
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTU 
PRIEKŠATLASE

(1.posms)

2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas perioda SAM 5.3.1. 
«Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas»



ES direktīvu prasības  

Aglomerācijas Izpildes termiņš

Aglomerācijas ar CE > 100 tūkstoši 2008

Aglomerācijas ar CE 10 – 100 tūkstoši 2011

Aglomerācijas ar CE 2 - 10 tūkstoši 2015

Eiropas Padomes direktīva 91/271/EEC “Par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu” (3.pants)

“Dalībvalstīm jānodrošina, ka visām aglomerācijām ir komunālo

notekūdeņu kanalizācijas sistēmas.

Ja kanalizācijas sistēmu izveidošana nav pamatota, jo tā vai nu nedod

nekādu labumu videi vai ietvers pārmērīgas izmaksas, izmanto

individuālās sistēmas vai citas sistēmas, kas nodrošina to pašu

aizsardzības līmeni.”



Iepriekšējais finansējums ūdenssaimniecībai

ISPA & 2004 – 2006 plānošanas periods

Fokuss uz lielākajām aglomerācijām un DzAS un NAI izbūvi

2007 – 2013 plānošanas periods:

Dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības

uzlabošanas sakārtošanas projekti:

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana aglomerācijās ar CE >

2000

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana apdzīvotās vietās ar < CE

2000

Iepriekš saņemtās investīcijas ūdenssaimniecībā: 236 – 2778 euro uz cilvēku

Aglomerācijas Saņemtie ieguldījumi līdz 2014 – 2020

Aglomerācijas ar CE > 100 tūkstoši 204 milj.

Aglomerācijas ar CE 10 – 100 tūkstoši 419 milj.

Aglomerācijas ar CE 2 - 10 tūkstoši 225 milj.



2014. -2020.gada plānošanas perioda investīcijas 

Darbības programmā noteiktie sasniedzamie rādītāji

Iedzīvotāju skaits, kam 

nodrošināti faktiski 

CKT pieslēgumi

Iedzīvotāju īpatsvars, kam 

nodrošināti faktiski CKT 

pieslēgumi %

Uzlaboto notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāju skaita pieaugums

1 338 300 92% 58 726

Investīciju prioritāres:

1. Notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana; 

2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana (trešējā attīrīšana 

aglomerācijās, kur CE > 2000);

3. Pieslēgumu izveide notekūdeņu savākšanas tīkliem, atbalstu sniedzot  

sociālā riska grupām;

4. Papildu pasākumu veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai 

apdzīvotās vietās, kur CE 200 – 2000, uzlabojot riska ūdens objekta vides 

stāvokli;

5. Dzeramā ūdens infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu dzeramā ūdens 

kvalitāti atbilstoši direktīvai 98/83/EC.

Kopējais pieejamais finansējums: 126 milj. euro (rezerve 6% - 7,5 milj.)



2014 – 2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadales 

principi

Kritērija nosaukums Vērtējums

Aglomerācijas radītās vides slodzes samazinājums             0,5 punkti par 100 faktiski 

pieslēgtiem jauniem iedz. 

2007.-2013.gada perioda saistību izpilde (plānoto rezultātu sasniegšana)        0; 1; 3; 5

Ieguldījums grupas CKS pārklājuma mērķa (97%) sasniegšanā  0; 1; 3; 5; 7; 9 punkti

Ieguldījums grupas CKS faktiskā izmantošanas mērķa (92%) 

sasniegšanā  

0; 1; 3; 5; 7; 9 punkti

2014.-2020.plānotais CKS pārklājuma palielinājums, % 1; 3; 5; 7 punkti

2014.-2020.plānotais CKS faktiskais palielinājums, % 1; 3; 5; 7 punkti

Pieslēgumu izmaksu efektivitāte 1-9 punkti

CKS tīklu rekonstrukcija nodrošina papildus pieslēgumus CKS  0-1 punkts

Plānotas paralēlas aktivitātes DzŪ jomā 0-1 punkts

Demogrāfiskās tendences      0-1 punkts

Aglomerāciju prioritārās grupas

1.grupa Aglomerācijas ar CE 10 – 100 tūkstoši

2.grupa Aglomerācijas ar CE 2 - 10 tūkstoši

3.grupa Aglomerācijas ar CE > 100 tūkstoši

1. Visu aglomerāciju vērtēšana saskaņā ar FS iesūtītājiem datiem 

2. Aglomerāciju prioritizēšana pēc punktiem pa prioritārajām grupām



Pieslēgumu izveide notekūdeņu savākšanas 

tīkliem, atbalstu sniedzot  sociālā riska grupām (1)

NB! Atbalsts nabadzības un sociālās atstumtības riska

pakļautajiem iedzīvotājiem.

Piedāvātās riska grupas:

1. daudzbērnu ģimenes;

2. maznodrošinātie;

3. trūcīgie.



Pieslēgumu izveide notekūdeņu savākšanas 

tīkliem, atbalstu sniedzot  sociālā riska grupām (2)

Investīciju prioritātes finansēšanas riski:

• Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina juridiskā piederība atzaram, tādējādi

nodrošinot pievadam atbalstu kā sabiedriskajam pakalpojumam;

• Īpašumā jānodrošina iekšējo tīklu esamība, lai būtu iespēja veikt pieslēgšanu;

• Pieslēgtajam riska grupas pārstāvim jāvar veikt maksājumi par saņemto

pakalpojumu atbilstoši tarifam- par šādu atbalsta maksājuma piemērošanu atbild

pašvaldība;

• Ieguldījumam jābūt nodrošinātai ilgtspējai – t.i., attiecīgais sociālā riska grupas

pārstāvis saglabā savu statusu 5 gadu pēcieviešanas periodā un nemaina savu

dzīvesvietu. Pretējā gadījumā atbalsts pakalpojuma sniedzējam jāatmaksā.

• Ļoti sarežģīti risināmi jautājumi par daudzdzīvokļu mājām un atbalstu pievadam

visai mājai, ja, piem., mājā ir 10 dzīvokļi, bet tikai 1 dzīvoklī ir riskā grupas pārstāvis.

• Pašvaldībai kontroles un finansēšanas mehānisma izveide, aktivitātes

ieviešanas un uzraudzības nodrošināšana, juridiskā statusa sakārtošana pievadiem

ir daudz finansiāli ietilpīgāka un augstāku riska koeficientu.

Sasniegto pieslēgumu skaits nepalielināsies būtiski, jo šādu pieslēgumu

nodrošināšana no ES finansējuma ir dārgāka, sarežģītāka un ar ļoti augstu

atmaksas risku, kas skars pakalpojuma sniedzēju un pārējos pakalpojuma

saņēmējus, kuriem soda sankciju gadījumā būs caur tarifu jāfinansē šī pieslēgumu

grupa.



Tālākās darbības un laika grafiks

Vēstuļu nosūtīšana sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (kā arī 
informācijai pašvaldībām) par priekšatlases 1.posma rezultātiem, t.sk., 
vienkāršotā finanšu modeļa analīze - 2015.g. augusts

Priekšatlases 2.posms:

 Atlasītās aglomerācijas iesniedz vienkāršoto finanšu analīzi - 2015.g. 
oktobris

 Vienkāršotās finanšu analīzes izvērtēšana - 2015.g. oktobris - novembris

MK noteikumu, vērtēšanas kritēriju uzmetumu nosūtīšana sociālajiem 
partneriem apspriešanai – līdz 2015.gada novembrim

Ex-ante nosacījuma izpilde (Upju baseinu apsaimniekošanas plāni) –
2015.gada 22.decembris

MK noteikumu, vērtēšanas kritēriju un sākotnējā novērtējuma 
iesniegšana  un skaņošana VSS, MK, ES fondu Apakškomitejā un 
Uzraudzības komitejā – 2016.gada I ceturksnis

Projektu atlases izsludināšana, projektu iesniegšana – 2016.gada II 
ceturksnis


