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INVESTīCIJAS VIDES SEKTORĀ ATTīSTīBĀ
LATVIJĀ

Darbība investīciju jomā vides sektorā no 1992.gada

ESfondi: PHARE, ISPAjKF, ERAF,Transition facility, Interreg

Norvēģijas valdības un EEZfinanšu instruments

Valsts budžets

Pašvaldību un tām piederošu uzņēmumu Iīdzek)i

Pasaules banka

ERAB

Depa, Nefco, NIB, EIB, Sida utt.
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2000. - 2006. G.: 11 ūdenssaimniecibas
projekti

Projektu galvenais mērķis: direktīvas 98/83/EK
par dzeramā ūdens kvalitāti un direktīvas
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu
attīrīšanu prasību ieviešana.

Projektu kopējās attiecināmās izmaksas 395
045206 EUR

KF lidzfi nansēju ms 234
326949 EUR

Projekta nosaukums KFIīdzfinansējums EUR

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā 20702476

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā 12940374

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī 9 135 848

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 10764861

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos 44608584

Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība 9 726 100

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta 18 516 077

Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē 11 209854

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta 21463335

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta 16420991

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta 58838450

Kopā 234 326 949



2000.-2006.G: 10
ATKRITUMU SAIMNIECīBAS
PROJEKTI

Projektu mērķis: Padomes Direktīva 1999/31/EK par
atkritumu poligoniem un Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto
iepakojumu direktīvu prasības.
Projektu kopējās attiecināmās izmaksas 81 857 544 EUR
KF līdzfinansējums 55 229 510 EUR

Projekta nosaukums

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Zieme/vidzemes reģionā,
Latvijā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Zieme/vidzemes reģionā / II
kārta

Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā,
l.kārta

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā

Kopā

KF Iīdzfinansējums
EUR

2972 215

5093496

3346634

4332369

4488625

485100

6147881

5925433

6486125

15951632

55 229510



IEGUVUMI: UOENSSAIMNIECīBAS PROJEKTI

Projektu ietvaros:
- izbūvēti ūdensvada tīkli 331.85 km garumā;
- izbūvēti kanalizācijas tīkli 441.74 km;
- izbūvētas 15 jaunas un rekonstruētas 7 esošās ūdens atdzelžošanas stacijas;
- izbūvētas 7 jaunas un rekonstruētas 13 esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas rezultātā iedzīvotāju skaits,
kuriem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde palielinājās par "'280
tūkst. un par "'970 tūkst. palielinājās iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināta
prasībām atbilstoša notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu
pieejamība, tika samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti
piesārņojuma riski, kas radās novecojušu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
ekspluatācijas rezultātā. Projektu realizācija uzlaboja ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un
energoresursu racionālāku izmantošanu.



IEGUVUMI: ATKRITUMU PROJEKTI

Projektu ietvaros:
Uzbūvēti 9 poligoni un rekultivētas 228 izgāztuves (40,64 %
no kopējo izgāztuvju skaita valstī) ar kopējo platību 304.83 ha

īstenojot atkritumu apsaimniekošanas projektus:
samazināta esošo izgāztuvju negatīvā ietekme uz vidi;
palielināta atkritumu otrreizējā pārstrāde un to otrreizēja
izmantošana;
izveidots Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas
normām atbilstošs, cilvēku veselībai un videi drošs bīstamo
atkritumu apglabāšanas poligons, kas ļaus Iīdz minimumam
samazināt bīstamo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
Izveidoti 794 dalīto atkritumu punkti;
uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
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VIDES MINISTRIJAS KOMPETENCE ES LīDZEKĻU
ADMINISTRĒŠANĀ 2007 - 2013
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ES FONDU AKTIVITATES

Vides ministrija īsteno 3.Darbības programmas

JJlnfrastruktūra un pakalpojumiJJ 9 aktivitātes

Kohēzijas fonda aktivitātes

ESfondu finansējums 415,68 milj.LVL

(kopā 512,79 milj.LVL)

ERAF aktivitātes

ESfondu finansējums 136,88 milj.LVL

(kopā 165,27 milj.LVL)



VIDES MINISTRIJAS AKTIVITĀŠU IEVIEŠANA

Tiek īstenotas 12 aktivitātesjapakšaktivitātes, no tām:

o Eiropas reģionālais attīstības fonds - 5

o Kohēzijas fonds - 7

Līdz 31.10.2010. apstiprināti 296 projekti, no tiem:

o Eiropas reģionālais attīstības fonds - 171

o Kohēzijas fonds - 125

4 Eiropas reģionālais attīstības fonda projekti šobrīd ir vērtēšanā



KF:aktivitātēm pieejamais ESfonda finansējums, lVl
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II3.3.1.6.aktivitāte "Liepājas Karostas
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu
nodrošināšana"

II3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

II3.5.1.2.1.apakšaktivitāte "Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju
rekultivācija"

• 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte "Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
attīstīball

• 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte "Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība 11

III 3.5.1.3.aktivitāte "Infrastruktūras
izveide natura 2000 teritorijās "

• 3.5.1.4.aktivitāte "Vides monitoringa un
kontroles sistēmas attīstiba"



3.4.1.4.aktivitāte "Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija"

III 3.4.1.3.aktivitāte "Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas ex
situ infrastruktūras izveide II

II 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte "PJaviņu
un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu
samazināšana"

II 3.4.1.1.aktivitāte
"Ūdenssaimniecības attī stība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu Iīdz 2000"

II3.4.1.5.2.apakšaktivitāte
"Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai"

ERAF: Aktivitātēm pieejamais ESfonda finansējums, lVl
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3.4. 1.I.aktivitāte

3.4.1.3.aktivitāte

3.4.I.4.aktivitāte

3.4. 1.5. I.apakšaktivitāte

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

3.3.1.6.aktvitiāte

3.5. 1. I.aktivitāte

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

3.5.1.3.aktivitāte
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KAS PATIESīBĀ NOTIEK AR ES FONDU LIDZEKLU
.J

APGUVI?

Finanšu ministrijas dati liecina, ka Latvijā ir 4.vietā pēc ESfondu Iīdzekju
apguves progresa starp jaunām dalībvalstīm (informācija Uzraudzības
komitejā - situācija uz 08.11.2010.)

Vides ministrija 2009.gadā ir ievērojami (vairāk nekā par 10 MLVL) ir
pārpildījusi sākotnēji plānotos mērķus, palīdzot valstij nodrošināt
Iīdzekļu apguvi, ko vairāku iemeslu dēļ nevarēja nodrošināt citas ES
fondu administrējošās iestādes

Arī 2010.gadā sākotnēji plānotās investīcijas (valsts budžeta sākotnējais
piešķīrums) tiks pārsniegtas



DISKUSIJAS PAR KOHĒZIJAS POLITIKAS
REZULTĀTIEM UN NĀKAMO PLĀNOŠANAS PERIODU

"

Prioritātes 2014.-2020.gada plānošanas periodā būs atkarīgas
no diskusijas par iepriekšējo plānošanas periodu rezultātiem

Sava viedokļa aizstāvēšanai ir nepieciešams orientēties
aktuālajos plānošanas dokumentos, jābūt priekšstatam par
diskusiju akadēmiskajā vidē

Jāņem vērā tas, ka ir ievērojami mainījušies priekšstati par to,
kas īsti ir politikas īstenošanas rezultāts un kādi rādītāji
(indikatori) to raksturo



ES 2014-2020

,0 'ciālās ESIīmeņa programmas/finansu instrumenti nākamajā ES
budžeta periodā:

jaunais klimata un enerģētikas politikas instruments,
transporta politikas instruments,
ietvarprogramma zinātnei un tehnoloģiju attīstībai,
konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma,
ESRīcības programma mūžizglītības jomā,
klimata pārmaiņu novēršanas un pielāgošanās finansēšanas

instruments,
pilsonības, brīvības, drošības un tiesiskuma programmas,
kā arī ESprogrammas ārpolitikas jomā, t.sk., Eiropas Kaimiņattiecību

politika un Attīstības sadarbības politika. Atbilstošs finansējums
jānodrošina arī jaunizveidotajam Eiropas Ārējās darbības dienestam.



ES 2014-2020

īvas diskusijas neformāli notiek par šiem trīs
• • •VIrZIenIem:

ES budžeta kopapjoms un finansējuma sadale starp ES
politikām;

Kohēzijas politika pēc 2013.gada un tai piešķiramais
finansējums;

Kopējās lauksaimniecības politikas reforma un tai
piešķiramais finansējums.



ES 2014-2020

.,
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-"Tpaši rūpīgi tiks analizēti iespējamie samazinājumi divās finanšu
ietilpīgākajās ES politikās - Kohēzijas politikā (sastāda 36% no ES
kopbudžeta) un Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) (sastāda 42% no
ES kopbudžeta). Tā kā Latvijas ieguvums no ES budžeta pamatā veido KLP
un Kohēzijas politikas aploksnes, tad tas var būtiski ietekmēt Latvijai
pieejamo ES finansējumu.

Šobrīd Kohēzijas politikas finansējumu saņem visas 27 dalībvalstīs, un
lielākā finansējuma daļa (82%) tiek novirzīta nabadzīgākajiem ES
reģioniem jeb t.S. konverģences regioniem (kuru IKP uz iedzīvotāju <75%
no ES vidējā). Latvija, savukārt, uzskata, ka Kohēzijas politikas
finansējumu jāsaņem tikai mazāk attīstītajiem, t.i., konverģences

I • •reglonlem.



F.BARKA ZIŅOJUMS (BARCA REPORT)

Df.Fabrizio Barca (ģenerāldirektors, Itālijas Ekonomikas un finanšu
ministrija) pēc reģionālās politikas komisāres Danutas
Hübneres aicinājuma ir sagatavojis neatkarīgu
ziņojumu par Kohēzijas politikas efektivitātes
novērtējumu, kā ari izstrādājis priekšlikumus politikas
reformēšanai pēc 2013.gada.

F.Barca. An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to
meeting European Union challenges and expectations, 2009

http://ec.europa.eu/regional_policy / policy/future/barca_ en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy


IETEKMES NOVERTEŠANAS UZDEVUMS

Kas tiek atbalstīts?
Ko ietekmē atbalsts?

Ietekmes modelēšana - efekts
tautsaimniecībā



CELA UZ POLITIKAS IETEKMES APZINAŠANU:1

"sadi indikatori Jauj spriest par politikas ietekmi?

CauruJvadu garums

NAI skaits

Aglomeraciju skaits

NATURA 2000 teritoriju skaits

Nodrošinatie pieslēgumi ūdensvadam vai notekūdeņu
sava kšanas sistēma i



CELA UZ POLITIKAS IETEKMES APZINAŠANU~

Patērētāja uzvedības maiņa - resursu taupības pasākumi

Piesārņojuma novēršana - kvantitatīvie novērtējumi

Tehnoloģisko procesu uzlabošana

Sabiedrisko pakalpojumu pārklājums un pieejamība

Indikatori ir atkarīgi no politikas mērķa - jāidentificē jomas,
kurās ietekme var būt maksimāIā, t.i. darbība nenotiktu
bez ESfondu intervencēm un rezultāti ir augstāki
salīdzināJumā ar citām jomām



POLITIKAS PASAKUMU SAIKNE AR CITAM

NOZAREM

Radīto darba vietu skaits

Ilgtermiņa darba vietas

Būvmateriālu īpatsvars būvdarbos

Latvijā ražotie būvmateriā1i

Ietekme uz apdrošināšanas pakalpojumu
sniedzējiem

Tehnisko speciālistu nodarbinātība

Vietējo speciālistu piesaiste



Nodarbinātība (vidējais nodarbināto skaits būvniecības laikā):

3.5.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000" kopš 2008.gada īstenošanā esošo 48 projektu ietvaros:

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē "Normatīvo aktu prasĪbām neatbilstošo izgāz1uvju rekultivācija"
kopš 2009.gada īstenošanā esošo 27 projektu ietvaros:

Faktiski rekultivētās izgāztuves
(platība, ha)

18,486251,1522

VIDES MINISTRIJAS AKTIVITĀTES SASNIEGTIE
REZULTĀTI

PIānotie izpildes rezultāti (ha)

3.5.1.1. aktivitāte 3.5. 1.2. l.apakšaktivitāte 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte Kopā

1581 nodarbinātais 207 nodarbinātie 50 nodarbinātie 1838 nodarbinātie
(43 projektos) (27 projektos) (2 projektos) tieši būvniecība sektorā.

Fiziskie rādītāji (pabeigts) Fiziskie radltaji (uzsakts vai turpināts) = parakstīts būvdarbu līgums, uzsākta
faktiskā būvniecība

dzeramais notekudeņu dzeramais notekūdeņu

NAI
ūdens savākšana atdzelžošanas

NAI NAI
ūdens savākšana atdzelžošanasNAI

(caurulvadu (caurulvadu iekārtu (caurulvadu (caurulvadu iekārturekonstrukcija būvniecība rekonstrukcija būvniecība,sistēma), sistēma), būvniecība sistēma), sistēma), būvniecība
km km km km

2 2 114,03 160,04 11 8 6 75,16 53,88 7



PIESARNOTAJS MAKSA PRINCIPS: TARIFU
J

IZMAINAS PROCENTOS NO IEDZīVOTAJU
J

(MAJSAIMN IECīBU) IENAKUMI EM - DATI PAR 88
PROJEKTIEM

. 1,95,)6
- 1,89%

------_._--------_. __ ...-

._-----._--------------------------_ .._-----------------_._.-

pirms projekta pēc projekta pēc projekta + 1 2015.gads
gads

-aritmētiskais vidējais

-svērtais vidējais



PIESĀRNOTĀJS MAKSĀ PRINCIPS: TARIFU IZMAINAS PAR
> >

ATKRITUMU APGLABĀŠANU, PROCENTOS NO IEDZīVOTĀJU
(MĀJSAIMNIECīBU) IENĀKUMIEM - DATI PAR 5 PROJEKTIEM

2015.gads

pēc projekta + 1 gads

pēc projekta

0)67%

I

• laukos

• pilsētās



PAKALPOJUMU PIEEJAMīBA - NOTEKŪDENU~
SAVĀKŠANA, % NO IEDZīVOTĀJU SKAITA (3.5.1.1.

AKTIVITĀTE, 88 PROJEKTU DATI)

IIaritmētiskais vidējais

• svērtais vidējais

Pirms projekta Pēc projekta



INOVATīVIE RISINAJUMI UN MODERNO
TEHNOLOGIJU IEVIEŠANA~

ESfondu finansējuma pieejamība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tomēr,
neskatoties uz "lielo jautājumu// dominēšanu ir jābūt gataviem sniegt un aizstāvēt
priekšlikumus tajās jomās, kuras ir svarīgas konkrētajam sektoram

Pamatojums nav un nevar būt naudas nepietiekamība - Latvijā vairākās nozares ir Joti
sarežģīta situācija ar Iīdzekļu pieejamību

Nozarei, ierosinot papildus aktivitātes, jāidentificē tās attīstības mērķi, politikas
īstenošanas iespējamā ietekme un šo mērķu ietvaros sasniedzami ietekmes rādītāji.
Vides nozarē tiek izstrādāti pamatoti priekšlikumi nākamajam investīciju ciklam.

Vides ministrija vienmēr būs gatava atbalstīt nozares pamatotus papildus atbalsta
virzienus Kohēzijas politikas kontekstā, bet direktīvu mērķu sasniegšana ir galvenā

prioritāte.
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