
Publisko ūdeņu pārvaldība
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Atbalstāmās aktivitātes

3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu 

pārvaldībai

3.2 Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes 

(atbilstoši plānošanas dokumentiem): 
3.2.1. Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumi;

3.2.2. Pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm, biotopu

apsaimniekošanai, jūras krasta erozijas mazināšanai u.c.;

3.2.3. Jaunas infrastruktūras izveide, t.sk., atbilstoši universālā dizaina principiem, esošās

infrastruktūras atjaunošana/uzturēšana publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai,

labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās slodzes samazināšanai;

3.2.4. Pasākumi plūdu risku mazināšanai

Viena projekta ietvaros var īstenot vienu no aktivitātēm (3.1. vai 3.2). 

Viena projekta ietvaros var īstenot vairākas publisko ūdeņu pārvaldības 

praktiskās aktivitātes (3.2.1. – 3.2.4. apakšaktivitātes). 



Plānošanas dokumenti 
(nolikumā uzskaitītie, t.sk., bet ne tikai!!!)

• Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

• Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam;

• Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 
attīstībai; 

• Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2014.-2020.gadam;

• Upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāni 2014.-2020. gadam;

• Īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni;

• Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas;

• Ezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi;

• Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas;

• Teritorijas plānojumi, t.sk., lokālplānojumi un detālplānojumi;

• Cilvēku drošības un glābšanas plāns Baltijas jūras piekrastei Kurzemes reģiona teritorijā
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2018.gada 
31.janvāris

Projekta 
iesniegšana

2018.gada 
maijs

Projekta 
uzsākšana

2019.gada 
30.aprīlis

Projekta 
īstenošanas 
gala termiņš

Iesniedzamie 
dokumenti

Atbilstoši aktivitātei – IESNIEGUMS (1.a. vai 1.b)

Tāme

Aktivitāšu grafiks

Karte (vai analogs) ar kadastra numuriem zemes/ ūdens objektam 
(iem), kurā tiks veiktas praktiskas aktivitātes

Apliecinājums / pārskats par rezultātu tālāko uzturēšanu

Izraksts no plānošanas dokumenta

Dokuments, kas apliecina personas tiesības projektu parakstīt

Nolikuma_dokumenti/Piel.1_a_iesniegums_DOKUMENTU IZSTRADE.docx
Nolikuma_dokumenti/Piel.1_b_iesniegums_PUP praktiskas aktivitates.docx
Nolikuma_dokumenti/Piel.2_Tame_2018.xls
Nolikuma_dokumenti/Piel.3_aktivitasu_grafiks.xlsx
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Aktivitāte

Indikatīvais 

finansējums, 

EUR

Minimālais 

pašu 

ieguldījuma 

apjoms

Maks. 1 projekta 

LVAF 

finansējums, EUR

Apsaimniekošanas plānu un

plānošanas dokumentu

izstrāde publiskajiem ūdeņiem

(3.1.1.)

100 000 nav 

nepieciešams

10 000 

Publisko ūdeņu pārvaldības

praktiskās aktivitātes (3.1.2.)

700 000 10% 50 000 
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• pakalpojumu izmaksas

• citas izmaksas (administratīvā personāla 
un biroja uzturēšanas)

Plānošanas dokumentu 
izstrāde 

• pakalpojumu izmaksas

• materiālu, mazvērtīgā inventāra un 
izejvielu izmaksas

• citas izmaksas (administratīvā personāla 
un biroja uzturēšanas)

Praktiskās aktivitātes 

Attiecināmās izmaksas no LVAF līdzekļiem
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• VARAM ekspertu komisija (kvalitāte un  ieguldījums vides 
aizsardzībā) 

• Fonda Konsultatīvā padome (kvalitāte un ieguldījums vides 
aizsardzībā) 

• Fonda Administrācija (budžets, tā pamatotība)

• Fonda padome (sistēmiskā nozīmība un ieguldījums)

3 + 1 

• Iesnieguma aizpildīšanas kvalitāte

• Aktivitāšu laika grafika kvalitāte

• Projekta ieguldījuma novērtējums no vides aizsardzības viedokļa

• Projekta ilgtspējas novērtējums un vērtējums no reģionālās 
attīstības veicināšanas viedokļa

• Iesniedzēja institucionālā kapacitāte

• Projekta uzsākšanas gatavība

• Budžeta detalizācijas un skaidrojuma izvērtējums

• Budžeta tāmes un aktivitāšu saistība

• Projekta izmaksu/lietderības novērtējums

• Projekta iepirkumu plāna novērtējums

Kritēriji

Vērtēšana
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Projekta finansēšanas kārtība

/Valsts kases konts/

Gala 
maksājums

≤10%

Starpposma 
maksājumi

≤70%

Avansa 
maksājums 

20%

Pēc līguma 
noslēgšanas 
saskaņā ar 
iesniegto 

rēķinu

Atbilstoši 
iesniegtajiem 
Pārskatiem un 
finansējuma 
saņemšanas 
pieprasījumie

m, rēķins

pēc projekta 
rezultātu 

akceptēšanas 
un DAP 

atzinuma

Pamatprincips – «Nauda seko darbiem»



Praktiski ieteikumi

• Sākt no pareizā «gala» (problēma – iespējamais risinājums –
projekta iesniegums Fondā)

• Nepārspīlēt ar uzrādītās informācijas un  pievienojamo 
dokumentācijas apjomu

• Pierādīt prasītā finansējuma apjoma efektivitāti

• Nesarežģīt projekta struktūru un aktivitātes

• Rūpīgi apsvērt plānoto laika grafiku (+1 mēnesis)

• Komunikācija ar Fonda administrāciju sagatavošanās posmā



Paziņojums un visa konkursa 
dokumentācija 

www.lvafa.gov.lv

Projektu konkursi / Projektu konkursu nolikumi
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Jautājumi un konsultācijas

E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Tālrunis: 66920495 Projektu daļas vadītāja Dace Krupenko 

Klātienē – Fonda administrācijas darbinieku izbraukumu 
(reģionālās) konsultācijas vairākām pašvaldībām kopīgi 

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

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


Paldies!


