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ĪSI PAR EIROPAS SAVIENĪBAS
KOHĒZIJAS FONDU

Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonds ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir 
izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.

ES Kohēzijas fonds ir izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus jeb projektus vides 
aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus 
vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības. 

ES Kohēzijas fonda nosacījums: investīciju projektu kopējās izmaksas (izņemot tehniskās palīdzības pasākumiem) ir 
vismaz 10 miljoni eiro. 

ES Kohēzijas fonda prioritātes vides sektorā Latvijā ir sekojošas:
• ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana, 
• sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana, 
• piesārņoto vietu sanācija. 

ES Kohēzijas fonds pēc saviem mērķiem, principiem un finanšu instrumentu procedūrām ir līdzīgs ES Strukturālās 
politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumentam (ISPA). Pēc Latvijas iestāšanās ES projektu finansējums, ko Latvija 
saņēma no ISPA saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem, kļuva par Kohēzijas fonda finansējumu, un visi ISPA projekti 
tiek administrēti Kohēzijas fonda ietvaros. Salīdzinot ar ISPA, Kohēzijas fonda gadījumā palielinās pieejamā finansējuma 
apmērs un paplašinās iespējamo projektu loks. 

Sākot ar 2000. gadu, ES ISPA fonds sniedza palīdzību kandidātvalstīm, lai veicinātu sagatavošanos dalībai ES ekonom
iskās un sociālās kohēzijas jomā vides un transporta nozarēs. ISPA bija arī līdzeklis, kas palīdzēja sagatavoties un iegūt 
pieredzi, lai spētu atbilstoši izmantot ES finansiālā atbalsta instrumentus pēc iestāšanās ES.

ISPA bija domāts palīdzības sniegšanai visām kandidātvalstīm, lai tās varētu sasniegt ES vides standartu līmeni. Tas 
nozīmē atbilstību ES likumdošanai vides jomā: vides kvalitātes saglabāšanas un aizsardzības uzlabošanu, cilvēku 
veselības aizsardzību, kā arī saprātīgu un racionālu dabas resursu izmantošanu. Ir jāievēro arī vairāki principi: piesardzības, 
profilakses un kaitējuma novēršanas princips, novēršot tā cēloņus, kā arī princips “piesārņotājs maksā”.

ISPA palīdzība bija koncentrēta uz jomām, kur nepieciešamas lielas investīcijas, kā arī uz smagākajām vides problēmām, 
piemēram: gaisa piesārņojums, cieto atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu attīrīšana, dzeramā ūdens apgāde.

ISPA Latvijā kopš 2004. gada 1. maija (Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā) vairs neeksistē, to aizstāj Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonds.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



KOHĒZIJAS FONDA
LĪDZFINANSĒtIE PROJEKtI 
Ūdenssaimniecības attīstības projekti (apstiprināti līdz 31.12.2006.)

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas statuss 
Kopējās 

attiecināmās 
izmaksas, EUR

Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, EUR
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Nr. 2000/LV/16/P/PE/001
Ūdens apgādes 
un kanalizācijas 
pakalpojumu
attīstība Rīgā

30 041 262 20 702 476

Nr. 2000/LV/16/P/PE/002
Ūdens apgādes 
un kanalizācijas 
pakalpojumu attīstība 
Jelgavā

17 253 833 12 940 374

Nr. 2000/LV/16/P/PE/003
Ūdens apgādes 
un kanalizācijas 
pakalpojumu attīstība 
Ventspilī

19 437 822 9 135 848

Nr. 2001/LV/16/P/PE/008
Jūrmalas 
ūdenssaimniecības 
attīstība

14 353 148 10 764 861

Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos

106 293 817 44 616 000

Nr. 2002/LV/16/P/PE/009
Rēzeknes 
ūdenssaimniecības 
attīstība

13 964 333 9 726 100

Nr. 2004/LV/16/C/PE/001 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Ventspilī,
II kārta

43 543 775 18 516 077

Nr. 2004/LV/16/C/PE/002 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Olainē
un Jaunolainē

22 254 129* 11 209 854

Nr. 2004/LV/16/C/PE/003 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepājā,
II kārta

25 297 487 21 502 863

Nr. 2004/LV/16/C/PE/004 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī,
II kārta

33 523 422** 16 420 991

Nr. 2005/LV/16/C/PE/003 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Rīgā, III kārta

81 219 185 58 838 450

Apzīmējumi: 
Realizēts projekts 
Projekts īstenošanas stadijā

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008

* Ar Ministru kabineta sēdes 19.02.2008. protokola Nr.11 9. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 10 410 184,06 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 2 131 354,40 EUR.

**Ar Ministru kabineta sēdes 19.02.2008. protokola Nr.11 9. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 3 746 359 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 4 700 020 EUR.



KOHĒZIJAS FONDA
LĪDZFINANSĒtIE PROJEKtI
Atkritumu apsaimniekošanas projekti (apstiprināti līdz 31.12.2006.)

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas statuss
Kopējās 

attiecināmās 
izmaksas, EUR

Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums,

EUR
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Nr. 2000/LV/16/P/PE/004
Cieto sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošana 
Ventspils reģionā

6 065 745 2 972 215

Nr. 2001/LV/16/P/PE/005 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Liepājas rajonā

8 084 915 5 093 496

Nr. 2001/LV/16/P/PE/006 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Ziemeļvidzemes 
reģionā, Latvijā

4 780 906 3 346 634

Nr. 2002/LV/16/P/PE/010 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Austrumlatgales 
reģionā

5 830 149 4 332 369

N. 2002/LV/16/P/PE/011 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Dienvidlatgales reģionā

6 905 577 4 488 625

Nr. 2006/LV/16/C/PE/001 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
Ziemeļvidzemes 
reģionā , II kārta

693 000 485 100

Nr. 2004/LV/16/C/PE/005 
Zemgales reģiona 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

8 852 908 6 147 881

Nr. 2004/LV/16/C/PE/006 
Malienas reģiona 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

9 155 892* 5 925 433

Nr. 2005/LV/16/C/PE/002 
Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas izveide Latvijā, 
1. kārta

8 115 000 6 492 000

Nr. 2005/LV/16/C/PE/004 
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Piejūras reģionā

23 778 144** 15 951 632

Apzīmējumi: 
Realizēts projekts 
Projekts īstenošanas stadijā

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008

* Ar Ministru kabineta sēdes 12.02.2008. protokola Nr.9 25. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 373 789,61 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 76 686,68 EUR.

** Ar Ministru kabineta sēdes 12.02.2008. protokola Nr.9 25. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 4 259 790.31 EUR
(2 993 797.67 LVL) apmērā sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs piešķir 751 727.71 EUR (528 317.27 LVL) no sadārdzinājuma.



KOHĒZIJAS FONDA
LĪDZFINANSĒtIE PROJEKtI
Gaisa piesārņojuma samazināšanas projekts (apstiprināts līdz 31.12.2006.)

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas statuss
Kopējās 

attiecināmās 
izmaksas, EUR

Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums,

EUR
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Nr. 2005/LV/16/C/PE/001 
Ventspils siltumapgādes 
sistēmas attīstība*

47 952 345 34 605 360

tehniskās palīdzības projekti (apstiprināti līdz 31.12.2006.)

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas statuss Kopējās izmaksas, 
EUR

Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, 

EUR
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Nr. 2000/LV/16/P/PA/001 
tehniskā palīdzība vides 
projektos Latvijā

4 448 375 3 336 281

Nr. 2003/LV/16/P/PA/008 
tehniskā palīdzība vides 
sektoram Latvijā

20 254 524 15 190 893

Nr. 2004/LV/16/C/PA/002 
tehniskā palīdzība 
Latvijas pašvaldību 
ūdenssaimniecības 
attīstības projektiem

8 915 496 7 310 707

Nr. 2006/LV/16/C/PA/001 
tehniskā palīdzība 
ūdenssaimniecības 
sektora projektu 
sagatavošanai Latvijā

3 056 478 2 567 441

Apzīmējumi: 
Realizēts projekts 
Projekts īstenošanas stadijā

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008

* Ņemot vērā, ka koģenerācijas staciju iekārtu tirgū piegādes termiņi ir stipri pieauguši (pat līdz 5 reizēm), projektu līdz EK 
lēmumā noteiktajam 2009. gada 30. novembrim realizēt nav iespējams. Ņemot vērā izmaiņas piegāžu termiņos un pieņemot, 
ka neradīsies neparedzēti apstākļi, projekta ietvaros paredzētā objekta būvniecība tiks pabeigta 2011. gada augustā. Vides 
ministrijas ar 2008. gada 15. februāra ir lūgusi Finanšu ministriju informēt par iespējām pagarināt EK lēmumā noteikto darbu 
izpildes termiņus līdz 2011. gada. augustam.



ŪDENSAPGāDES UN KANALIZāCIJAS 
PAKALPOJUMU AttĪStĪBA RĪGā

Projekta realizācijas laiks: 2000. – 2007. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas     30 041 262 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums   20 702 476 EUR 

Pirmajā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības fāzē tika realizēti projekti 
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai. 
Pakāpeniski tiek veikti uzlabojumi arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
sakārtošanai. 

Projekta ietvaros paveiktais:
• pabeigta ūdensgūtnes “Zaķumuiža – D” rekonstrukcija, ierīkojot 9 jaunus 

dziļurbumus, izbūvējot 4,8 km cauruļvadu, 2000 m³ ūdens rezervuāru, 
rekonstruējot vienu un uzbūvējot vienu jaunu sūkņu staciju, kā arī ierīkojot 
stacijas kontroles un automatizācijas sistēmu; 

• izbūvēti ~ 59 km kanalizācijas tīklu un ~ 33 km ūdensvada;
• uzbūvētas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas;
• pabeigta pašteces tuneļkolektora izbūve no Vairoga ielas līdz Gaujas 

ielai Rīgā – izbūvēti 2,1 km tuneļkolektora un 13 pieejas šahtas.

ŪDENSAPGāDES UN KANALIZāCIJAS 
PAKALPOJUMU AttĪStĪBA JELGAVā

Projekta realizācijas laiks: 2000. – 2007. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    17 253 833 EUR 
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  12 940 374 EUR

Uzsākot šo projektu, sliktā tehniskā stāvoklī bija gan ūdens sadales tīkls, kura 
kopējais garums ir 153 km (noplūde ~ 32 %), gan kanalizācijas tīkls (123 km). 
1973. gadā uzceltās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīrīja apmēram 16 000 m³ 
notekūdeņu dienā. Izplūstošo notekūdeņu kvalitāte neatbilda vides aizsardzības 
prasībām attiecībā uz slāpekļa koncentrāciju.

Projekta ietvaros paveiktais:
• izbūvēti 42,7 km cauruļvadu; 
• pabeigta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija; 
• ekspluatācijā nodotas arī septiņas notekūdeņu sūkņu stacijas; 
• piegādāts mini ekskavators, traktors ar palīgierīcēm, ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu uzturēšanas un inspekcijas mašīnas, hidrodinamiskā mašīna 
ar palīgierīcēm, tīklu uzturēšanas automašīna, dīzeļģenerators, laboratorijas 
iekārtas u.c.; 

• papildus ir izveidots ūdensvada un kanalizācijas tīklu datormodelis jeb tīklu
 datu bāze, kas ļauj efektīvi plānot turpmākos tīklu būvniecības un paplaši

nāšanas darbus.
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Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



JŪRMALAS
ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA

Projekta realizācijas laiks: 2002. – 2007. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   14 353 148 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  10 764 861 EUR

Projekta ietvaros paveiktais:
• 2006. gada novembrī tika pabeigta jaunas dzeramā ūdens
 atdzelžošanas stacijas būvniecība Kauguros; 
• 2007. gada februārī – Jūrmalas kanalizācijas cauruļvadu renovācija, 

skalošanu un CCTV izpēte; 
• 2007. gada novembrī – Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas
 atjaunošana un paplašināšana.

RĒZEKNES ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA

Projekta realizācijas laiks: 2002. – 2008. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    13 964 333 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums    9 726 100 EUR

Uzsākot projektu, ūdensapgādes sistēmu Rēzeknē veidoja 4 savstarpēji nesaistīti tīkli. Tā kā ūdens ieguves urbumi bija 
izvietoti pilsētas teritorijā, nebija iespējams izveidot atbilstošas ūdensgūtnes aizsargjoslas un pastāvēja risks iegūstamā 
dzeramā ūdens piesārņojumam. Turklāt dzeramā ūdensapgādei izmantojamajā pazemes ūdenī bija augsta dzelzs 
un mangāna jonu koncentrācija. Notekūdeņi, no kuriem 94% rada mājsaimniecības, tika attīrīti vienās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās, kas uzceltas 1974. gadā (projektētā jauda 17 800 m3/dienā). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
nenodrošināja slāpekļa un fosfora attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, to jauda bija neadekvāti liela.

Projekta ietvaros paveiktais:
• izbūvētas 3 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas 

sūkņu stacijas; 
• paplašināti kanalizācijas tīkli par ~ 6,92 km un 

ūdensvada tīkli par ~ 7,93 km; 
• atjaunots kanalizācijas kolektors 403 m garumā.

Projekta ietvaros plānota arī:
• 18 esošo artēzisko urbumu tamponēšana; 
• 4 jaunu artēzisko urbumu izbūve; 
• atdzelžošanas stacijas un divu jaunu tīrā ūdens
 rezervuāru izbūve;
• otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve;
• ~ 12,54 km ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūve; 
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā bloka un
 administratīvās laboratorijas ēkas rekonstrukcija.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA 
AUStRUMLAtVIJAS UPJU BASEINOS 

Projekta realizācijas laiks: 2001. – 2010. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas     106 293 817 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums     44 616 000 EUR 
 

Šajā projektā iekļautas 18 Latvijas austrumu daļas pašvaldības – Valmiera, Ogre, Salaspils, Cēsis, Sigulda, Līvāni, Alūksne, 
Limbaži, Preiļi, Valka, Smiltene, Lielvārde, Ķekava, Salacgrīva, Priekuļi, Dagda, Ķegums un Cesvaine. Tās atrodas to upju 
sateces baseinos, kas Ūdens struktūrdirektīvas izpratnē veido Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalus.

Projektā plānota: 
• 11 jaunu dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju celtniecība un 4 esošo atdzelžošanas staciju rekonstrukcija, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni;
• 6% ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana apmēram par 48 km;
• 4 jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un 11 esošo iekārtu rekonstrukcija;
• 8% kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana apmēram par 68 km.

2006. -2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• veiktas aprīkojuma piegādes neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu 

pilsētās;
• noslēgti 6 būvdarbu līgumi par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Salaspilī, 

Limbažos un Līvānos;
• noslēgti seši būvdarbu līgumi par kanalizācijas tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Salacgrīvā, Valmierā, Ogrē, 

Alūksnē, Preiļos un Dagdā.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ŪDENSAPGāDES UN KANALIZāCIJAS 
PAKALPOJUMU AttĪStĪBA VENtSPILĪ, 
II KāRtA

Projekta uzsākšanas datums:   28.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2010.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    43 543 775 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums   18 516 077 EUR 

Šī projekta realizācija dos būtisku ieguldījumu šādu mērķu sasniegšanai:
• centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu un centralizētu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība vismaz 

8892% iedzīvotājiem;
• maģistrālo ūdensvadu un dzeramā ūdens sadales tīklu rekonstrukcija un paplašināšana ar mērķi nodrošināt ūdens 

padeves nepārtrauktību un drošību;
• efektīvas ūdens lietošanas un energoresursu izlietojuma veicināšana.

Projekta ietvaros paredzēta:
• ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (~ 4454 km);
• kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (~ 5060 km);
• lietus ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (~ 2228 km);
• galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas darbības drošības uzlabošana, rekonstruējot elektroapgādes sistēmu 

(elektrokabeļa izbūve – 402 m); 
• ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšanas iekārtu iegāde.

2006.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• noslēgti līgumi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu, maģistrālo ūdensvadu un dzeramā ūdens tīklu 

rekonstrukciju;
• noslēgti līgumi tīklu nepieciešamu iekārtu iegādei. 

2008. gadā plānots veikt atlikušos iepirkumus par ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. 
Visus projektā paredzētos līgumus plānots pabeigt 2009. gadā.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



OLAINES/JAUNOLAINES
ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA 

Projekta uzsākšanas datums:   28.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 30.11.2009.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   22 254 129 EUR

Olaine     16 169 079 EUR
Jaunolaine     6 085 050 EUR

Kohēzijas fonda līdzfinansējums	 	 11 209 854 EUR
Olaine      8 499 645 EUR
Jaunolaine     2 710 209 EUR

Šis projekts izstrādāts Olaines (iedzīvotāju skaits ~ 13 150) un Jaunolaines ciema (iedzīvotāju skaits ~ 3 020) ūdenssaim
niecības attīstībai.

Tā ietvaros ir paredzēts sasniegt ūdens pakalpojumu kvalitāti abās pašvaldībās atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu 
prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni, pilsētas notekūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzību. 

Projekta vispārējie mērķi:
• sasniegt ūdens pakalpojumu kvalitāti abās pašvaldībās atbilstoši ES direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni, 

pilsētas notekūdeņiem un gruntsūdeņu aizsardzību līdz 2008.gada beigām;
• uzlabot notekūdeņu attīrīšanu un samazināt attiecīgās izplūdes;
• nodrošināt labākas kvalitātes dzeramo ūdeni Olaines pilsētas un Olaines pagasta Jaunolaines lielciema iedzīvotājiem 

un uzņēmumiem;
• uzlabot un pagarināt ūdens un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu stabilu un drošu notekūdeņu nogādi no pilsētas 

līdz notekūdeņu attīrīšanas stacijai.

2004.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• noslēgti būvdarbu līgumi par ūdensgūtnes, ūdens sagatavošanas ietaišu, ūdensvada pieslēguma izbūvi Jaunolaines 

lielciemā un par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Olainē;
• 2007. gada beigās tika pabeigta Jaunolaines lielciema ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu rekonstrukcija.

Visus būvdarbus projekta ietvaros plānots pabeigt 2008. gada beigās.

_____________________________________________________________________________
Ar Ministru kabineta sēdes 19.02.2008. protokola Nr.11 9. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 3 746 359 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 4 700 020 EUR.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA
LIEPāJā, II KāRtA 

Projekta uzsākšanas datums:   28.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2010.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   25 297 487 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  21 502 863 EUR 

Šī projekta mērķi:
• uzlabot vides kvalitāti visā Baltijas jūras reģionā;
• nodrošināt centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību un centralizētu notekūdeņu savākšanas 

pakalpojumu pieejamību vismaz 92 % iedzīvotāju;
• nodrošināt visu savākto notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu;
• veikt maģistrālo ūdensvadu un dzeramā ūdens sadales tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu ar mērķi nodrošināt 

ūdens padeves nepārtrauktību un drošību;
• veicināt efektīvu ūdens resursu un energoresursu izlietošanu;
• panākt ūdensapgādes ūdensgūtņu artēzisko aku aizsardzību un novērst piesārņojuma draudus.

2004.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
Noslēgti 17 līgumi, kuru ietvaros:

• rekonstruēta Aisteres un Otaņķu ūdensgūtne;
• rekonstruēti Dūņu lauki notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Liepājā;
• rekonstruēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, ūdensapgādes rezervuārs un kanalizācijas sūkņu stacija;
• veikts tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

2008. gadā tiks veikts pēdējais iepirkums par uzlabojumiem priekšattīrīšanas blokā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 
Liepājā.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ŪDENSSAIMNIECĪBAS AttĪStĪBA
DAUGAVPILĪ, II KāRtA 

Projekta uzsākšanas datums:    28.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2010.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksa    33 523 422 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  16 420 991 EUR 

Šī projekta ietvaros paredzētie darbi tiek realizēti trīs būvdarbu līgumos. To mērķis ir pakalpojuma paplašināšana, 
pakalpojumu sniegšanas drošuma un stabilitātes paaugstināšana, kā arī NAI uzlabošana, lai nodrošinātu organisko 
vielu atdalīšanu. Tā rezultātā tiks panākta Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu atbilstība Eiropas 
Savienības direktīvām.

Projekta realizācija būtiski veicinās šādu mērķu sasniegšanu:
• centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vismaz 82 % 

iedzīvotāju;
• maģistrālo ūdensvadu un dzeramā ūdens sadales tīklu rekonstrukcija un būvniecība ar mērķi nodrošināt ūdens 

padeves nepārtrauktību un drošību;
• gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;
• peldvietu ūdens kvalitātes uzlabošana;
• vides aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas;
• efektīva energoresursu izlietojuma veicināšana ūdensapgādes un kanalizācijas nozarēs.

2004.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• noslēgti visi plānotie līgumi, kuru realizācija tiks pabeigta 2009. gadā.

Ar Ministru kabineta sēdes 19.02.2008. protokola Nr.11 9. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 10 410 184,06 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 2 131 354,40 EUR.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ŪDENSAPGāDES UN KANALIZāCIJAS 
PAKALPOJUMU AttĪStĪBA RĪGā,
III KāRtA

Projekta uzsākšanas datums:    21.12.2005.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2010.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   81 219 185 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  58 838 450 EUR

Šis projekts ir likumsakarīgs turpinājums jau 1995. gadā uzsāktajām investīcijām ūdenssaimniecībā Rīgas pilsētā. 
Projekta 3. kārta tika sagatavota, lai atrisinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu neatbilstības un sasniegtu 
noteiktos mērķus.

Projekta galvenie mērķi:
• paplašināt ūdensapgādes tīklu, lai palielinātu to iedzīvotāju īpatsvaru, kas saņem pilnvērtīgus un drošus centralizētās 

ūdensapgādes pakalpojumus, līdz 93%; 
• paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklu, lai palielinātu to iedzīvotāju īpatsvaru, kas saņem centralizētās notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, līdz 84 %;
• samazināt risku dzelzs un mangāna nokļūšanai ūdensapgādes tīklā, nodrošinot pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājam;
• samazināt ūdens zudumus sadales tīklā, tādejādi samazinot ūdens ieguvi, ķimikāliju patēriņu un veicinot 

energoefektivitāti;
• samazināt infiltrāciju kanalizācijas tīklos līdz 34%;
• atdalīt lietusūdeņu un piesārņoto notekūdeņu kanalizācijas sistēmas;
• samazināt nedrošu un zemas kvalitātes ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu staciju un sistēmu pakalpojumu risku 

avārijas situācijās, jo īpaši elektroapgādes traucējumu gadījumus.

Projekta ietvaros paredzēts:
• paplašināt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Šampēterī un Darzciemā;
• nomainīt stratēģiski svarīgākos aizbīdņus un izveidot rajona mērīšanas / ūdens kvalitātes apgabalus;
• rekonstruēt/nomainīt daļēji prioritāro veco ķeta maģistrālo vadu;
• izbūvēt jaunu kanalizācijas kolektoru Hanzas ielā;
• izbūvēt jaunus kanalizācijas kolektorus Kalnciema un Lielirbes ielās un veikt to testēšanu;
• rekonstruēt/nomainīt veco keramisko un dzelzsbetona kanalizācijas vadu ar visu nepieciešamo aprīkojumu, veikt 

testēšanu un atjaunot ceļa segumu.

2005.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• piegādāti un uzstādīti dīzeļģeneratori ūdensapgādes sistēmas spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijās 

„Baltezers” un „Daugava2” un kanalizācijas sūkņu stacijās „Ilzene” un „Alfa”, lai nodrošinātu elektroenerģijas 
nepārtrauktu padevi, tādējādi uzlabojot ūdensapgādes sistēmas darbību un drošību. 

2008. gadā plānots realizēt visus projektā paredzētus iepirkumus un uzsākt visus projekta plānotus darbus.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



CIEtO SADZĪVES AtKRItUMU 
APSAIMNIEKOšANA
VENtSPILS REģIONā

Projekta realizācijas laiks: 2001. – 2004. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    6 065 745 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  2 972 215 EUR 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts aptver 60 660 iedzīvotājus, no 
kuriem 46 600 dzīvo Ventspilī, vairāk nekā 2 500 km² lielā teritorijā.

Projekta ietvaros paveiktais:
• pabeigta sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” būvniecība;
• Ventspilī izveidoti divi šķiroto atkritumu savākšanas punkti;
• rekultivētas 13 atkritumu izgāztuves ~ 31 ha platībā;
• iegādāti 6048 dažāda tilpuma konteineri, 2 atkritumu savākšanas mašīnas, 

1 kravas mašīna un 1 kravas mašīna ar piekabi, 1 frontālais iekrāvējs un 
1 kompaktors.

SADZĪVES AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANA LIEPāJAS RAJONā

Projekta realizācijas laiks: 2001. – 2006. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas     8 084 915 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  5 093 496 EUR 

Projekta ietvaros paveiktais:
• Grobiņas atkritumu poligonā ir izveidotas četras bioenerģētiskās šūnas izbūvēti iekšējie ceļi un laukumi, kā arī 

atkritumu šķirošanas laukums, bīstamo atkritumu noliktava, svaru tilts, telekomunikācijas kabeļu tīkls, garāžas 
ēka un žogs. Izveidota ūdenssaimniecības infrastruktūra – infiltrāta savākšanas sistēma, kanalizācija, lietus ūdeņu 
kanalizācija, ūdensvads, sūkņu stacija un ugunsdzēsības ūdens krātuve;

• rekultivētas 25 Liepājas rajona izgāztuves ~ 45 ha platībā;
• rekultivēta Šķēdes izgāztuve 28 000 m³ platībā, kur uzstādīta 

viena gāzes ieguves sistēma, piegādātas enerģijas ražošanas 
iekārtas;

• Grobiņas poligonam piegādātas arī reversās
 osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas, kas 

nodrošinās infiltrāta attīrīšanu līdz videi 
nekaitīgam stāvoklim. 

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



SADZĪVES AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANA
ZIEMEļVIDZEMES REģIONā

Projekta realizācijas laiks: 2001. – 2005. gads

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    4 780 906 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA)  līdzfinansējums  3 346 634 EUR 

Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
projekts aptver Valmieras, Limbažu, Valkas un Cēsu rajonus
(10 800 km² lielu teritoriju). Tajā dzīvo 196 900 iedzīvotāju, no kuriem 
45% ir pilsētu iedzīvotāji (14 pilsētu iedzīvotāji, t.sk. 28 732 Valmieras 
iedzīvotāji) un 55% ir lauku iedzīvotāji. 

Projekta ietvaros paveiktais:
• ierīkots jauns atkritumu poligons Daibē;
• rekultivētas 12 izgāztuves ~ 15 ha platībā;
• izveidoti 9 atkritumu dalītās vākšanas punkti;
• piegādāti 2520 dažāda tilpuma konteineri, 9 atkritumu
 konteineru komplekti, 1 atkritumu kompaktors, 1 frontālais 

iekrāvējs, 1 konteineru transportēšanas līdzeklis, 1 atkritumu 
savākšanas mašīna.

SADZĪVES AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANA
AUStRUMLAtGALES REģIONā

Projekts uzsākšanas datums:    28.11.2003.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2007.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas     5 830 149 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  4 332 369 EUR 

Projekta ietvaros paveiktais:
• uzbūvēts Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons “Križevnieki” 

Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta teritorijā;
• piegādāts poligonam nepieciešamais aprīkojums;
• rekultivētas 26 esošās izgāztuves.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



SADZĪVES AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANA
DIENVIDLAtGALES REģIONā

Projekta uzsākšanas datums:    28.11.2003.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2007.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas     6 905 577 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  4 448 625 EUR 

Projekta ietvaros paveiktais:
• Projektā uzbūvēts Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons “Demene” 

Daugavpils rajona Demenes pagasta teritorijā;
• piegādāts poligonam nepieciešamais aprīkojums;
• rekultivēta 31 izgāztuve.

SADZĪVES AtKRItUMU APSAIMNIEKOšANA
ZIEMEļVIDZEMES REģIONā, II KāRtA

Projekts uzsākšanas datums:    15.12.2006.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 28.02.2007.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    693 000 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums   485 100 EUR 

Projekta mērķis bija reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana projekta pirmajā kārtā 
izbūvētajam Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonam „Daibe”, kā arī darbinieku apmācība 
jaunās iekārtas apkalpošanā un uzturēšanā.

2004.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• 2006. gada novembrī piegādātas „sendviča” tipa reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas poligonam „Daibe”;
• veikta iekārtu pieslēgšana esošajai infiltrāta savākšanas sistēmai;
• apmācīti darbinieki.

Projekta rezultātā ir:
• novērsta iespējamā negatīvā ietekme uz vidi, sevišķi uz virszemes 

ūdeņiem, gruntsūdeņiem un augsni;
• novērsta ar atkritumu noglabāšanu saistītā negatīvā ietekme uz 

apkārtējiem iedzīvotājiem;
• nodrošināts pilns atkritumu apsaimniekošanas cikls, neradot 

papildus vides piesārņojuma risku.
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Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



ZEMGALES SADZĪVES AtKRItUMU 
APSAIMNIEKOšANAS
REģIONA PROJEKtS

Projekta uzsākšanas datums:    28.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2009.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   8 852 908 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  6 147 881 EUR 

Šis projekts ir izstrādāts Zemgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam, kas aptver 51 pašvaldību ar kopējo 
platību 5183 km² jeb 8% no kopējās valsts platības. Zemgales reģiona iedzīvotāju skaits ir 194 816, kas ir 8,3% no kopējā 
valsts iedzīvotāju skaita. 

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot videi drošu un ekonomiski sabalansētu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu Zemgales reģionā, kas pilnībā atbilstu esošajām nacionālajām un Eiropas Savienības prasībām.

Projektā paredzēta:
• jauna sadzīves atkritumu poligona ierīkošana Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta „Brašķos” (poligona teritorijā 

atradīsies atkritumu šķirošanas līnija);
• Bauskas rajona Codes pagasta izgāztuves „Grantiņi” rekonstrukcija;
• 313 dalītās atkritumu vākšanas punktu ierīkošana;
• speciālās tehnikas iegāde šķiroto atkritumu transportēšanai;
• reģionā esošo 22 izgāztuvju rekultivācija;
• sabiedrības informēšana un izglītošanas pasākumi.

2004.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• 2007. gadā projekta ietvaros noslēgts pēdējais plānotais līgums par „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekta aprīkojuma piegādi”;
• turpinās Zemgales reģiona sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi” un „Grantiņi” būvniecība;
• turpinās esošo atkritumu izgāztuvju rekultivāciju. 

Būvdarbu līgumus plānots pabeigt 2008. gada beigās.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



MALIENAS REģIONA SADZĪVES
AtKRItUMU APSAIMNIEKOšANA

Projekta uzsākšanas datums:    27.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 30.12.2009.

Projekta izmaksas*: 
attiecināmās izmaksas   9 155 892 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  5 925 433 EUR

Projekts tiek ieviests Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas aptver 60 pašvaldības ar kopējo 
platību 7076,1 km2 jeb 11% no kopējās valsts platības. Reģionā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 83% 
pilsētu iedzīvotāju un 35% lauku iedzīvotāju.

Šī projekta vispārīgie mērķi ir sekojoši:
• ieviest Malienas Reģionā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas 

ir videi draudzīga un ekonomiski ilgspējīga un pilnībā atbilst Latvijas un ES 
normatīvo aktu prasībām;

• uzlabot Malienas reģionā atkritumu savākšanu;
• samazināt apglabājamo atkritumu apjomu atkritumu poligonā;
• palielināt atkritumu otrreizējo pārstrādi un to otrreizējo izmantošanu;
• samazināt esošo izgāztuvju negatīvo ietekmi uz vidi.

Projektā paredzēta:
• reģionāla sadzīves atkritumu poligona ierīkošana Gulbenes rajona Litenes pagasta „Kaudzītēs”, (poligona teritorijā 

atradīsies atkritumu šķirošanas līnija un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums);
• 115 dalītās atkritumu vākšanas punktu ierīkošana;
• 7 bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas punktu izvietošana;
• konteineru parka atjaunošana;
• reģionā esošo  izgāztuvju rekultivācija ~ 76 ha;
• projekta ieviešanas vienības darbībai nepieciešamās materiālās bāzes attīstība;
• sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi. 

2005.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais: 
• noslēgti visi plānotie līgumi;
• 2007. gadā pabeigta Malienas reģiona sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” būvniecība;
• piegādāts poligonam nepieciešamais aprīkojums. 

Visus būvdarbus projekta ietvaros plānots pabeigt 2008. gadā.

_____________________________________________________________________________
* Ar Ministru kabineta sēdes 12.02.2008. protokola Nr.9 25. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 373 789,61 EUR 
sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājuma summu 76 686,68 EUR.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



SADZĪVES AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANA
PIEJŪRAS REģIONā

Projekta uzsākšanas datums:    21.12.2005.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 01.08.2010.

Projekta izmaksas*: 
attiecināmās izmaksas   23 778 144 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  15 951 632 EUR 

Projekts izstrādāts Piejūras sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam, kas aptver 40 pašvaldības (sastāv no 
Jūrmalas pilsētas, Tukuma un Talsu rajoniem) ar kopējo platību 5293 km² jeb 8,2% no kopējās valsts teritorijas. Piejūras 
reģiona iedzīvotāju skaits ir 159 059, kas ir 6,8% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita.

Projekta ietvaros paredzēts:
• izveidot vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas ietvers atkritumu savākšanu, transportēšanu, reģistrāciju, 

kontroli un noglabāšanu;
• papildus ir paredzēts izveidot un attīstīt atkritumu dalītās savākšanas sistēmu ar mērķi pārstrādāt un otrreizēji 

izmanot atkritumus, tadā veidā samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu, samazināt negatīvo ietekmi uz slodzi 
uz apkārtējo vidi.

Projekts sastāv no šādām galvenajām komponentēm: 
• reģionāla atkritumu poligona “Janvāri” Laidzē Talsu rajonā izveidošana ar aptuveno darbības laiku 20 gadi; 
• 2 kompostēšanas laukumu ierīkošana;
• atkritumu pārkraušanas stacijas un 3 atkritumu pārkraušanas–šķirošanas staciju izveide;
• atkritumu dalītas vākšanas sistēmas ieviešana, izveidojot ~ 360 atkritumu dalītās vākšanas punktus;
• 40 izgāztuvju slēgšana un rekultivācija.

2005.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
Noslēgti visi būvdarbu līgumi:

• par jauna poligona „Janvāri” izveidi;
• par izgāztuvju rekultivāciju;
• par kompostēšanas laukumu ierīkošanu;
• par atkritumu dalītas vākšanas sistēmas ieviešanu.

_____________________________________________________________________
* Ar Ministru kabineta sēdes 12.02.2008. protokola Nr.9 25. paragrāfu projektam papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 4 259 790.31 EUR
(2 993 797.67 LVL) apmērā sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs piešķir 751 727.71 EUR (528 317.27 LVL) no 
sadārdzinājuma.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



BĪStAMO AtKRItUMU
APSAIMNIEKOšANAS SIStĒMAS
IZVEIDE,  I KāRtA LAtVIJā

Projekta uzsākšanas datums:    15.12.2005.
Projekta iekļauto darbu pabeigšanas datums:  30.04.2009.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas   8 115 000 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  6 492 000 EUR 

Projekta mērķis ir izveidot Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas normām atbilstošu, videi drošu, valsts mēroga 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tādējādi minimizējot bīstamo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

Projekts sastāv no šādām galvenajām komponentēm: 
• Zebrenes bīstamo atkritumu poligona, īpaša infiltrāta attīrīšanas iekārtas un īpaša apglabāšanas šūnas būvniecība;
• nepieciešamo instrumentu – transportlīdzekļu augstspiediena tīrītājs, tvertne degvielas uzglabāšanai un tvertne 

ūdens uzglabāšanai, laboratorijas aprīkojums u.c.;
• specifisku transportlīdzekļu piegādes, kas nepieciešami atbilstošai poligona darbībai.

Zebrenes bīstamo atkritumu poligons būs vienīgā bīstamo atkritumu apglabāšanas vieta Latvijā. Tajā tiks pieņemti un 
apglabāti bīstamie atkritumi, kurus radījuši iedzīvotāji un rūpniecības uzņēmumi:

• neorganiskās ķīmijas ražošanas procesu tehnoloģiskie atkritumi; 
• dažādu virsmu pārklāšanas līdzekļu, emalju, ķites, tipogrāfisko krāsu ražošanas u.tml. cietie bīstamie atkritumi; 
• tehnisko procesu neorganiskie bīstamie atkritumi; 
• metālapstrādes un metālu pārklāšanas atkritumi, alumīnija kausēšanas atkritumi un citi atkritumi, kas satur metālus 

(tikai bīstamie); 
• formēšanas un virsmu apstrādes bīstamie atkritumi u.c.

2005.-2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• uzsākta bīstamo atkritumu poligona būvniecība;
• veikta tehnoloģisko iekārtu, mehānismu un transporta līdzekļu piegāde bīstamo atkritumu poligona 

ekspluatācijai.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



VENtSPILS SILtUMAPGāDES
SIStĒMAS AttĪStĪBA

Projekta uzsākšanas datums:    25.08.2006.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 30.11.2009.*

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas 47 952 345 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  34 605 360 EUR 

Lai risinātu vides un enerģētikas problēmas Ventspils centralizētās siltumapgādes sistēmā, ir nepieciešama jauna, 
efektīva siltumavota – koģenerācijas stacijas – būvniecība.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas atbilstību Eiropas 
Padomes 1999. gada 26. aprīļa direktīvas 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura samazināšanu noteiktiem šķidrā kurināmā 
veidiem.

Bez sēra dioksīda emisiju samazināšanas, projektam ir arī specifiski mērķi:
• likvidēt emisiju avotu (katlu māju) blīvi apdzīvotā Ventspils centra dzīvojamā rajonā;
• uzsākt elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā;
• nodrošināt Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, kas atkarīgi no centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumiem 

(aptuveni 75%) stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu.

Priekšnoteikums koģenerācijas stacijas būvniecībai ir abu Ventspils siltumapgādes zonu savienojums. Savukārt, lai 
avārijas gadījumā siltumtīklu savienojumā vai koģenerācijas stacijā pusei pilsētas netiktu pārtraukta siltumapgāde, 
nepieciešama arī rezerves katlu mājas izbūve Ventas kreisajā krastā.

Projektu veido sekojošas komponentes:
• siltumtīklu savienojuma būvniecība starp siltumapgādes zonām, kas nodrošina koģenerācijas stacijas efektīvu 

darbību;
• Ventspils koģenerācijas stacijas būvniecība.

2007.gadā sagatavota iepirkuma dokumentāciju plānotiem būvniecības konkursiem, kurus izsludinās 2008.gadā.

__________________________________________________________
* Ņemot vērā, ka koģenerācijas staciju iekārtu tirgū piegādes termiņi ir stipri pieauguši (pat līdz 5 reizēm), projektu līdz EK lēmumā noteiktajam 
2009.gada 30.novembrim realizēt nav iespējams. Ņemot vērā izmaiņas piegāžu termiņos un pieņemot, ka neradīsies neparedzēti apstākļi, projekta 
ietvaros paredzētā objekta būvniecība tiks pabeigta 2011.gada augustā. Vides ministrijas ar 2008.gada 15.februāra ir lūgusi Finanšu ministriju 
informēt par iespējām pagarināt EK lēmumā noteikto darbu izpildes termiņus līdz 2011.gada. augustam.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



tEHNISKā PALĪDZĪBA
VIDES PROJEKtOS LAtVIJā
Projekta uzsākšanas datums:    12.09.2001.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2007.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    4 448 375 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  3 336 281 EUR 

Projekta ietvaros nodrošināta kvalitatīva 7 vides projektu sagatavošana:
• Ūdenssaimniecības attīstība Daugavas, Salacas un Gaujas upju baseinos
• Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes pilsētā;
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas attīstība Malienas reģionā;
• Bīstamo atkritumu apsaimniekošana Latvijā;
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā;
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā;
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vidusdaugavas reģionā. 

tEHNISKā PALĪDZĪBA VIDES 
NOZARĒ LAtVIJā
Projekts uzsākšanas datums:    12.12.2003.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2009.*

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    20 254 524 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  15 190 893 EUR 

Projekta mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes projektu sagatavošanu Kohēzijas fondam. Šī tehniskā palīdzība ir 
koncentrēta uz dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, ko nodrošina vietējie pašvaldību ūdensapgādes 
uzņēmumi. Tā palīdzēs sagatavot arī Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvai. 

Šis projekts ir devis ieguldījumu 9 vides projektu sagatavošanā Latvijā:
• Salacas upes baseina apsaimniekošanas plāna sagatavošana; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepājā; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ventspilī; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās Zemgalē; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē.

_________________________________________
* Noslēdzot visus līgumus projekta ietvaros ir izveidojies ietaupījums EUR 756 725,53 apmērā. Lai pilnā apmērā apgūtu Eiropas Komisijas piešķirto finansējumu 
projekta ietvaros Vides ministrija pieņēma lēmumu projektu papildināt ar 3 jaunām komponentēm:

• Kanalizācijas sistēmas modeļa izstrāde Jelgavā
• Datu pārraides sistēmas ieviešana un paplašināšana (Daugavpils)
• 88 aglomerācijas.

Finanšu ministrijai tika nosūtīti Finanšu memoranda grozījumu priekšlikumi. Finanšu memoranda grozījumu priekšlikumi paredz pagarināt projekta izpildes termiņu 
līdz 31.12.2009. un papildināt projektu ar 3 komponentēm
2007.gada 21. decembrī saņemta Eiropas Komisijas (EK) vēstule Nr. 013878, kurā EK informē, ka ierosināto finanšu memoranda grozījuma priekšlikumi ir atbalstāmi 
un projektam tiek gatavots EK lēmums.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



tEHNISKā PALĪDZĪBA LAtVIJAS 
PAšVALDĪBU ŪDENSSAIMNIECĪBAS
AttĪStĪBAS PROJEKtIEM

Projekta uzsākšanas datums:    27.12.2004.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.12.2010.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    8 915 496 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  7 310 707 EUR 

Projekta mērķi:
• izveidot divas projektu īstenošanas vienības, lai izpildītu un vadītu 2 grupu investīciju projektu īstenošanu; 
• uzsākt ūdens pakalpojumu sniedzēju institucionālo nostiprināšanu Latvijas pašvaldībās; sagatavot nepieciešamo 

dokumentāciju; 
• veikt ūdens un kanalizācijas tīklu izpēti.

  
Šis tehniskās palīdzības projekts ietver 2 projektu grupas:
 
1) tehniskā palīdzība ūdens pakalpojumu attīstībā Kurzemes reģiona pašvaldībās (Aizpute, Brocēni, Dundaga, 
Grobiņa, Kandava, Kuldīga, Priekule, Roja, Saldus, Skrunda, Stende, talsi, Ugāle un Vaiņode) ietver šādas 
aktivitātes:

 • pieteikuma dokumentu sagatavošana; 
• ūdens un kanalizācijas tīklu pētījumu veikšana; 
• notekūdeņu plūsmas mērīšana; 
• pētījumiem nepieciešamo ierīču nodrošināšana; 
• projekta īstenošanas vienības atbalstīšana.

2007.gadā projekta ietvaros paveiktais:
• noslēgti līgumi par tīklu izpētes, skalošanas un datormodeļu izstrādi Kurzemes reģiona pašvaldībās;
• veiktas tīklu noplūžu atklāšanas iekārtu piegādes; 
• izstrādāti tehniskie projekti un iepirkuma dokumentācija Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem 14 
  Kurzemes reģionu pilsētu ūdenssaimniecību attīstības projektiem.

2) tehniskā palīdzība ūdens pakalpojumu attīstībā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās (ādaži, Baloži, 
Ilūkste, Kārsava, Līgatne, Lubāna, Ludza, Mālpils, Malta, Pļaviņas, Saulkrasti, Ulbroka, Viļaka, Viļāni un Zilupe) 
ietver šādas aktivitātes:

• ieteikuma dokumentu sagatavošana, iekļaujot vietas izpēti un tīkla analīzi;
• projekta menedžmenta nodrošināšana un pakalpojuma sniedzēju institucionālā stiprināšana;
• piegāžu veikšana, lai nodrošinātu aprīkojumu institucionālās stiprināšanas programmai.

2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• sagatavota iepirkumu dokumentācija būvdarbu, iekārtu piegāžu un būvdarbu tehniskās uzraudzības līgumiem 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



tEHNISKā PALĪDZĪBA
ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKtU 
AttĪStĪBAI LAtVIJā

Projekta uzsākšanas datums:    08.12.2006.
Projekta attiecināmo izdevumu beigu termiņš: 31.05.2009.

Projekta izmaksas: 
attiecināmās izmaksas    3 056 478 EUR
Kohēzijas fonda (ISPA) līdzfinansējums  2 567 441 EUR 

Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijas valdībai un vietējām pašvaldībām nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomā.
 
Šis tehniskās palīdzības projekts ietver 3 projektu grupas:
 
1)  tehniskā palīdzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cēsīs, III kārta” ietver šādas 
aktivitātes:

• iepirkumu dokumentu sagatavošana;
• izpētes un tehniskie apsekojumi – kanalizācijas tīkla izpēte un galveno tā elementu digitālā uzmērīšana; informācijas 

piemērošana ģeoloģiskās informācijas sistēmas (GIS) tipa programmatūras izmantošanai; komunālās un lietusūdeņu 
kanalizācijas sistēmas datubāzes izveide; kanalizācijas tīkla modelēšana.

2006. gadā noslēgts pakalpojuma līgums, kuru plānots pabeigt 2008. gada vasarā.

2) tehniskā palīdzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ogrē, II kārta” ietver šādas 
aktivitātes:

• iepirkumu dokumentu sagatavošana;
• izpētes un tehniskie apsekojumi – kanalizācijas tīkla izpēte un galveno tā elementu digitālā uzmērīšana; informācijas 

piemērošana ģeoloģiskās informācijas sistēmas (GIS) tipa programmatūras izmantošanai; komunālās un lietusūdeņu 
kanalizācijas sistēmas datubāzes izveide

2006. gadā noslēgts pakalpojuma līgums, kuru plānots pabeigt 2008. gada vasarā.

3) „Nākamās kārtas ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu sagatavošana 13 pašvaldībās” ietver šādas 
aktivitātes:

• nākamās kārtas investīciju projektu tehniski ekonomisko pamatojumu 
sagatavošana;

• pakalpojumu (un piegāžu) līgumu iepirkuma dokumentācija.
Atsevišķās pašvaldībās tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes ietvaros paredzētas 
arī izpētes un tehniskie apsekojumi.

2007. gadā projekta ietvaros paveiktais:
• noslēgti 13 pakalpojuma līgumi par investīciju projekta pamatojošās dokumentācijas 

sagatavošanu ūdenssaimniecības attīstībai Alūksnē, Dagdā, Jaunjelgavā, Jūrmalā, 
Lielvārdē, Limbažos, Līvānos, Priekuļos, Rēzeknē, Siguldā, Valkā un Valmierā.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



IESKAtS EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU LĪDZFINANSĒtAJOS VIDES

AIZSARDZĪBAS PASāKUMOS 
2007.-2013. GADā

Vides aizsardzības pasākumus Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam paredzēts 
īstenot „Valsts stratēģiskā ietvardokumenta” darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.1. pasākuma „Vide” 
un 5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros.

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

Pasākuma „Vide” aktivitātes:

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās      143,5 miljoni eiro
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās         13,0 miljoni eiro
• Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvā       2,0 miljoni eiro
    infrastruktūras izveide       
• Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās       11,0 miljoni eiro
    un informatīvās infrastruktūras izveide 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ          13,0 miljoni eiro
un vides izglītības infrastruktūras izveide

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

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

Pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” aktivitātes:

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās      419,5 miljoni eiro
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

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

Atbildīgā iestāde šo aktivitāšu īstenošanā ir Latvijas Republikas Vides ministrija.

Kur un kā tiek tērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda?

Vides ministrija, 2008



Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Tālrunis: +371 6 7026418

Fakss: +371 6 7820442
E-pasts: pasts@vidm.gov.lv

www.vidm.gov.lv

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Vides ministrijas mājas lapā
www.vidm.gov.lv

Kohēzijas fonda vadošās iestādes –
Finanšu ministrijas – mājas lapā

www.fm.gov.lv

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Aktualitātes un informācija par Eiropas Savienības fondiem
www.esfondi.lv

Centrālās �nanšu un līgumu aģentūras mājas lapā
www.c�a.gov.lv

Eiropas Komisijas informācija par Kohēzijas fondu
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm

Kur un kā tiek tērēta
vides infrastruktūrai
paredzētā Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda nauda?
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