,453 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,63 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,5 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti



Aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Nītaures pagasta  atkritumu 
izgāztuves “Sārtēni” 
rekultivācija

132.
Amatas novada  atkritumu 
izgāztuves „Konrādi” 
rekultivācija

135.
Taurenes pagasta  atkritumu 
izgāztuves “Brežģis” 
rekultivācija

134.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,2 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
0,3 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Projekta ietvaros 2007. gadā rekultivēta 
3,4 ha liela likumdošanas prasībām neat-
bilstoša atkritumu izgāztuve.

Vidzemes plānošanas reģionā realizētie projekti

Drustu pagasta  atkritumu 
izgāztuves “Ģibēni” 
rekultivācija

133.



Aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Realizētie projekti

ERAF līdzfinansējums tika 
piešķirts 7 projektiem 
6 Natura 2000 teritorijās 
3,88 miljonu latu apmērā.

136137

138

139

141 142

140



Aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide  Gaujas senlejā – NATURA 2000 
teritorijā I kārta Murjāņi–Līgatne136. Dabas izglītības centrs Gaujas 

Nacionālajā parkā137.

Projekta ietvaros izveidoti tūrisma infra-
struktūras bāzes elementi, optimizējot ap-
meklētāju plūsmu un nodrošinot Eiropas 
nozīmes sugu un biotopu saglabāšanu. 
Projektā izbūvēti Līgatnes dabas un izzi-
ņas taku teritorijas objekti – informācijas 
centrs-kases māja (210 m2), informācijas un 
kontroles punkts „Pauguri” (164 m2) skatu 
tornis 20 m, izbūvētas 5 putnu un dzīvnieku 
novērošanas skatu vietas un platformas, re-
konstruēts sumbru voljērs, rekonstruēts un 
paplašināts stāvlaukums un iebraucamais 
 

 ceļš 4301 m2 lielā platībā, kā arī tūrisma takas 
9,5 km kopgarumā. Savukārt Gūtmaņalas 
teritorijā izbūvēts informācijas centrs-kases 
māja (210 m2), kā arī 1,6 km taku pārveido-
tas atbilstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām 
prasībām, uzstādīts pacēlājs. Lai mazinātu 
slodzi populārajos ekotūrisma maršrutos, ir 
izveidotas jaunas takas 43 km kopgarumā 
maršrutos Murjāņi – Velna ala, Katlapiezis – 
Sigulda, Vējupīte - Līgatne, labiekārtotas un 
rekonstruētas 37 ūdens tūristu apmetņu 
un atpūtas vietas. 

Projekta ietvaros Siguldas pils kultūrvēstu-
riskā apbūves teritorijā izbūvēts Dabas infor-
mācijas centrs ar mācību un nodarbību tel-
pām, ekspozīciju zālēm, kur galvenā vērība 
pievērsta izglītošanai par dabas un kultūr-
vēsturiskajām vērtībām Gaujas nacionālajā 
parkā. Rekonstruētās ēkas kopējā platība 
ir 1279 m2, apkārtnes labiekārtošana veikta 
6650 m2 platībā, turklāt izveidota izziņas taka 
(800 m2) ap iztīrīto ūdenskrātuvi (2900 m2), 
izbūvēts auto stāvlaukums un bruģakmens 
laukums 1520 m2 lielā platībā.

Realizētie projekti



Aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Vides sakārtošana un 
ekotūrisma infrastruktūras 
izveide dabas parka “Embūtes 
pauguraine” teritorijā

138.
Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība Teiču un Krustkalnu 
dabas rezervātos

139.
Vides informācijas punkti 
un naktsmītnes Teiču dabas 
rezervātā

140.

Projekta ietvaros rekonstruēta 430 m2 
muižas ēka, kurā ierīkots ekotūrisma infor-
mācijas un izglītošanas centrs, izgatavotas 
ekspozīcijas, kur attēlota dabas parka „Em-
būtes pauguraine” šodienas dabas vide un 
viduslaiku kultūrvēsturiskā vide, veikti meža 
sakopšanas darbi skatu vietu ierīkošanai 2 
pilskalnos, izgatavotas un uzstādītas norā-
des, informatīvās zīmes un stendi, izdots 
informatīvais materiāls un karte latviešu, 
krievu, angļu un vācu valodā.

Projekta ietvaros izveidota apmeklētāju 
infrastruktūra Teiču dabas rezervātā, t.sk. 
izbūvētas divas labiekārtotas autostāvvie-
tas, izremontēti 3,3 km pievedceļa, atjau-
notas apmeklētāju takas 1380 m garumā 
un izveidotas jaunas laipas posms 1120 m 
garumā. Krustkalnu dabas rezervātā re-
konstruētajā guļbaļķu rijā izveidots apmek-
lētāju centrs, izbūvētas divas labiekārtotas 
autostāvvietas, skatu tornis ainaviski un 
vēsturiski nozīmīgā vietā, kā arī izremontēti 
0,2 km pievedceļa.

Projekta ietvaros attīstīta Teiču dabas rezer-
vāta administrācijas ekotūrisma materiāli 
tehniskā bāze un samazināta tūrisma radī-
tā negatīvā slodze uz rezervātiem. Šajā no-
lūkā renovēts valsts nekustamais īpašums 
„Bērzi” 583 m2 platībā, ierīkojot informāci-
jas punktu un nakšņošanas vietu, iegādāts 
informācijas punktu un nakšņošanas vietu 
aprīkojums un izveidota 0,6 ha vides izzi-
ņas zona pie Teiču dabas rezervāta admi-
nistratīvā centra.

Realizētie projekti



Aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Realizētie projekti

Ekotūrisma infrastruktūras 
attīstība ĪADT “Ventas ieleja” 
Kuldīgā

141. Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā142.

Projekta ietvaros izveidotas un labiekārto-
tas, kā arī nodrošinātas ar nepieciešamo 
informāciju 8 km dabas takas, rekonstruēts 
auto stāvlaukums (ar asfalta segumu) un 
pievedceļi pie Pārventas parka, kas atrodas 
Ventas ielejas aizsargājamajā teritorijā, ie-
rīkots stāvlaukums ar grants segumu Vec-
kuldīgas pilskalna tuvumā, izbūvēts skatu 
tornis–lapene, pārceltuve pār Ventas upi, 
veidotas skatu perspektīvas, izveidotas un 
sakārtotas 3 atpūtas vietas Ventas krastos, 
kā arī atpūtas teritorija Pārventas parkā. At-
pūtas vietās uzstādīti baļķu soli, norobežo-
tas ugunskura vietas un atkritumu urnas.

Projekta ietvaros rekonstruēts arhitektū-
ras piemineklis, kur iekārtots dabas infor-
mācijas centrs, remontētas un nomainītas 
942 m2 ēkas nesošās konstrukcijas, re-
konstruēta 941 m2 divstāvu ēka un 260 m2 
saimniecības ēka, labiekārtots 120 m2 
pagalms, izbūvēti 1700 m2 pievedceļa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un gājēju celiņu, izveidoti elektrības, sakaru 
un apsardzes tīkli, sakārtotas apkures, ven-
tilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas atbilstoši apkārtējās vides prasībām.



Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Realizētie projekti

ERAF līdzfinansējums tika 
piešķirts 8 projektiem 
1,36 miljonu latu apmērā.
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Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Dalītas atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas izveide 
un ieviešana Valkā143.

Dalīto bioloģiski noārdāmo 
atkritumu vākšanas punkta 
izveide un nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde Limbažos

144.

Projektā izveidota dalīto atkritumu savāk-
šanas sistēma, kas ietver pie daudzdzī-
vokļu namiem novietotus 8 dalītās atkri-
tumu savākšanas punktus; pilsētas centrā 
izveidotu eko laukumu (šķirotu atkritumu 
savākšanas laukumu); pilsētas pierobežā 
izveidotu bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas laukumu, uzsākot zaļo dār-
za un parku atkritumu šķirotu savākšanu 

un tālāku  pārstrādi. Iedzīvotāju izglītošanai 
sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli 
par atkritumu šķirošanu, sabiedriskās vietās 
izvietoti plakāti, uz konteineriem – infor-
matīvās uzlīmes, punktos un laukumos – 
informatīvie stendi, sniegta informācija 
masu saziņas līdzekļos, kā arī veikti dažādi 
informējoši pasākumi skolās, bērnudārzos, 
kā arī sabiedrisko masu pasākumu laikā.

Projekta ietvaros izbūvēts dalītās atkritu-
mu vākšanas un kompostēšanas laukums 
1860 m2 platībā, pilsētā uzstādīti 4 atkri-
tumu konteineri bioloģiski noārdāmajiem 
zaļajiem atkritumiem. Iedzīvotāju informē-
šanai un izglītošanai par dalītās atkritumu 
vākšanas nepieciešamību organizēti 6 in-
formatīvie pasākumi.

Realizētie projekti



Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Realizētie projekti

Dalītās atkritumu vākšanas 
punktu izveide (Rīga)145. Dalītās atkritumu vākšanas 

punktu izveide Jelgavas pilsētā146.

Projekta ietvaros izbūvēti 58 jauni dalītās 
atkritumu vākšanas punkti Rīgas pilsētā, tā-
dējādi uzlabojot vides infrastruktūras kva-
litāti kopumā, minimizējot vides piesārņo-
jumu ar sadzīves atkritumiem un veicinot 
sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistē-
mas attīstību. Ir organizēti 10 informatīvie 
semināri, pa diviem katrā Rīgas pilsētas ad-
ministratīvajā teritorijā, publikācijas presē 
un sagatavoti un izplatīti informatīvie buk-
leti par sadzīves atkritumu dalītās vākšanas 
nepieciešamību.

Projekta ietvaros izveidoti divi dalītās atkri-
tumu vākšanas laukumi 6220 m2 platībā, kas 
aprīkoti ar 28 konteineriem, 10 statņiem riepu 
savākšanai, 18 konteineriem, kā arī 6 kontei-
neriem ar presēšanas iespējām. Lai nodroši-
nātu izveidoto dalīto atkritumu savākšanas 
laukumu maksimāli efektīvu izmantošanu, 
kā arī efektīvu pilna cikla dalīto atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmas darbību, uzstādīti 
informācijas stendi, plakāti un izdotas brošū-
ras latviešu un krievu valodā, tādējādi veicinot 
iedzīvotājus izmantot šo sistēmu.



Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Realizētie projekti

Dalītās atkritumu savākšanu sistēma un atkritumu šķirošanas punkta 
izveidošana Maltas pašvaldībā147.

Projekta ietvaros izveidoti deviņi pārvie-
tojami dalītās atkritumu vākšanas punkti, 
kur kopumā uzstādīti 54 konteineri, kā arī 
izbūvēts šķiroto un lielgabarīta atkritumu 
savākšanas laukums 0,5 ha platībā, kurā 
atkritumu ražotājiem ir nodrošināta iespē-
ja atbrīvoties no sadzīves vai ražošanas 
procesā radītajiem atkritumiem. Projekta 

ietvaros tika organizēti informatīvi izglītojo-
šie pasākumi visām atkritumus ražojošajām 
iedzīvotāju un uzņēmēju kategorijām – sa-
gatavoti informatīvie materiāli, organizēti 
praktiski pasākumi pirmskolas bērnu ies-
tādēs un skolās, kā arī informatīvi izglītojoši 
pasākumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 



Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, 
Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā148.

Projekta ietvaros uzsākta sadzīves atkri-
tumu dalītās vākšanas sistēmas izveide 
Krāslavas, Līvānu, Preiļu novadā un Dag-
das pilsētas administratīvajā teritorijā, lai 
samazinātu noglabājamo atkritumu ap-
jomu un nodrošinātu atkritumos esošo 
materiālu nodošanu pārstrādei. Projektā 
iesaistīto pašvaldību teritorijās izbūvēti 
norobežoti konteineru laukumi ar cieto 
 segumu – kopā 66 dalītās vākšanas pun-
kti, kur uzstādīti 264 konteineri papīra, 
plastmasas, stikla un sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai. Organizēti sabiedrības 

izglītošanas un informēšanas pasākumi 
pašvaldību iedzīvotāju informēšanai par 
atkritumu šķirošanas nepieciešamību un 
dalītās atkritumu vākšanas principiem.

Realizētie projekti



Aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008

Dalītās atkritumu vākšanas 
punkta (kompostēšanas 
 laukuma) izveide Alojā

149.
Komplekso cieto sadzīves 
 atkritumu savākšanas 
 konteineru laukumu izveide 
Rēzeknes pilsētā

150.

Projekta ietvaros izbūvēts dalītās atkritumu 
vākšanas punkts–kompostēšanas laukums, 
kur uzstādīti 4 konteineri šķirotiem atkritu-
miem, un izvietot 4 atkritumu konteinerus 
pie Alojas kapsētas. Alojas Ausekļa vidusskolas 
skolēni projektu nedēļas laikā izpētīja atkritu-
mu apsaimniekošanu pašvaldībā, atkritumu 
ietekmi uz vides kvalitāti, ir izveidots buklets 
par atkritumu apsaimniekošanu Alojā, kurā 
iekļauta informācija par bioloģiski sadalāmo 
atkritumu kompostēšanas laukumu. 

Projekta ietvaros Rēzeknes pilsētā izbūvēti 
2 sadzīves atkritumu dalītās vākšanas lauku-
mi kopumā 3200 m2 platībā, lai nodrošinā-
tu iedzīvotājiem iespēju nodot lielgabarīta, 
sadzīves tehnikas, stikla, papīra, koksnes un 
tekstila atkritumus. Dalītās atkritumu vāk-
šanas laukumos uzstādīti dažāda tilpuma 
konteineri, 2 pārvietojamas labiekārtotas 
darba telpas. Ir uzstādīti 2 informatīvie 
stendi, izgatavoti un pilsētas iedzīvotājiem 
izplatīti informatīvie bukleti.

Realizētie projekti



Vides aizsardzības pasākumus Eiropas Savienības  finanšu 
plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam paredzēts 

 īstenot „Valsts stratēģiskā ietvardokumenta” darbības prog-
rammas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.1. pasākuma „Vide” un 

5.1.   pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros.

IESKATS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 
LĪDZFINANSĒTAJOS VIDES AIZSARDZĪBAS 
PASĀKUMOS 2007.–2013. GADAM 

Atbildīgā iestāde šo aktivitāšu īstenošanā 
ir Latvijas Republikas Vides ministrija.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

 143,5 miljoni eiro

Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās  13,0 miljoni eiro

•   Natura 2000 teritoriju aizsardzības  
administratīvā infrastruktūras izveide

 2,0 miljoni eiro

•   Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās 
un informatīvās infrastruktūras izveide 
Natura 2000 teritorijās

 11,0 miljoni eiro

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
ex situ infrastruktūras izveide

 13,0 miljoni eiro

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija  49,0 miljoni eiro

Vides risku samazināšana  15,0 miljoni eiro

Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība  10,2 miljoni eiro

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
 aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku 
par 2000

 419,5 miljoni eiro

Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu attīstība

 129,5 miljoni eiro

•    Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 
izgāztuvju rekultivācija 

 19,6 miljoni eiro

•   Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu attīstība

 40,1 miljoni eiro

•   Dalītās atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstība

 69,8 miljoni eiro

ERAF finansējuma sadale vides sektorā 
ES finanšu plānošanas periodā  
no 2007. līdz 2013.gadam

Kohēzijas fonda finansējuma sadale vides 
sektorā ES finanšu plānošanas periodā 
no 2007. līdz 2013. gadam

Pasākuma „Vide” aktivitātes: Pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” aktivitātes:

Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda? Vides ministrija, 2008




