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Apakškomiteja 25.02.2016. SAM 5.3.1. 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Specifiskā atbalsta mērķa 
5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” (SAM 5.3.1.) 
25.02.2016. 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes 
prioritārā virziena 25.02.2016. apakškomitejas sēdei iesniegto dokumentu 
paketi un nesaskaņo tos, jo ir šādi iebildumi un priekšlikumi: 
 
I Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

1. Lūdzam skaidrot 2.3. kritērija redakciju “Ir izstrādāts pieslēgumu 
nodrošinājuma plāns projektā plānoto pieslēgumu centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai izveidei, kurā atspoguļots projektā plānoto 
pieslēgumu izveides mehānisms un laika grafiks, kā arī papildu 
darbības pilnīgai Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību ieviešanas 
nodrošināšanai”. Lūdzam paredzēt, kādā veidā projekta iesniedzējs tiks 
informēts par valsts budžeta atbalstu, lai varētu izpildīt paredzēto plānu, 
jo ne pašvaldības, ne ūdenssaimniecības uzņēmumi nav apņēmušies 
pildīt direktīvu, bet to ir apņēmusies Latvijas valsts. Tāpat lūdzam 
paredzēt, ka plānā pašvaldības finanšu atbalstu drīkst iekļaut tikai pēc 
saskaņojuma ar pašu pašvaldību. Lūdzam vienlaikus formulēt 
Uzraudzības komitejas papildu lēmumu ar uzdevumu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā 
normatīvo aktu projektus, kuros konceptuāli paredzētu veidu, kā arī 
pasākumu plānu ar konkrētu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu 
padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu prasību ieviešanu.  
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Pamatojums: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 9. panta 
pirmās daļas (1) Atbilstoši sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
veidam pakalpojumu sniedzējam ir šādi pienākumi: (..) 6) punktā 
noteiktajam “nodrošināt, lai Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, 
pašvaldību vai citu publisko finansēšanas avotu finansētajā 
ūdenssaimniecības projektā plānotie pieslēgumi centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiktu 
izveidoti atbilstoši projektā paredzētajam pieslēgumu 
nodrošinājuma plānam”. 

  	
Sākotnējais novērtējums 

2. Priekšlikums novērtējumā iekļaut konkrētu informāciju, kurās 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000, direktīvas 
91/271/EEK prasības “varētu uzskatīt, ka ir ievērotas” un kuras 
aglomerācijas “ir tuvu direktīvas 91/271/EEK prasību pilnīgai 
ievērošanai”, kā tas norādīts novērtējuma 4. lpp.  

3. Pieprasām pamatot novērtējuma apgalvojumu “Minētie mehānismi 
kopā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par centralizēto 
ūdenssaimniecības sistēmu izmantošanu, atvieglotiem tehniskajiem 
risinājumiem un vienkāršotai pieslēgumu izveides būvniecības 
procedūrai varētu nodrošināt būtisku faktisko pieslēgumu 
pieaugumu…” (8. lpp.), to izvērtējot pret novērtējuma 19.–20. lpp. 
zem ievada teikuma “Līdz ar to attiecībā uz pieslēguma būvniecību ar 
īpašu ES fondu atbalstu un vēlāku tā ekspluatāciju jāņem vērā, ka:” 1. 
un 2. apakšpunktā doto informāciju, ka “saskaņā ar būvniecības likumu 
aktuālo versiju pieslēguma izveidošanai nepieciešamā tehniskā 
dokumentācija ir kļuvusi sarežģītāka: ir jāsagatavo topogrāfija, 
sertificētam projektētājam ir jāsagatavo apliecinājuma karte, kā arī šī 
apliecinājuma karte ir jāsaskaņo ar atbildīgajām saistītajām struktūrām 
(piemēram, AS “Latvijas gāze”, AS “Sadales tīkli”, Valsts vides 
dienesta Reģionāloā vides pārvaldi, būvvaldi u.c.) un ka “būvniecību 
var veikt tikai Būvkomersantu reģistrā reģistrēts komersants, tā 
rezultātā viena pieslēguma dokumentācijas sagatavošanas un 
būvniecības izmaksas sasniedz vismaz 1000 EUR un augstākā robeža 
ir atkarīga no pieslēguma garuma”. Lūdzam vienlaikus formulēt 
Uzraudzības komitejas papildu lēmumu ar uzdevumu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā 
normatīvo aktu projektus, kuri konceptuāli atrisinātu šo problemātiku 
un būtiski samazinātu izdevumus pieslēgumu izveidē. 

4. Pieprasām novērtējumā (12. lpp.) svītrot teikumu kā nepamatotu: “Lai 
arī kopumā investīciju ieguldījumi snieguši nepārprotamu pozitīvu 
stimulu ūdenssaimniecības sistēmu attīstībā, ir atsevišķi negatīvās 
pieredzes aspekti, piem., joprojām atsevišķās pašvaldībās nav 
izveidota kapitālsabiedrība, kam būtu deleģēti sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzdevumi, tādējādi radot 
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administratīvo slogu projektu īstenošanā iesaistītajām iestādēm, jo, 
izstrādājot nosacījumus atbalsta saņemšanai, ir jārēķinās pat ar trīs 
dažādām pakalpojumu sniedzēja juridiskajām formām, kur katrai no 
tām ir noteikta specifika.” 

5. Pieprasām dzēst vai pamatot novērtējuma izteikumu “Ņemot vērā 
iedzīvotāju koncentrēšanos lielākajās apdzīvotajās vietās (it īpaši 
nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros) ..” (26. lpp.), dodot 
atsauci uz datu avotu, jo LPS rīcībā par emigrāciju no laukiem un 
pilsētām ir citāda, tieši pretēja informācija (M. Hazans, Emigrācija no 
Latvijas 21. gadsimtā reģionu, pilsētu un novadu griezumā, 
prezentācija LPS 09.02.2016.). 	

6. Pieprasām labot novērtējuma 1. pielikumu “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstībai saņemto (1995.–2015. gads) un pieprasīto 
(2014.–2020. gada plānošanas periodā) investīciju kartējums” karti, 
adekvāti izstrādājot eksplikāciju un labojot par aglomerāciju sniegto 
informāciju kartē, abās vietās atbilstoši kartes nosaukumam 
saņemtajām un par pieprasītajām investīcijām norādot pieprasīto 
(2014.–2020. gada plānošanas periodā) investīciju kartējumu 
skaitliskā izteiksmē katrā aglomerācijā (un atbilstoši dzēšot 
norādītos sarkanos skaitļus, kuri pamatā dublē zaļos ciparus), kā arī 
labot informāciju attiecībā uz Ventspils pilsētas finansējuma 
pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 1. pielikumam. 	
 

Ministru kabineta noteikumi, to pielikums 
7. Pieprasām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
ņemot vērā SAM 5.3.1. sākotnējā novērtējumā sniegto informāciju par 
atvieglotiem tehniskajiem risinājumiem un vienkāršotu pieslēgumu 
izveides būvniecības procedūru, norādīt laika ietvaru, kādā tiks 
veikti nepieciešamie pasākumi un/vai sagatavoti nepieciešamie 
grozījumi normatīvajos aktos (norādīt, kuros aktos), lai projekta 
pieteicēji varētu ņemt vērā atviegloto tehnisko risinājumu un 
vienkāršotas pieslēgumu izveides būvniecības procedūras iespējas, 
projekta pieteikumā izstrādājot pieslēgumu nodrošinājuma plānus 
projektā plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
izveidei. 

 
8. Priekšlikums papildināt Ministru kabineta 2016. gada noteikumu 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
īstenošanas noteikumi” pielikuma pirmās atlases kārtas projektu 
saraksta tabulas ailes “Sasniedzamā iznākuma rādītājs” un 
“Sasniedzamais starpposma iznākuma rādītājs”, norādot rādītāja 
mērvienības.  
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