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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991, un jo īpaši tās 41. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Ar 2007. gada 10. decembra Lēmumu K(2007) 6381, kurā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Lēmumu C(2010) 6673, Komisija pieņēma darbības programmu "Infrastruktūra un
pakalpojumi" atbalstam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas
fonda atbilstoši konverģences mērķim Latvijā.

(2)

2012. gada 26. jūnijā Latvija iesniedza Komisijai lielo projektu "Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā, 4. kārta", kas paredz ieguldījumu no Kohēzijas fonda atbilstoši darbības
programmas 5. prioritātei "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana". Pēc Komisijas pieprasījuma Latvija iesniedza papildu informāciju
2012. gada 21. septembrī, 2012. gada 16. oktobrī un 2012. gada 18. oktobrī. Sīkāka
informācija par lielo projektu tika iesniegta, ņemot vērā formu, kas paredzēta
XXI pielikumā Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulai (EK) Nr. 1828/2006, kas
paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko
paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu,
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par ERAF2.

(3)

Latvija iesniedza Komisijai visu vajadzīgo informāciju par lielo projektu saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantu.

(4)

Komisija ir novērtējusi lielo projektu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantā
noteiktajiem faktoriem un uzskata, ka tas ir saderīgs ar darbības programmas
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prioritātēm, ka tas veicina šo prioritāšu mērķu sasniegšanu un ka tas ir saderīgs ar
citām Savienības politikas jomām.
(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 2. punktu un ievērojot Regulas (EK)
Nr. 1828/2006 XXI pielikuma H.2.1.3. punktu, Komisijai jānosaka inter alia summa,
uz kuru attiecas darbības programmas prioritātes līdzfinansējuma likme, un gada plāns
finansiālajam ieguldījumam no Kohēzijas fonda lielajā projektā. Saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1083/2006 54. panta 4. punktu, publiskajam atbalstam, kas piešķirts darbības
programmu ietvaros, ir jāievēro valsts atbalsta maksimālais apjoms, tāpēc arī
finansiālais atbalsts no Kohēzijas fonda nedrīkst pārsniegt maksimālo saskaņā ar valsts
atbalsta noteikumu prasībām pieļaujamo publiskā atbalsta apjomu lielajam projektam.

(6)

Darbības programmas 5. prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas
enerģētikas veicināšana" līdzfinansējuma likme, kas jāpiemēro lielajam projektam, ir
74,44 procenti, tomēr šā lielā projekta gadījumā Komisija šo likmi ir pielāgojusi, lai
ievērotu valsts atbalsta noteikumu prasības. Ja valsts atbalsta intensitātes dēļ šī likme
ir zemāka nekā prioritātes līdzfinansējuma likme, pārsnieguma summa, kas radusies
Komisijas noteiktajai summai piemērojot prioritātes līdzfinansējuma likmi,
Dalībvalstīm ir jānovirza citām darbībām vai projektiem tās pašas prioritātes ietvaros
un jādeklarē Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. pantu.

(7)

Tāpēc jāapstiprina Kohēzijas fonda finansiālais ieguldījums lielajā projektā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
1.

Ar šo tiek apstiprināts finansiālais ieguldījums no Kohēzijas fonda lielajā projektā
"Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta", kas ir daļa no darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" atbalstam no ERAF un Kohēzijas fonda atbilstoši
konverģences mērķim Latvijā.

2.

Lielā projekta fiziskais objekts ir noteikts I pielikumā.

3.

Summa, uz kuru attiecas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
5. prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana"
līdzfinansējuma likme, lielajam projektam ir EUR 39 381 273,43.

4.

Komisija nosaka finansiālās palīdzības apjomu no Kohēzijas Fonda, ievērojot
maksimālo publiskā atbalsta apjomu, kas pieļaujams saskaņā ar valsts atbalsta
noteikumu prasībām. Tāpēc, saskaņā ar valsts atbalsta noteikumu prasībām,
maksimālā publisko izdevumu summa šim projektam nedrīkst pārsniegt
EUR 20 620 150,14.

5.

Gada plāns finansiālajam ieguldījumam no Kohēzijas fonda lielajā projektā ir
noteikts II pielikumā.
2. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.
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Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
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I PIELIKUMS
Lielā projekta fiziskais objekts

Ieguldījumi infrastruktūrā
.
1.

Projekta nosaukums: "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta"

2.

Institūcija, kas atbildīga par īstenošanu
2.1. Nosaukums: SIA "Rīgas Ūdens"
2.2. Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, Latvija, LV-1495

.3.

Projekta apraksts
3.1. Vispārējs projekta fiziskā objekta apraksts
(a)

Projekta mērķis ir uzlabot Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu, kas
apkalpo aptuveni 700 tūkstošus iedzīvotāju, izbūvējot jaunu dzeramā
ūdens sagatavošanas staciju Baltezerā un paplašinot ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklus Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā. Projekta rezultātā
centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotais dzeramais ūdens pilnībā
atbildīs Padomes Direktīvas 98/83/EK kvalitātes prasībām,
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa
palielināsies no 96,7% līdz 98,2% un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa palielināsies no 95,6% līdz 97,9%.
Pilna atbilstība Padomes Direktīvai 91/271/EEK attiecībā uz slāpekļa
atļautās koncentrācijas limita ievērošanu attīrītajos notekūdeņos tiks
panākta līdz 2012. gada beigām ārpus šī projekta ietvariem.

(b)

Projekts ir ilgtermiņa attīstības un investīciju programmas no 1995. līdz
2025. gadam ceturtā kārta, lai panāktu Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības
sistēmu atbilstību nacionālajām un ES prasībām kvalitatīva dzeramā
ūdens sagatavošanā un notekūdeņu attīrīšanā, kā arī ūdenssaimniecības
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Pašreiz noteiktajās pilsētas
aglomerācijas robežās projekts ir noslēdzošā kārta, kas tiks īstenota ar
ES fondu līdzfinansējumu.
Pirmā kārta no 1995. līdz 2002. gadam ietvēra dzeramā ūdens
sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas staciju darbības uzlabošanu, kā
arī kritiskā stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju.
No 2002. līdz 2006. gadam otrās kārtas ietvaros tika atjaunota un
paplašināta Zaķumuižas ūdensgūtne, kā arī paplašināti centralizētie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Mežaparkā, Mārupē (ceturtā kārta
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tiks īstenota tajā teritorijā, kur pārklājums netika izveidots otrās kārtas
ietvaros) un Vecāķos.
Trešās kārtas ietvaros no 2006. līdz 2009. gadam tika paplašināti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Šampēterī un Dārzciemā.
Visas kārtas ir tehniski un financiāli neatkarīgas un ieviestas dažādās
aglomerācijas teritorijās.
3.2. Ieguldījumu infrastruktūrā tehniskais apraksts
a)

Lai īstenotu iepriekš aprakstīto mērķi, ir jāizpilda šādas darbības (visas
vērtības ir indikatīvas):
–

–

–

–
b)

LV

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē:
–

Ūdensvada tīklu izbūve – 23,5km;

–

Kanalizācijas tīklu izbūve – 30,3km;

–

Kanalizācijas spiedvadu izbūve – 1,9km;

–

3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Katlakalnā:
–

Ūdensvada tīklu izbūve – 9,2km;

–

Kanalizācijas tīklu izbūve – 11,8km;

–

Kanalizācijas spiedvadu izbūve – 1,4km;

–

4 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Bolderājā:
–

Ūdensvada tīklu izbūve – 7km;

–

Ūdensvada tīklu rekonstrukcija – 0,5km;

–

Kanalizācijas tīklu izbūve – 8,3km;

–

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 0,4km;

–

Kanalizācijas spiedvadu izbūve – 0,4km;

–

1 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve
(plānotā jauda 28 000m3 diennaktī).

Galvenie iznākuma rādītāji (indikatīvi):
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–

Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 4 200.

–

Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 6 000.

Galvenie rezultāta rādītāji (indikatīvi):
–

c)

Galvenais sociāli ekonomiskais ieguvums no projekta – uzlabota
dzeramā ūdens kvalitāte ar aptuveno diskontēto vērtību
EUR 77 464 353.

Projekta gaitā izveidotā infrastruktūra atradīsies SIA "Rīgas Ūdens"
(turpmāk tekstā "Rīgas Ūdens") īpašumā un pārvaldībā. Savukārt zeme,
uz kuras paredzēts izvietot pamatlīdzekļus, atrodas vienīgā "Rīgas
Ūdens" kapitāla daļu turētāja - Rīgas pašvaldības, īpašumā.
"Rīgas Ūdens" sniedz sabiedriskos pakalpojumus pilsētas teritorijā,
pamatojoties uz Rīgas domes piešķirto licenci komercdarbības
sniegšanai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomā. "Rīgas
Ūdens" ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifus apstiprina
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un to aprēķins pilnībā
nosedz sistēmas uzturēšanas, pamatlīdzekļu atjaunošanas un kapitālo
remontdarbu izmaksas. Piemērotie tarifi ir vienādi visiem lietotājiem.
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II PIELIKUMS
Gada plāns finansiālajam ieguldījumam no Kohēzijas fonda lielajā projektā*
.
Kohēzijas fonds (EUR)

2007 2008 2009 2010 2011
0

0

0

0

0

2012

2013

5 776 341,24 14 843 808,90

* Finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt publiskā atbalsta maksimālo apjomu saskaņā ar
valsts atbalsta noteikumu prasībām
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