
Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkurss 

vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”, pašvaldību projektu 

īstenošanas iepriekšējā pieredze, finansējuma 

saņemšanas iespējas 2019. gadā 



Projektu konkurss aktivitātē «Publisko 
ūdeņu pārvaldība» 2019

1) Pamatprincipi – pamatā analoģiski 2018.gada konkursam

2) Konkursi 2 aktivitātēs:

a) Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai

b) Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība

3) Projektu iesniegšanas termiņi:

a) Plānošanas dokumentiem – 6.12.2018.

b) Praktiskajām aktivitātēm – 10.12.2018. 

4) Pilna informācija par konkursu noteikumiem:

www.lvafa.gov.lv sadaļa: Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi

http://www.lvafa.gov.lv/


Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība 

4 apakšaktivitātes:

1) Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšana, t.sk., ūdeņu krastu 

attīrīšana un sakopšana, ūdensaugu un / vai niedru pļaušana un biotopu apsaimniekošana, 

mākslīgo mitrāju veidošana u.c.;

2) Pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm, biotopu 

apsaimniekošanai, jūras krasta erozijas mazināšanai u.c.;

3)  Pasākumi plūdu risku mazināšanai t.sk., bet ne tikai ūdensaugu un niedru pļaušana, 

koku sagāzumu un bebru aizsprostu izvākšana);

4) Infrastruktūras izveide/atjaunošana t.sk., atbilstoši universālā dizaina principiem, esošās 

infrastruktūras atjaunošana publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, 

drošības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās slodzes samazināšanai. 

!!! Projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm jābūt paredzētām spēkā esošajos plānošanas 

dokumentos



Konkursam kopējais pieejamais finansējums – 700 000 EUR

Maksimālais finansējums 1 projektam – 50 000 EUR

Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība 

Aktivitāte PI %

Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšana 10

Pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm 10

Pasākumi plūdu risku mazināšanai 10

Infrastruktūras izveide / atjaunošana 30

Pašu ieguldījuma (PI) apmērs dažāds atkarībā no aktivitātes



Citi LVAF konkursi 2019

Šogad (2019) noslēdzas plānošanas periods 2018-2019

Šī perioda atlikušajos konkursos nav paredzēta pašvaldību projektu 
finansēšana

Nākamā perioda (2020 – 2021) koncepciju plānots izskatīt Fonda 
padomē ~ līdz 2019.g septembrim

Viedoklis par iekļaujamām aktivitātēm tiks prasīts arī LPS

Informācija par projektu konkursu plānu publicēta III cet. (2019)

Projektu iesniegšana ~ 12.2019. – 03.2020.

Projektu īstenošana ~ atkarībā no aktivitātes līdz 30.06.2022.



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (1)

Kopā 

konkursi

Iesniedzēji

(tikai pašvaldības)

Iesniedzēji

(arī pašvaldības)

skaits milj., EUR skaits milj., EUR % EUR skaits milj., EUR % EUR

2018 15 2,63 3 1,06 40 2 0,79 30

2019 9 1,38 2 0,8 58 - - -

100% pašvaldību konkursi (2018 un 2019):

1) Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānošanas dokumentu izstrāde 

2) Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes

3) Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides 

apdraudējuma riska novēršanai

Konkursi, kuros pašvaldības var būt vieni no iesniedzējiem (tikai 2018):

1) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu 

ieviešana

2) Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (2)

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānošanas dokumentu izstrāde

Iesniegti 

kopā

ADM noraidīti Projekti vērtēšanai Finansēti projekti

skaits % skaits
summa 

prasīta
paredzēts skaits % summa %

31 3 9% 31 241 063 100 000 14 45% 100 053 41%

- Kopumā paredzēts izstrādāt  apsaimniekošanas plānus 18 ezeriem un visiem publiskajiem ūdeņiem 

Jelgavas pilsētā

- Projektu īstenošanas laiks: 30.04.2019. 

- Ierobežots potenciālo izpildītāju loks un konstatēti riski ar atsevišķiem izpildītājiem 

- Iepirkuma tehniskā specifikācija saskaņojama ar Dabas aizsardzības pārvaldi (ja ūdenstilpne ĪADT)

- Gala nodevums saskaņojams ar VARAM Telpiskās plānošanas departamentu un DAP 

- Ezeru izpētē iegūtie dati nododami DAP
Kurzeme; 16

Latgale; 30

Vidzeme; 25

Zemgale; 25

Pierīga; 3

Finansējuma sadalījums % reģionālā griezumā



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (3)

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes

Iesniegti 

kopā

ADM noraidīti Projekti vērtēšanai Finansēti projekti

skaits % skaits summa prasīta paredzēts skaits % summa %

71 6 8% 65 2 447 174 700 000 26 40% 704 946 29%

Pieprasītā finansējuma sadalījums pa aktivitātēm

Aktivitāte

Iesniegti 

projekti

Prasītais 

finansējums

skaits % EUR %

Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas 8 12 205 162 8

Piekrastes adaptācija klimata pārmaiņām, krasta erozijas mazināšana 1 2 49 500 2

Jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide 27 42 1 142 269 47

Plūdu risku mazināšana 4 6 127 179 5

Apvienotās aktivitātes (galvenokārt infrastruktūras izveide) 25 38 923 064 38

Kopā 65 2 447 174



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (4)

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes

Kurzeme; 
34

Vidzeme; 
21

Latgale; 
16

Zemgale; 
10

Pierīga; 
19

Piešķirtā finansējuma % 
sadalījums reģionālā griezumā

Aktivitāte
Finansēti

projekti EUR %

Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas 6 103 109 15

Piekrastes adaptācija klimata pārmaiņām, 

krasta erozijas mazināšana
0 0 0

Jaunas sabiedriskās infrastruktūras 

izveide
6 179 531 25

Plūdu risku mazināšana 2 58 001 8

Apvienotās aktivitātes (galvenokārt

infrastruktūras izveide)
12 364 304 52

Kopā 26 704 946



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (5)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu 

ieviešana

Kopā skaits Pašvaldības Kopā EUR Pašvaldības

Projekti iesniegti 27 19 70% 2 172 473 1 690 817 78%

Projekti finansēti 14 9 64% 600 734 403 674 67%

Kopā skaits Pašvaldības Kopā EUR Pašvaldības

Projekti iesniegti 8 1 13% 265 856 20 560 8%

Projekti finansēti 4 0 0% 149 063 0 0%



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (6)

Finansētie projekti ĪADT DA plānu ieviešanā

Īstenotājs Projekta nosaukums

Lielvārdes novads

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie 

Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un 

dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana

Kokneses novads
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma 

„Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

Alūksnes novads Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

Burtnieku novads
Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera 

pļavās

Nīcas novads
Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna 

apsaimniekošanas pasākumu ieviešana

Krimuldas novads

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles

dabas takā

Krāslavas novads

Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot 

teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

Ogres novads

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 

aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas 

teritorijā “Ogres ieleja””

Dagdas novads
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 

plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā

✓ Pašvaldību dabas projektiem 

nav izteiktu raksturīgu 

tendenču

✓ Uzturēšana pēc projekta 

īstenošanas

✓ Noteiktā prioritāte DA plānā

✓ Sadarbība un komunikācija ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (7)

Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa 

uzlabošanai un vides apdraudējuma riska novēršanai

✓ 2 pakāpju konkurss: koncepcija + pilns iesniegums

✓ Projektu var iesniegt tikai pašvaldība

✓ Projekta ietvaros jāīsteno aktivitātes, kas risina konkrētas, definētas vides 

aizsardzības problēmas, projekta pasākumos iesaistot vietējos 

iedzīvotājus un pašvaldības institūcijas.

✓ Iesniegtas 39 koncepcijas / projektu idejas

✓ Uz II kārtu atbalstītas 13 (33%) koncepciju ar kopējo indikatīvo 

finansējumu 980 176 EUR

✓ No 13 atbalstītām koncepcijām saņemti 11 pilnie projektu iesniegumi par 

kopējo summu no Fonda 506 452 EUR (paredzēts 260 000 EUR)

✓ Fonda finansējums piešķirts 7 projektiem par kopējo summu 260 000 

EUR 



Pašvaldības LVAF projektu konkursos 
2018 – 2019 (8)

Finansētie projekti aktivitātē «Praktiskās vietējās vides 

iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma 

riska novēršanai»

Īstenotājs Projekta nosaukums

Saldus novada 

pašvaldība

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska 

novēršana Rubas pagastā

Mārupes novada dome
Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas 

ierīkošana Mārupes novadā

Beverīnas novada 

pašvaldība
Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe

Alūksnes novada 

pašvaldība
Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā

Brocēnu novada 

pašvaldība

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma 

riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu attīstīšanas sistēmu Gaiķu 

pagasta Satiķu ciemā

Cēsu novada 

pašvaldība 
Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi  Cēsu novadā

Amatas novada 

pašvaldība
Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana

Šāda analoga vai līdzīga konkursa turpinājums / atkārtojums būs 

daudzējādā ziņā atkarīgs no šo projektu rezultātiem



Prioritārais jautājums no pašvaldībām -
vērtēšana

1) Administratīvais vērtējums – iesniegti visi dokumenti

2) Kvalitātes vērtējums:

VARAM Ekspertu komisija (VARAM attiecīgās nozares darbinieki)

Fonda Konsultatīvā padome (vides NVO)

Vērtē kvalitāti kopumā; prioritāti, ieguldījumu, nozīmīgumu no sava skatu punkta

Fonda administrācija (budžeta pamatotība, iepirkumu procedūras)

3) Sistēmiskās prioritātes novērtējums

Latvijas vides aizsardzības fonda padome vērtē:

- projekta finansēšanas nozīmīgumu Latvijas vides politikas pamatnostādnēs un ES vides aizsardzības 
rīcības programmā noteikto mērķu sasniegšanai

-ar projektu risināmā vides problēma vai tās aspekta sistēmiskā nozīmība un aktualitāte Latvijā

-ar projektu sagaidāmo rezultātu pienesuma būtiskums attiecīgajā jomā (daba, ūdeņi u. tml.)

✓Labs kvalitātes novērtējums negarantē labu sistēmiskās prioritātes novērtējumu

✓Ļoti blīva projektu konkurence, punktu atstarpe vidēji nepārsniedz 3-5 punktus

✓Ļoti būtiska vērība jāpievērš projekta nepieciešamības pamatojumam un ieguldījuma 
novērtējumam skaitliskā izteiksmē (ideāli salīdzināt situāciju pirms un pēc projekta) 



Galvenie novērojumi, konstatējumi, 
secinājumi, ieteikumi (1)

✓ Pašvaldības saprot ko nozīmē «projekts» 

✓ Pārsvarā visās pašvaldībās ir kompetenti projektu vadītāji un tie zina kādi izaicinājumi tos 

sagaida un kā ar tiem tikt galā

✓ Komunikācija nodrošina 80% iespējamo problēmu neiestāšanos

✓ Ne vienmēr ir saskatīta atšķirība starp finansētājiem (piem. CFLA)

✓ Īsti nav tā labākā prakse vides aizsardzības projektā iekļaut maksimāli daudz attiecīgās 

pašvaldības «izaicinājumus»

✓ Ne vienmēr pirms iesniegšanas ir fiziski apsekotas projektu īstenošanas vietas

✓ Ļoti pārdomāt projekta aktivitāšu īstenošanu trešo personu īpašumos 

✓ Ļoti pārdomāt projekta rezultātu likteni (ne tikai fizisko uzturēšanu) pēc noslēguma

✓ Ļoti pārdomāt informatīvās norādes u.c. rīkus, kas nodrošina publicitāti un pieejamību

✓ Pašvaldības – vēlams un gaidīts sadarbības partneris Latvijas vides aizsardzības fondā



Galvenie novērojumi, konstatējumi, 
secinājumi, ieteikumi (2)

Idejas un izpausmes var būt dažādas, bet mēs ļoti novērtētu ja mūsu 

projekta rezultāts kļūtu par vietēja mēroga kulta vietu



Galvenie novērojumi, konstatējumi, 
secinājumi, ieteikumi (3)

Parādiet situācijas PIRMS / PĒC




