
Par	  2014.–2020.	  gada	  ES	  fondu	  plānošanas	  perioda:	  	  
	  SAM	  5.3.1.	  “A$s&t	  un	  uzlabot	  ūdensapgādes	  un	  kanalizācijas	  
sistēmas	  pakalpojumu	  kvalitā<	  un	  nodrošināt	  pieslēgšanas	  
iespējas”	  prioritāšu	  atbalsta	  iespējas	  	  	  
	  SAM	  5.4.2.	  “5.4.2.1.	  pasākums	  „Bioloģiskās	  daudzveidības	  
saglabāšanas	  un	  ekosistēmu	  aizsardzības	  priekšnoteikumi”	  
	  SAM	  5.5.1.	  “Saglabāt,	  aizsargāt	  un	  a$s&t	  nozīmīgu	  kultūras	  
un	  dabas	  mantojumu,	  kā	  arī	  a$s&t	  ar	  to	  sais&tos	  
pakalpojumus”	  	  

virzību	  un	  problēmām	  
	  	  	  

	  



DP	  noteiktās	  SAM	  5.3.1.	  invesHciju	  prioritātes	  
Ak<vitātes	  <ks	  īstenotas	  prioritārā	  secībā	  
1.Kanalizācijas	  Hklu	  pieejamības	  uzlabošana,	  katrā	  aglomerāciju	  grupā:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

I	  CE	  >	  100	  000;	  	  II	  CE	  10	  000–100	  000;	  III	  CE	  2000–10	  	  000	  nodrošinot,	  ka	  
notekūdeņu	  savākšanas	  Hkli	  un	  iespēja	  Sem	  pieslēgSes	  ir	  pieejama	  vidēji	  
97%	  aWecīgajās	  grupās	  aglomerācijās	  dzīvojošo	  iedzīvotāju	  skaitam	  	  

2.	  Notekūdeņu	  aYrīšanas	  iekārtu	  darbības	  uzlabošana,	  nodrošinot	  trešējo	  a$rīšanu	  13	  
aglomerācijās,	  kur	  CE	  >	  2000	  

Pieslēgumu	  izveide	  notekūdeņu	  savākšanas	  Hkliem,	  izmantojot	  samazinātu	  atbalsta	  
likmi,	  nodrošinot,	  ka	  par	  šo	  pakalpojumu	  lietotājiem	  kļūst	  92%	  aglomerāciju	  
iedzīvotāju,	  īpašu	  atbalstu	  sniedzot	  nabadzības	  un	  sociālās	  atstum&bas	  riska	  
pakļautajām	  iedzīvotāju	  grupām	  	  

4.	  Papildu	  pasākumu	  veikšana	  notekūdeņu	  aYrīšanas	  iekārtu	  uzlabošanai	  apdzīvotās	  
vietās,	  kur	  CE	  200–2000,	  uzlabojot	  riska	  ūdensobjektu	  vides	  stāvokli	  	  

5.	  Dzeramā	  ūdens	  infrastruktūras	  aYsHba,	  lai	  nodrošinātu	  dzeramā	  ūdens	  kvalitā<	  
atbilstoši	  direk&vai	  98/83/EC	  	  

	  

	  



DP	  noteikSe	  rādītāji	  

(423)	  Ir	  plānots,	  ka	  ar	  ieguldītajām	  inves&cijām	  ūdenssaimniecības	  
pakalpojumos	  iedzīvotāju	  īpatsvars	  aglomerācijās	  ar	  CE	  lielāku	  par	  2	  000,	  
kam	  nodrošināta	  norma&vo	  aktu	  prasībām	  atbilstošu	  centralizēto	  
notekūdeņu	  apsaimniekošanas	  pakalpojumu	  pieejamība,	  paaugs<nāsies	  
no	  93%	  (pēc	  2007.–2013.	  gada	  plānošanas	  perioda	  projektu	  izpildes)	  līdz	  
97%	  katrā	  aglomerāciju	  grupā	  (I	  grupa	  CE	  >	  100	  000,	  II	  grupa	  CE	  10	  000–
100	  000,	  III	  grupa	  CE	  2000–10	  000)	  

	  Savukārt	  fak<sko	  kanalizācijas	  pieslēgumu	  skaita	  
īpatsvars	  pieaugs	  no	  79%	  2012.	  gadā	  līdz	  92%	  
2023.	  gadā,	  izmantojot	  KP	  fondu	  līdzekļus	  un	  
nacionālās	  likumdošanas	  iniciaHvas	  

	  



Finansējuma	  trūkums	  noteiktajām	  prioritātēm	  

Pēc	  VARAM	  aplēsēm,	  priori<zējot	  aglomerācijas	  pēc	  punk<em	  pa	  
prioritārajām	  grupām	  
atbalsts	  126	  milj.	  EUR	  apjomā	  no	  ES	  fondiem	  sedz	  Skai	  daļu	  no	  
DP	  pirmās	  invesHciju	  prioritātes	  –	  notekūdeņu	  Hkla	  pieejamības	  
veicināšana	   	  	  

-‐  grupai	  CE	  10	  000–100	  000	  	  
-‐  apt.	  pusei	  no	  DP	  III	  grupas	  CE	  2000–10	  	  000	  

un	  nepieSek	  nākamajām	  4	  invesHciju	  prioritātēm	   	  	  

	  



Galvenie	  jautājumi	  un	  to	  risināšana	  	  
	  Trūkstot	  	  fondu	  līdzekļiem	  	  

	  -‐	  kā	  <ks	  sasniegtas	  ES	  direk&vas	  “Par	  komunālo	  notekūdeņu	  a$rīšanu”	  
izpildes	  prasības	  CE	  2000–10	  	  000	  2015.	  gadam?	  	  
	  -‐	  kā	  <ks	  panākts	  fak<sko	  kanalizācijas	  pieslēgumu	  skaita	  	  īpatsvara	  
pieaugums	  no	  79%	  2012.	  gadā	  līdz	  92%	  2023.	  gadā	  visās	  aglomerācijās	  
CE	  2000–CE	  >	  100	  000?	  	  

Risinājums:	  darba	  grupas	  (LPS,	  VARAM,	  LVĢMA)	  izveide	  
darbības	  programmas	  izstrādei	  ūdenssaimniecības	  sistēmas	  
jautājumu	  sakārtošanai	  (mērķ<ecīgu	  finansējuma	  
ieguldījumu	  novirzīšanu	  maksimāli	  plašam	  pakalpojumu	  
saņēmēju	  lokam,	  datu	  bāzes	  izveide,	  aglomerāciju	  robežu	  
pārska&šana,	  MK	  noteikumu	  izstrāde	  u.c.	  jautājumi)	  un	  
kopīgas	  pozīcijas	  veidošanu	  	  	  

	  



SAM	  5.4.2.	  5.4.2.1.	  pasākums	  ‘’Bioloģiskās	  
daudzveidības	  saglabāšanas	  un	  ekosistēmu	  
aizsardzības	  priekšnoteikumi’’	  

	  
Atbalstāmās	  darbības:	  
	  Aizsargājamo	  biotopu	  inventarizēšana	  un	  kartēšana,	  t.sk.	  
kartogrāfiskā	  materiāla	  sagatavošana	  	  
	  Īpaši	  aizsargājamo	  dabas	  teritoriju	  dabas	  aizsardzības	  plānu,	  
kā	  arī	  īpaši	  aizsargājamo	  sugu	  aizsardzības	  plānu	  izstrāde	  

LPS	  iebildumi:	  SAM	  5.4.2.1.	  kritērijiem	  par	  biotopu	  kartēšanu,	  
dabas	  aizsardzības	  plānu	  izstrādes	  vajadzības	  kritērijiem,	  MK	  
noteikumiem	  

Risinājums:	  VARAM	  izstrādā	  ziņojumu	  MK	  



SAM	  5.5.1.	  “Saglabāt,	  aizsargāt	  un	  a$s&t	  
nozīmīgu	  kultūras	  un	  dabas	  mantojumu,	  kā	  arī	  
a$s&t	  ar	  to	  sais&tos	  pakalpojumus”	  	  
	  

KM	  sagatavojusi	  sākotnējā	  novērtējuma	  projektu	  
Veikta	  KM	  izvēlēto	  pašvaldību	  aptauja	  par	  projektu	  
idejām	  

KM	  vērtē	  un	  pieprasa	  piekrastes	  pašvaldībām	  
precizēt	  sadarbības	  projektu	  priekšlikumus	  (4)	  	  


