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2022
I cet. 

Nosacījumu izstrāde 

2023
II cet. 

Projektu atlase 

ANM pasākumi energoefektivitātei

Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana

✓ esošu ēku pārbūve vai atjaunošana;
✓ atjaunojamo energoresursu izmantojošu tehnoloģiju uzstādīšana;
✓ citi energoefektivitātes pasākumi, kas kopumā nodrošina primārās enerģijas samazinājumu vismaz 

par 30%, salīdzinot ar situāciju pirms investīcijām

ANM Nr. 1.2.1.3.i.

29 304 000 €
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības un to iestādes



Bioloģiskā 
daudzveidība

Ūdenssaimniecība

Investīciju virzieni 2. politikas mērķī «ZAĻĀKA EIROPA» 

Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

Vides aizsardzība un attīstība2.2.

Atkritum-
saimniecība

Piesārņojuma 
pārvaldība

Pielāgošanās 
klimata 

pārmaiņām

Energo-
efektivitāte

2.1.
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DP Nr. 2.1.1.6.

Pasākumi energoefektivitātes palielināšanai

Energo-

efektivitāte
NAP 283

Finansējuma 
saņēmēji: 

Pašvaldības, to 
iestādes un 

kapitāl-
sabiedrības, 

publiski 
privātās kapitāl-

sabiedrības

Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana

✓ pašvaldību īpašumā esošo ēku atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai;
✓ atbalsts AER, t.sk. ne-emisiju tehnoloģiju uzstādīšanai
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ERAF 26 410 715 €

2023
I cet. 

Nosacījumu izstrāde 

2023
IV cet. 

Projektu atlase 



Pasākumi pielāgošanās klimata pārmaiņām

Pielāgošanās 

klimata 
pārmaiņām

NAP 288

Finansējuma 
saņēmēji: 

pašvaldības, to 
iestādes un 

kapitāl-
sabiedrības

Pašvaldību pielāgošanās 
klimata pārmaiņām

Infrastruktūra, t.sk. zaļās un 
zilās infrastruktūras 

risinājumi, saskaņā ar 
pašvaldību klimata 

stratēģijām

Nacionālās nozīmes plūdu 
un krasta erozijas 

pasākumi

Pasākumi aizsardzībai pret 
plūdiem saskaņā ar 

Nacionālajiem Plūdu riska 
pārvaldības plāniem

ERAF 49 230 000 €
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ERAF 44 300 000 €

2022
III cet. 

DP Nr. 2.1.3.1. DP Nr. 2.1.3.2.

Nosacījumu 
izstrāde 

2023
I cet. 

Projektu 
atlase 

2023
II cet. 

Nosacījumu 
izstrāde 

2023
IV cet. 

Projektu 
atlase 



DP Nr. 2.2.1.2.

Pasākumi notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanai

Ūdens-

saimniecība
NAP 295

Finansējuma 
saņēmēji: 

sabiedriskā 
pakalpojuma 

sniedzēji

Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma 
samazināšanai

✓ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju un elementu modernizācija, t.sk. 
energoefektivitātes uzlabošana un AER izmantošana;

✓ dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība
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ERAF 74 160 000 €

2022
IV cet. 

Nosacījumu izstrāde 

2023
III cet. 

Projektu atlase 



Pasākumi atkritumsaimniecības attīstībai I

Atkritum-

saimniecība
NAP 296, 297

Finansējuma 
saņēmēji: 

pašvaldības, to 
komersanti, 
komersanti 

(t.sk. 
sabiedriskā 

pakalpojuma 
sniedzēji)

Atkritumu pārstrāde un 
reģenerācija, šķirošana

Atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas iekārtu  

jaudas palielināšana un 
jaunu jaudu nodrošināšana

Atkritumu dalītā vākšana

Atkritumu dalītās 
savākšanas sistēmas 

paplašināšana ar jaunām 
materiālu grupām (BNA, 

tekstils, bīstamie SA, 
mēbeles u.c.)

KF 4 000 000 €
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KF 52 530 000 €

2022
IV cet. 

DP Nr. 2.2.2.1. DP Nr. 2.2.2.2.

2023
III cet. 

2023
III cet. 

2022
IV cet. 

Projektu    atlase 

Nosacījumu    izstrāde 



Pasākumi atkritumsaimniecības attīstībai II

Atkritum-

saimniecība
NAP 296, 297

Finansējuma 
saņēmēji: 

sabiedriskā 
pakalpojuma 

sniedzēji, 
komersanti

Notekūdeņu dūņu 
pārstrāde

Jaunu jaudu nodrošināšana 
attiecībā uz notekūdeņu 

dūņu kā biogēno elementu 
pārstrādi

SA apsaimniekošanas 
poligonu pārkvalifikācija

Poligonu pielāgošana, 
pārkvalifikācija vai pārveide 

citām atkritumu 
apsaimniekošanas 

darbībām

KF 12 500 000 €
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KF 24 500 000 €

DP Nr. 2.2.2.3. DP Nr. 2.2.2.5.

2023
II cet. 

Nosacījumu 
izstrāde 

2023
I cet. 

Projektu 
atlase 

2024
I cet. 

Nosacījumu 
izstrāde 

2023
III cet. 

Projektu 
atlase 



Pasākumi vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai

Piesārņojuma 

pārvaldība
NAP 298

Finansējuma 
saņēmēji:

valsts iestādes 
(piem., VVD), 

pašvaldības vai 
to iestādes

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

✓ projektu realizācija (izpēte, piesārņojuma avota likvidācija, piesārņotā areāla 
sanācija);

✓ sanēto teritoriju rekultivācija un piesārņojuma turpmākas izplatības 
samazināšana;

✓ monitorings
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ERAF 9 243 750 €

DP Nr. 2.2.3.1.

2022
IV cet. 

Nosacījumu izstrāde 

2023
III cet. 

Projektu atlase 



Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai

Bioloģiskā 

daudzveidība 

un dabas 

aizsardzība

NAP 299, 300

Pasākumi dabas aizsardzības 
priekšnosacījumu 

nodrošināšanai

Dabas un sugu aizsardzības 
plānu izstrāde Natura 2000 

teritorijām, dabas datu 
ieguve un pārvaldības 
sistēmas uzlabošana

Dabas aizsardzības un 
apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošana ĪADT

(dzīvotņu atjaunošana, 
infrastruktūras izveide, sugu 
aizsardzības plānu ieviešana, 

zaļās infrastruktūras 
elementu izveide)

ERAF 23 882 500 €
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ERAF 4 395 000 €

2023
II cet. 

DP Nr. 2.2.3.3. DP Nr. 2.2.3.3.

Nosacījumu 
izstrāde 

2022
II cet. 

Projektu 
atlase 

2024
I cet. 

Nosacījumu 
izstrāde 

2023
I cet. 

Projektu 
atlase 

Finansējuma 
saņēmēji: DAP, 
pašvaldības u.c.



Pasākumi piesārņojuma samazināšanai

Finansējuma 
saņēmēji: 

pašvaldības,
sabiedriskā 

pakalpojuma 
sniedzēji

Gaisa piesārņojuma 
samazināšanas pasākumi 

pašvaldībās

Saskaņā ar pilsētu gaisa 
kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmām

Filtru nomaiņa enerģētikas 
uzņēmumos

Sadedzināšanas iekārtu 
aprīkošana ar vides NA 

atbilstošām gaisa emisiju 
attīrīšanas iekārtām (piem., 
filtriem u.c. tehnoloģijām)

ERAF 2 822 173 €
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ERAF 5 070 860 €

DP Nr. 2.2.3.5.

DP Nr. 2.2.3.7.

2024
III cet. 

Nosacījumu 
izstrāde 

Lēmums par 
elastības 

finansējumu

2025
I cet. 

2026

Projektu 
atlase 

Piesārņojuma 

pārvaldība
NAP 298



Paldies par uzmanību!


