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Projekta mērķis un uzdevumi

Mērķtiecīgs finansiāls, izglītojošs

un informatīvs atbalsts

ūdensobjektu piesārņojuma problēmu

risināšanai ar zemu izmaksu

iniciatīvām un pasākumiem, tādā

veidā:

• veicinot tieši kopienu iniciatīvu

un savstarpēju sadarbību;

• parādot, ka ir dažādas

iespējas/pieejas ūdensobjektu

stāvokļa kvalitātes uzlabošanai -

inovatīvas metodes. 2

ideja

id
ej

a

KOPĀ      INOVATĪVA IDEJA
ūdensobjekta piesārņojuma 
problēmu risinājumam

pašvaldība

iedzīvotājs

uzņēmējs

lauksaimnieks

ūdensobjekta piesārņojuma problēma



Projektu konkursa prioritātes (1)

Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas izmanto sabiedrības iesaistē un/vai dabā balstītus

risinājumus ūdensobjektu piesārņojuma mazināšanai vai kvalitātes uzlabošanai un

vērsti uz zemāk norādīto vides uzlabojumu sasniegšanu:

➢ Pasākumi, kas vērsti uz piesārņojošo vielu noplūdes novēršanu vai

mazināšanu.

Piemēram:

- notekūdeņu/kanalizācijas attīrīšanas dīķu veidošana;

- kopienas/pašvaldības iniciatīvas vai inovatīvi digitāli risinājumi, kas sekmē ūdens

kvalitāti sekmējoša patēriņa ieradumu maiņu un/vai videi draudzīgu

uzņēmējdarbību.



➢ Pasākumi, kas vērsti uz

piesārņojuma mazināšanu

ūdensobjektos.

Piemēram:

- fitoremidācija jeb piesārņojumu

piesaistošu augu stādīšana;

- biofiltrācijas joslu vai grāvju

veidošana, kas aiztur piesārņojošo

vielu ieplūdi ūdensobjektos, kā arī

citi, kas nodrošina prioritātē

norādīto.
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Projektu konkursa prioritātes (2)

Foto: 

https://trca.ca/conservat

ion/sustainable-

neighbourhoods/snap-

neighbourhood-

projects/county-court-

snap/bio-filter/

Foto: 

https://lnu.se/en/rese

arch/research-

projects/project-

baltic-

phytoremediation-

bapr/



Projektu konkursa prioritātes (3)

➢ Pasākumi, kas vērsti uz ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanu

ūdensobjektos.

Piemēram:

- straujteču un nārsta vietu atjaunošana vai ūdensobjektu revitalizācija – izvācot

koku sanesumus, ravējot un stādot ūdensaugus, lai atjaunotu dabisko

veģetācijas sastāvu;

- zivju ceļu/caurteku ierīkošana;

- krastmalu, atteku/vecupju sakopšana.



Projektu konkursa prioritātes (4)

Piemēram:

- mitraiņu, dīķu un biofiltrācijas grāvju ierīkošana

ūdens plūsmas aizturēšanai;

- videi draudzīgi risinājumi meliorācijas sistēmu/

notekgrāvju pielāgošanai;

- palieņu atjaunošana, nodrošinot optimālu mitruma

režīmu;

- publiskās ārtelpas veidošana/pielāgošana, iekļaujot

iepriekš minētos ūdens aiztures/noteces

regulējošus risinājumus.

Foto: Evita Jaņēviča. Mitrājs, Zviedrija, 

20.09.2022.

➢ Pasākumi, kas vērsti uz lietus ūdeņu un plūdu regulēšanu.



Kur? Projekta īstenošanas vieta
Visa Latvijas teritorija

Avots: https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=e92266271ccd40258ac22f4c3e7213d9

GAUJAS upes 

baseina apgabals

DAUGAVAS

upes baseina 

apgabals

LIELUPES

baseina apgabals

VENTAS

upes 

baseina 

apgabals

Latvijas ūdens objektu un 

sateces baseinu karte



Konkursa finanšu nosacījumi

• 3.uzsaukumā granta budžets - 22 600 EUR;

• maksimālais apjoms vienam projektam 8000 EUR;

• minimālais apjoms vienam projektam 800 EUR;

• atbalsta intentsitāte:100%;

• atbalsts par vienām un tām pašām attiecināmajām

izmaksām nevar pārklāties ar atbalstu no citiem

līdzīgiem atbalsta pasākumiem;

• drīkst būt arī savs līdzfinansējums.



Atbalsta pretendents Vadošais pieteicējs – juridiska
persona (vadošais partneris), kas ir
tiesīgs:

• pārstāvēt sadarbības
partnerus;

• iesniegt projekta iesniegumu;

• saņemt atbalstu;

• vadīt un koordinēt projekta
īstenošanu un nodrošināt
priekšapmaksas tālāku
novirzīšanu sadarbības
partneriem atbilstoši to
īstenotajām darbībām.
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Atbalsta 

pretendents

Sadarbības 

grupa

Pieteicēji – sadarbības grupa:

pašvaldība, vietēja vai nozares NVO, iedzīvotāji, uzņēmēji,
lauksaimnieki, mežsaimnieki, akvakultūras pārstāvji u.c.
(sadarbības partneri Nr.1 (vadošais partneris), Nr.2, Nr.3
utt.).

Sadarbība starp vismaz 3 neatkarīgām pusēm (sadarbības partneri), lai apmainītos ar

zināšanām, tehniku, vai tehnoloģiju vai sasniegtu kopīgu mērķi, pamatojoties uz darba dalīšanu un

kopīgi nosakot sadarbības projekta tvērumu, dodot ieguldījumu tā īstenošanā un dalot projekta

risku un rezultātus.



Konkursa norises laiks: 2023.gada 13.marts - jūnijs

Projekta idejas 

iesniegšana:
Projekta pieteikuma 

iesniegšana:
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1.posms 2.posms

13.03.2023 Konkursa izsludināšana.

14.04.2023 Projekta īsas idejas pieteikuma iesniegšana, 

aprakstot ideju, partnerību un ieviešanas gaitu.

17.04.-

03.05.2023

Projektu ideju pieteikumu izvērtēšana komisijā.

08.05.-

12.05.2023

Prezentācijas un pārrunas ar vērtēšanas komisiju 

attālinātā formā, komisijas un ekspertu 

viedokļi/ieteikumi, aicināšana papildināt.

16.05.2023 Lēmumu nosūtīšana atbalsta pretendentiem par 

iekļūšanu 2.posmā vai noraidīšanu.

17.05.-

30.05.2023

Uz 2.posmu uzaicinātie pretendenti 

sagatavo un iesniedz detalizētus projektu 

pieteikumus.

31.05.-

06.06.2023

Projekta pieteikumu izvērtēšana komisijā.

07.06.2023 Komisija lemj par par apstiprināšanu vai 

noraidīšu.

7 darba dienu laikā - Lēmumu nosūtīšana 

atbalsta pretendentiem

Jūnijs/2023 Finansēšanas līgumu slēgšana.

Projekta īstenošanas ilgums – līdz 1,5 gadam.



Atbalstāmās izmaksas (1)
• aprīkojuma/iekārtu noma vai iegāde, kas tieši paredzēts projekta

mērķu sasniegšanai - ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai;

• mazā aprīkojuma iegāde (mazvērtīgais inventārs, instrumenti,

materiāli u.c.) kopšanas u.tml. darbiem;

• traktortehnikas u.tml. noma vai iegāde, ja izmantota tikai projekta

mērķu sasniegšanai;

• degvielas izmaksas;

• augstas kvalifikācijas speciālisti īpašiem darbiem;

• izmaksas dokumentācijas sagatavošanai (ne vairāk par 10%)

(nepieciešamību nosaka normatīvo aktu prasības, piemēram,

Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi).



Atbalstāmās izmaksas (2)

! Tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas tiek atbalstītas tikai tad, ja

neviens no sadarbības partneriem nespēj nodrošināt attiecīgo tehniku, iekārtu

un to aprīkojumu vai to nav iespējams iznomāt.

! Netiks atbalstītas personāla izmaksas – balstīsies uz brīvprātīgo darbu, kas

būs kā ieguldījums no realizētāju puses.

! Konsultācijas būs pieejamas no projekta partneriem bez papildus samaksas.



Vērtēšanas kritēriji (1)

Projekta kvalitāte

- tēmas piemērotība konkursa 
prioritātēm;

- identificēto vajadzību (problēmu) 
novērtējuma kvalitāte;

- identificēto risināmo jautājumu 
(vajadzību vai problēmu) loģiskā 
sasaiste ar projekta mērķiem un 
darbībām;

- kopējais paredzamais finansējums un 
tā sadalījums paredzētajām darbībām, 
tā atbilstība projekta idejas mērķu 
sasniegšanai.

Idejas pielietojuma diapazons, 
inovitāte

- kā paredzamā aktivitāte ietekmēs 
vietējo ūdeņu kvalitāti un aplēšamā 
ietekmes nozīmība;

- ekonomiskās lietderības vērtējums;

- vai izvēlētais risinājums ir inovatīvs un 
potenciāli būtu piemērojams arī citās 
teritorijās un/vai citā nozarē vai 
sektorā.



Vērtēšanas kritēriji (2)

Darbības kapacitāte

- partneru piemērotība 
realizējamajai idejai;

- vai partneriem ir pieejami resursi 
(tehnoloģiskās iespējas un 
iekārtas) projekta idejas 
īstenošanai.

Ideju dažādība

- izvērtējot projektus, tiks ņemta 
vērā ideju dažādība, atbalstot 
ne vairāk kā 2 paredzamajās 
aktivitātēs līdzīgus projektus, lai 
parādītu pēc iespējas dažādas 
pieejas ūdeņu uzlabošanai;

- ja tiks iesniegts liels skaits 
līdzīgu ideju, atbalstīts tiks 
prentendents/i, kura pieteikums 
saņems lielāko punktu skaitu.



Svarīgi!

• Konkursā netiek atbalstīti projekti, kuros tiek plānota ūdensobjektu

uzlabošanas ideja, kāda jau tiek atbalstīta cita publiski pieejama finansējuma

ietvaros (piemēram, zivju fondu projektos, ainaviskuma uzlabošanas

projektos).

• Izvēloties projekta partneri kā sadarbības partneri, viņš var piedalīties

projektā tikai brīvprātīgi, nesaņemot finansējumu.
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Informācija par nolikumu

• SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

mājas lapā www.llkc.lv:

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/klat-konkursa-

mazo-grantu-shema-udensobjektu-kvalitates-

uzlabosanai-3-karta

• LIFE GOODWATER IP projekta mājas lapā

www.goodwater.lv:

https://goodwater.lv/izsludinam-mazo-grantu-konkursa-

treso-kartu/
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http://www.llkc.lv/
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http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/klat-konkursa-mazo-grantu-shema-udensobjektu-kvalitates-uzlabosanai-3-karta
http://www.goodwater.lv/
https://goodwater.lv/izsludinam-mazo-grantu-konkursa-treso-kartu/
https://goodwater.lv/izsludinam-mazo-grantu-konkursa-treso-kartu/


Lai labas un inovatīvas idejas veiksmīgai 
uzlabošanai! 

Lai tīri ūdeņi plūstu!
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