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➢ radīt diskusiju par ūdensobjektu problēmām vietējā

līmenī;

➢ veids, kā varam aicināt sadarboties un iesaistīt

kopienas, t.sk. vietējos iedzīvotājus, lai kopīgi

risinātu ūdensobjektu piesārņojuma problēmas un

uzlabotu tā kvalitāti;

➢ veicināt un stiprināt savstarpējo sadarbību.

Cieša sadarbība - viens no veiksmīgas ūdensobjektu

tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem;

➢ veicināt iniciatīvu inovatīvu un jaunu

ideju/risinājumu meklēšanā;

➢ veicināt un stiprināt darbības, lai īstenotu

pasākumus;

➢ sniegt mērķtiecīgu atbalstu kopienām, kas ir

gatavas risināt ūdensobjekta piesārņojuma

problēmas ar inovatīvām, zemu izmaksu

iniciatīvām un pasākumiem.

Kas ir mazais grants?
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LIFE GoodWater
IP projekta gaitā

vietējās grupas/kopienas 

(uzņēmēji, lauksaimnieki,

pašvaldības, NVO,

iedzīvotāji u.c.)



Kopīgas aktivitātes 

nodrošina: 

➢ kvalitatīvāku mērķu 

sasniegšanu; 

➢ tās ir ilgtspējīgākas.

Projektu rezultātu publiskošana. Veiksmīgus īstenotus

risinājumus var pielietot citur Latvijā, kur ir līdzīga šāda

ūdensobjekta piesārņojuma problēma.

Kāpēc?
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Atbalstīt kopienas:

• finansiāli; 

• izglītojoši (sniedzot konsultācijas, 

ieteikumus u.c.)

• informatīvi.



Kopsavilkums par grantu shēmu (1)

• Notikuši 2 uzsaukumi:

- 1.uzsaukums – 2021.gadā;

- 2.uzsaukums – 2022.gadā.

• Kopumā apstiprināti 6 projekti (no 43

idejām).

• Apstiprināto projektu īstenošanas procesa 

gaita:

- 2 projekti īstenoti;

- 4 projekti īstenošanas procesā.
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Kopsavilkums par grantu shēmu (2)

- īstenoti 

projekti

- projekti 

īstenošanas 

procesā
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Pededzes 
upes 

aizsprosta 
novākšana

Piesārņojuma 
mazināšana 

dabas lieguma 
"Mežmuižas

avoti" 
ūdensobjektos

Pededzes 
upes un 
pietekas 
Virgulīca

ūdens stāvokļa 
uzlabošana

Tehniskā 
aprīkojuma 

iegāde 
virszemes 

ūdeņu 
kvalitātes 

uzlabošanai

Sila ezera 
ekoloģiskās 
kvalitātes 

uzlabošana, 
veicot niedru 

pļaušanu

Balvu pilsētas 
NAI “Salmaņi” 
biodīķu ūdens 

kvalitātes 
uzlabošanas 
veicināšanas 

pasākumi

1.uzsaukums, 2021.g. 2.uzsaukums, 2022.g.



Atskats par grantu shēmas 1.uzsaukumu

1.uzsaukums noritēja 2021.gadā: 

(pieejamais grantu budžets bija 50 000 EUR)

• iesniegti 35 ideju pieteikumi; 

• apstiprinātas 6 idejas;

• iesniegti 4 projekti īstenošanai 

(par kopējo summu 30 969,12 EUR).

• 2 projekti īstenoti 2022.gadā 

un 2 projekti īstenošanas procesā.



Apmeklējums pie mazo grantu īstenotājiem Alūksnes 
novadā (aktivitāte C11/E2.3) (1)
• 22.09.2022. 

• Vadošais partneris - Alūksnes 

novada pašvaldība. 

• Projekts «Pededzes upes 

aizsprosta novākšana».

• Īstenošanas vieta - Pededzes 

upe, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā.

• Vecs koka tilts, kura

konstrukcijās ieslēgti

laukakmeņi.
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Foto: Dace Strigune, 

22.09.2022



Apmeklējums pie mazo grantu īstenotājiem Alūksnes 
novadā (aktivitāte C11/E2.3) (2)
• 22.09.2022. 

• Vadošais partneris - SIA FAPS. 

• Projekts «Pededzes upes un pietekas 

Virgulīca ūdens stāvokļa uzlabošana».

• Īstenošanas vieta - Pededzes upe un 

pieteka Virgulīca, Pededze, Jaunalūksnes 

un Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.

• Vecupes gultnes atpakaļpievienošana, 

laukakmeņu izvietošana un oļu 

piebēršana, seperatoru uzstādīšana, 

uzlabojot zivju un citu hidrobiontu dzīves 

apstākļus, samazinot biogēnu noplūdi no 

zivju audzētavas un bebru darbības.
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Foto: Dace Strigune, 

22.09.2022.



Atskats par grantu shēmas 2.uzsaukumu

2.uzsaukums noritēja 2022.gadā:

(pieejamais grantu budžets bija 38 500 EUR)

• iesniegti 8 ideju pieteikumi;

• apstiprinātas 4 idejas;

• iesniegti 2 projekti īstenošanai 

(par kopējo summu 15 879 EUR);

• 2023.gadā uzsākta projektu īstenošana.



1.uzsaukuma
izvērtēto ideju
apspriede

Foto: Anita Dzelme



2.uzsaukuma
izvērtēto ideju
apspriedes

Foto: Dace Strigune, 24.10.2022 un 22.11.2022. 



Atziņas par projektu pieteikumiem 1. un 2.uzsaukumā (1)

• daudz līdzīgu ideju;

• maz inovatīvu ierosinājumu;

• nepietiekama sadarbība;

• nepārdomātas vai nepilnīgi pamatotas darbības mērķu 

sasniegšanai;

• videi nedraudzīgas darbības;

• nepilnīgi aprakstīta partneru iesaiste un loma projekta mērķu 

sasniegšanā;



Atziņas par projektu pieteikumiem 1. un 2.uzsaukumā (2)

• konkursā tiek iesniegti projekti, kuros tiek plānota ūdensobjektu uzlabošanas

ideja, kāda jau tiek atbalstīta cita publiski pieejama finansējuma ietvaros

(piemēram, zivju fondu projektos, ainaviskuma uzlabošanas projektos);

• kā sadarbības partneris tiek izvēlēts projekta partneris, kurš var tikai

brīvprātīgi piedalīties projektā, nesaņemot finansējumu;

• tehnikas iegāde projektā sastāda galvenās izmaksas (piemēram, laivas). Kā

arī netiek ievērots projektu konkursa nolikumā noteiktais attiecībā uz

atbalstāmām izmaksām tehnikas iegādei, kas ir atbalstāma tikai pie

nosacījumiem, ja to nav iespējams iznomāt.
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Paldies par uzmanību!
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