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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
21. jūnija noteikumos nr. 403 “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”” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti” (VSS-1238), 
jo ir būtisks iebildums: “pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 
10. novembra ārkārtas sēdes protokola nr. 61 43. § “Informatīvais ziņojums 
“Par lielā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābie gudrona 
dīķi” sanācijas darbi” pabeigšanas finansēšanu Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros”” 2.3. apakšpunktu, kurā 
noteikts, ka ir jāsamazina SAM 5.3.1. pieejamais finansējums snieguma 
rezerves apmērā – 7 830 726 eiro –, to novirzot biotopu atjaunošanai pēc 
2018. gada 31. decembra, ja tiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums 
par snieguma ietvarā noteikto rādītāju izpildi...”, noteikumu projekts 
samazina SAM 5.3.1. kopējo pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu par 
snieguma rezerves summu 7 830 726 eiro, vienlaikus samazinot finansējumu 
atsevišķām projektu iesniegumu atlases kārtām ūdenssaimniecības jomā, 
kurā:  

pirmkārt, netiek izpildītas Eiropas Padomes direktīvas “Par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu” (EP direktīva) prasības, kuru izpildes termiņš 
aglomerācijām ar CE 10 – 100 000 bija 2011. gads, aglomerācijām ar CE 2 – 
10 000 bija 2015. gads. EP Direktīvas prasību izpildei ūdenssaimniecības 
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jomā visos iepriekšējos ES fondu periodos ir trūcis finansējuma, kā arī 
šajā ES fondu periodā ar plānoto atbalstu tiek paredzēts īstenot tikai pirmo 
aktivitāti no Darbības programmas (DP) (433) punktā norādītajām piecām 
nepieciešamajām aktivitātēm. LPS pieprasa precīzu apkopotu informāciju – 
2016. gada ziņojumu EK par EP direktīvas izpildi – un pārskatu par situāciju, 
atbalsta apjoma nepieciešamību, visās piecās DP 433. punktā minētajās 
ūdenssaimniecības attīstībai vitāli nepieciešamajās aktivitātēs;  

otrkārt, atbalsta samazinājums tiek paredzēts aglomerācijām, par kurām 
DP (426) punktā norādīts, ka “vēl arvien aglomerācijās nav rekonstruēta liela 
daļa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, izraisot vides piesārņojumu 
nolietotu kanalizācijas tīklu radīto noplūžu dēļ. Pēc 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda projektu īstenošanas 22 no 89 aglomerācijām būs 
izpildītas ES direktīvas 91/271/EEK prasības, bet vēl 67 aglomerācijās būs 
jāveic ieguldījumi notekūdeņu savākšanas sistēmās, lai centralizēti tiktu 
savākti visi aglomerācijā radītie notekūdeņi”. LPS pieprasa precīzu 
informāciju, par visām 67 aglomerācijām: vai ir plānots pietiekams ES fondu 
atbalsts, lai tiktu panākta visu aglomerāciju atbilstība EP direktīvas prasībām;  

treškārt, plānojot atbalsta samazinājumu ūdenssaimniecībai, netiek 
sniegts pamatojums, kāpēc būtiskāk ir samazināt SAM 5.3.1. pieejamo 
finansējumu snieguma rezerves apmērā – 7 830 726 eiro – ūdenssaimniecībai, 
to novirzot biotopu atjaunošanai”, bet ne biotopu atjaunošanas aktivitātēm,  

ceturtkārt, jo Kohēzijas fonda finansējums, kurš paredzēts kohēzijai, 
attīstības projektiem, tiek novirzīts vides aizsardzības pasākumam – biotopu 
atjaunošanai;  

piektkārt, atbalsta samazinājums, lai izveidotu jaunu SAM 5.6.3. 
(“Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija”), 
tiek paredzēts tikai diviem vides virziena SAM: SAM 5.3.1. 
(ūdenssaimniecība) un SAM 5.4.3. (biotopu atjaunošana).  

 
LPS ir šādi konkrēti iebildumi par MK noteikumu projektu: 
1. 1. punktam, “izteikt 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā”, jo lūdzam  
a. 7. punktu izteikt šādā redakcijā: 
Specifiskajā atbalstā plānotais attiecināmais finansējums ir vismaz 

148 910 808 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 126 574 186 euro 
un nacionālais finansējums, ko veido privātais un pašvaldību finansējums, – 
vismaz 22 336 622 euro. 

b. 8. punktu izteikt šādā redakcijā: 
8.1. pirmajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir vismaz 69 408 120 

euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 58 996 902 euro un nacionālais 
finansējums, ko veido privātais finansējums, – vismaz 10 411 218 euro; 

8.2. otrajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir vismaz 53 441 426 
euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 45 425 212 euro un nacionālais 
finansējums, ko veido privātais un pašvaldību finansējums, – vismaz 
8 016 214 euro; 
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8.3. trešajā atlases kārtā plānotais finansējums ir vismaz 13 773 853 

euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 11 707 775 euro un nacionālais 
finansējums, ko veido privātais finansējums, – vismaz 2 066 078 euro; 

8.4. ceturtajā atlases kārtā plānotais finansējums ir vismaz 12 287 409 
euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums –10 444 297 euro un nacionālais 
finansējums, ko veido privātais un pašvaldību finansējums, – vismaz 
1 843 112 euro.” 

2. 3. punktam “Svītrot 9. punktu”, 9. punktu lūdzam izteikt šādā 
redakcijā: “No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas 
Komisijas lēmumu par snieguma ietvara izpildi var palielināt pieejamā 
attiecināmā finansējuma apjomu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam 
finansējuma apjomam un sadarbības iestāde var rīkot ceturtās kārtas otro 
uzsaukumu”; 

3. 7. punktam “Papildināt noteikumus ar 2. un 3. pielikumu šādā 
redakcijā” un 2. pielikumam, jo no 2. pielikuma, anotācijā nesniedzot 
skaidrojumu, ir izslēgtas vairākas aglomerācijas (piem., Aloja, Gulbene, 
Mazsalaca, Vaiņode, Viesīte), kuras bija iekļautas “Aglomerāciju sarakstā, 
kas pretendē uz finansējumu SAM 5.3.1. ietvaros …”, kā arī trūkst 
argumentu, kāpēc no rezerves saraksta noteikumu 2. pielikuma sarakstā nav 
iekļautas vairākas aglomerācijas (piem., Babīte, Koknese, Zilupe). 

 
LPS nesaskaņo MK noteikumu projekta anotāciju un lūdz: 
1. sniegt precīzu informāciju par otrās un trešās atlases kārtas projektu 

sarakstu, kā tas precizēts (argumenti, kritēriji, pašvaldību viedokļi, 
aglomerāciju iekļaušanai vai izslēgšanai, u.c.) pēc 2016. gada precizētajiem 
priekšatlases rezultātiem un 2016. gada ziņojuma Eiropas Komisijai par 
Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu prasību izpildi;  

2. dot konkrētu informāciju par tām aglomerācijām, kuras, atbildot uz 
VARAM informācijas pieprasījumu, ir atteikušās no pretendēšanas uz 
Kohēzijas fonda atbalstu SAM 5.3.1., un atteikšanās iemesliem;  

3. sniegt konkrētu informāciju par tām (vairākām) aglomerācijām, no 
kurām priekšatlases laikā tika saņemta informācija par vajadzību izbūvēt 
jaunus kanalizācijas ārējos inženiertīklus pēc 2012. gada paplašinātajās 
aglomerāciju robežās, kā arī informācija par nepieciešamajiem ieguldījumiem 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanā, rekonstrukcijas darbu 
veikšanā; 

4. pamatot vajadzību samazināt tieši SAM 5.3.1. pieejamo finansējumu 
snieguma rezerves apmērā – 7 830 726 euro –, to novirzot biotopu 
atjaunošanai pēc 2018. gada 31. decembra: kāpēc biotopu atjaunošana 
teritoriālai kohēzijai ir svarīgāka, teritoriālo kohēziju veicinošāka par 
ūdenssaimniecības jomas sakārtošanu, lai tā atbilstu EP direktīvas prasībām.  

5. LPS iebilst, ka SAM 5.3.1. kopējā pieejamā finansējuma 
samazinājums tajā tiek dēvēts par “precizējumu”;  
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6. LPS norāda, 
6.1. ka anotācijā nav atspoguļots tiesiskais regulējums, t.s. Uzraudzības 

padomes lēmums, samazinot potenciālo atbalstu ūdenssaimniecībai, un 
lēmuma ietekme uz tautsaimniecību;  

6.2. nav notikušas sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes; 
6.3. anotācijā norādītās aktivitātes “informācija par SAM 5.3.1. ietvaros 

atbalstāmajām darbībām, kā arī, ka par kopējo potenciāli atbalstāmo 
aglomerāciju sarakstu ir ziņots 2016. gada Uzraudzības komitejas un 
Apakškomitejas sēdēs” attiecināmas uz MK noteikumu iepriekšējo redakciju.  

 
LPS pieprasa specifiskā atbalsta mērķu un to atbalsta paredzētās 

izmaiņas – jauna specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto 
vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija” izveidi, SAM 5.3.1 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” finansējuma rezerves 
samazinājumu un SAM 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības 
atjaunošanai un antropogēnās slodzes samazināšanai” nepieciešamību 
finansēt no Kohēzijas fonda, izskatīt kopā vienotā paketē Uzraudzības 
komitejas un Apakškomitejas sēdēs. 

 
 
 

 
 
Priekšsēža p.i. Mudīte Priede 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv  
Gunta Lukstiņa, padomniece vides jautājumos 
67508521, Gunta.lukstina@lps.lv 
 
 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


