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Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisija

• 2007. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 912
“Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju 
būvniecības kārtība” aizstāj 2005. gada 15. februāra MK noteikumus 
Nr. 129 ar tādu pašu nosaukumu 

• Noteikumi attiecas uz visiem ūdenssaimniecības projektiem, kurus
paredzēts būvēt, izmantojot – ... Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu 
finanšu līdzekļus – tātad valsts budžeta (t.sk. LVAF) un pašvaldību
budžeta (t.sk. dotācijas, kredīti utt.) līdzekļus

• Projekta pieteicējs iesniedz Vides ministrijā iesniegumu par 
sākotnējo projekta ieceri

• Jāizmanto sākotnējā projekta ieceres forma, kas ir pievienota 
2007. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 912



Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisija

• Ja projekta iecere nekad nav iesniegta, tad projekta ieceres forma ir:

– jāaizpilda un jānokopē – nepieciešami 3 eksemplāri

– jāiesniedz Vides ministrija kancelejā:
• 1 eksemplārs paliek Vides ministrijā

• jāpalūdz uzlikt saņemšanas zīmogu uz atlikšajiem 2 eksemplāriem –
1 eksemplārs jāpievieno LVAFA iesniedzamo dokumentu paketei
un 1 eksemplārs paliek pašiem

• Ja projekta iecere ir jau iesniegta, tad jānovērtē vai projekta iecerē:
– noradītās komponentes pilnībā atbilst vai vismaz pilnībā ietver LVAFA 

iesniedzamās komponentes – tad LVAFA iesniedzamo dokumentu 
paketei jāpievieno projekta ieceres un komisijas atzinuma par to kopijas

– noradītās komponentes neatbilst LVAFA iesniedzamām komponentēm, 
tad jāiesniedz jauna iecere



Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisija

• Komisija izvērtē sākotnējā projekta iecerē ietverto informāciju un 

20 darbdienu laikā sniedz rakstisku atzinumu – norādot prasības 

tehniski ekonomiskā pamatojumam – saturam, apjomam, 

detalizācijai, kā arī turpmākai projekta dokumentācijas izstrādei

• Komisijas akcepta derīguma termiņš ir 2 gadi

• Projekta pieteicējs:

– 6 mēnešu laikā pēc komisijas akcepta saņemšanas 

– un turpmāk reizi 6 mēnešus līdz akcepta derīguma beigām – tātad 2 gadus, 

sniedz komisijai informāciju par projekta īstenošanas gaitu 



Mazo pašvaldību vides infrastruktūras 

projektu realizācija

Mērķis – atbalstīt vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizāciju 
nelielajās pašvaldībās

Sadarbības partneri – LVAFA, Vides investīciju fonds, pašvaldības

Piesaistītais finansējums un finansēšanas nosacījumi

• LVAFA dāvinājums var segt līdz 50% no projekta izmaksām 

• Kopējās investīcijas – aptuveni 2 milj. Ls, no kuriem LVAFA dāvinājuma 
apjoms ir aptuveni 0.9 milj. Ls

Vides investīciju fonds nodrošina

• konsultāciju sniegšanu pašvaldību pārstāvjiem par līdzdalības un finansējuma 
saņemšanas iespējām 

• atbalstu pašvaldībām ar projektu ieviešanu saistīto iepirkuma un būvniecības 
procesu veikšanai

Projektu realizācija – sākot ar 2003. gadu, ik gadu aptuveni 10 – 15 projekti

Rezultāts – ūdenssaimniecības sakārtošana vairāk kā 40 pagastos

pāreja uz videi draudzīgu kurināmo 5 pagastos



Atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā

• Kādi ir ieguvumi:

– iespēja izvairīties no vienkāršām kļūdām, kuras var tikt pieļautas 

neuzmanības vai nezināšanas dēļ

– iespēja sagatavot dokumentu daudz ātrāk – ir pieejamas jau daļēji 
aizpildītas dokumentu paraugformas un tiek sniegtas atbildes uz 

neskaidrajiem jautājumiem

– iespēja ietaupīt līdzekļus, jo šos dokumentus var sagatavot pašvaldību 

darbinieki – tam nav nepieciešama konsultantu piesaiste

• Ko palīdzēsim izdarīt:

– izvērtēt projekta realizācijas nepieciešamību un pamatotību

– izvēlēties piemērotāko konkursu, kuram iesniegt projekta pieteikumu 

– izvēlēties piemērotākos tehniskos risinājumus

– aizpildīt pieteikuma formu un sagatavot citus iesniedzamos dokumentus 

(apliecinājumus utt.)



Līdzfinansējuma nodrošināšanas iespējas

• LVAFA sedz tikai līdz 50% no visām izmaksām – atkarībā no 

konkursa

• Atlikušo finansējumu var segt no:

– pašvaldības budžeta līdzekļiem   

– piesaistīta kredīta līdzekļiem 

• Vides investīciju fonda piedāvātā kredīta priekšrocības:

– vienmēr aizdevuma procentu likme būs zem Valsts kases piedāvātās 

aizdevuma procentu likmes – pašvlaik aptuveni 5.9%

– projekta ieviešanas gaitā tiks sniegts bezmaksas atbalsts – iepirkuma 

dokumentācijas izstrādei u.c. 

– pēc projekta ieviešanas tiks sniegts bezmaksas atbalsts iekārtu darbības 

uzraudzības sistēmas izveidei



Nākamās darbības

• Savlaicīga dokumentu iesniegšana – Finanšu ministrijas Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, ja ir 

plānots ņemt aizdevumu

• Iepirkuma procesa izsludināšana:

– veicot to ziemā, ir lielāka būvfirmu interese un iespējams saņemt labākus 

piedāvājumus

– varēs savlaicīgi uzsākt projekta realizāciju

bet ir jāņem vērā, ka LVAF var arī nepiešķirt līdzekļus – tātad nevar slēgt

līgumu ar uzvarētāju, kamēr nav nodrošināts viss nepieciešamais finansējums



Realizētie projekti



Dzeramais ūdens

Notekūdeņu attīrīšana

Videi draudzīga siltumapgāde Ēku siltināšana

Tīrāka ražošana

Atkritumu otrreizēja izmantošana

Projektu veidiProjektu veidi



No projekta idejas līdz tās realizācijai –

kopā ar Vides investīciju fondu!

Ģetrūdes iela 10/12
Telefons: 67845111

Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

http:\\www.lvif.gov.lv

Informācija par ūdenssaimniecības sistēmas darbības principiem

Informācija par galvenajām problēmsituācijām un risinājumiem

Uzskaites žurnālu paraugformas

Semināri par projektu sagatavošanu, 

finansēšanas iespējām – LVAF, ERAF un citi finanšu avoti 
un iekārtu darbības uzraudzību


