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Galvenā informācija 

Ar 16.11.2017. Latvijas vides aizsardzības fonda padome 
konceptuāli apstiprināja 1 milj. EUR finansējumu katru gadu 
publisko ūdeņu pārvaldības aktivitātēm 2018 un 2019 gadā 
 

2018.gada finansējums sadalīts: 

-200 000 Latvijas Pašvaldību savienības nacionālas nozīmes 
projektam piekrastes apsaimniekošanas projektam 

-800 000 pašvaldību projektu konkursam 2 aktivitātēs 
 

Finansējums – valsts budžeta programmas 21.00.00 «Vides 
aizsardzības fonds» apakšprogramma «Vides aizsardzības 
projekti» 

Lēmējinstitūcija – Latvijas vides aizsardzības fonda padome 

Līdzekļu pārvaldītājs – Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācija 
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Galvenā informācija par 
konkursu 

Projektu konkurss 2 aktivitātēs: 

1) 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu 
apsaimniekošanai. 

2) 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes 
(atbilstoši plānošanas dokumentiem); 

 

 Kopējais pieejamais finansējums 2018.gada 
uzsaukumam 

 

-100 000 (plānošanas dokumentiem) /līdzfinansējums nav 
obligāts/ 

-700 000 (praktiskajām aktivitātēm) /līdzfinansējums – 
vismaz 10%/ 
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Praktiskās aktivitātes 

1) Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu 
veikšana, t.sk., ūdeņu krastu attīrīšana un sakopšana, ūdensaugu 
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) 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;  
 
4) Pasākumi plūdu risku mazināšanai (t.sk., bet ne tikai 
ūdensaugu un niedru pļaušana, koku sagāzumu un bebru aizsprostu 
izvākšana). 
 

4 



Projektu iesniedzēji 

• Apsaimniekošanas plānu un plānošanas 
dokumentu izstrāde publiskajiem ūdeņiem – 
pašvaldības 

• Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes 
– pašvaldības, pašvaldību kapitālsabiedrības 
un/vai to struktūrvienības 

5 

Laika grafiks 

12.2017. – izsludināšana 
31.01.2018. – projektu iesniegšana 
30.03.2018.– izvērtēšana/lēmumu pieņemšana 
01.05.2018. – projekta uzsākšana 
Projektu īstenošanas laiks – 30.04.2019. 



Attiecināmās izmaksas 

3.1 Dokumentu izstrāde 

-pakalpojumu izmaksas (t.sk. nepieciešamo lauka/ 
publisko ūdeņu apsekojuma datu ieguve) 

-citas izmaksas (līdz 5%; administratīvās un «sīkās» 
uzturēšanas izmaksas) 

3.2 Praktiskās aktivitātes 
-pakalpojumu izmaksas (saistītas ar kontroles, drošības 
un apsaimniekošanas pasākumu, t.sk., publiskās 
infrastruktūrās izveidi, īstenošanu) 
-materiālu, mazvērtīgā inventāra un izejvielu 
izmaksas  
-citas izmaksas (līdz 5%; administratīvās un «sīkās» 
uzturēšanas izmaksas) 
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Maksimālais finansējums 1 
projektam: 

7 

Plānošanas dokumentiem - 10 000 
Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes – 50 000 

- Projekta tāme (Nolikuma pielikums Nr.2); 
- Aktivitāšu grafiks (Nolikuma pielikums Nr.3); 
- Apliecinājums / pārskats par rezultātu tālāko uzturēšanu, 
ja projekta ietvaros tiek izveidota publiskā infrastruktūra; 
- Izraksts no plānošanas dokumenta, ja uz to ir atsauce 
projekta iesniegumā; 
- Dokuments, kas apliecina/ pierāda personas, kura ir 
parakstījusi iesniegumu, tiesības projektu parakstīt 
 

Iesniedzamie dokumenti 



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


Latvijas Pašvaldību savienības 
nacionālas nozīmes projekts – 
piekrastes apsaimniekošanai 

Optimāls risinājums no visu iesaistīto pušu skatu punkta gan 
tehniski, gan pēc būtības 

Paredzētais finansējums – 200 000 

Projekta īstenošanas laiks – iesniedzēja izvēle, vēlams 
04/18 – 10/18 

Mērķis – piekrastes apsaimniekošanas praktiskas 

Ieteicamais uzstādījums – papildus aktivitātes piekrastes 
apsaimniekošanā, kuras netiek veiktas ikdienā vai ir 
neregulāras (piem. cilvēku plūsmas un/vai laika apstākļu 
sezonalitāte) 

Izaicinājums gatavojot projektu – nesarežģīt katras 
iesaistītās pašvaldības plānotās aktivitātes no īstenošanas 
un atskaitīšanās viedokļa 
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www.lvafa.gov.lv  

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


Paldies par uzmanību 

Jānis Rudzītis 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors 

janis.rudzitis@lvafa.gov.lv  

mailto:janis.rudzitis@lvafa.gov.lv

