
Projektu vadlīnijas “Ūdeņu Projektu vadlīnijas “Ūdeņu 

aizsardzība” nolikumi un aizsardzība” nolikumi un 

konkursa projektu konkursa projektu 

iesniegumu veidlapu iesniegumu veidlapu 

aizpildīšanaaizpildīšana
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijaLatvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Vides aizsardzības projektu sektora vadītājs Vides aizsardzības projektu sektora vadītājs 

Rolands Rolands SadauskisSadauskis

Tel. 7503305, eTel. 7503305, e--pasts: rolands.sadauskis@lvafa.gov.lvpasts: rolands.sadauskis@lvafa.gov.lv



Projekta iesniegumi 2008.gadamProjekta iesniegumi 2008.gadam

Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija „ŪDEŅU AIZSARDZĪBA”„ŪDEŅU AIZSARDZĪBA”

Aktivitāšu  Aktivitāšu  -- kopīgās iezīmes kopīgās iezīmes 
iesnieguma veidlapā un to iesnieguma veidlapā un to 

aizpildīšanaaizpildīšana



Pašvaldība, pašvaldības aģentūra, privātpersonas, Pašvaldība, pašvaldības aģentūra, privātpersonas, 

publisko tiesību juridiskās personaspublisko tiesību juridiskās personas

Projekta iesniedzProjekta iesniedzēēja juridiskais statuss: ja juridiskais statuss: 

E E –– pasta adresepasta adreseFakssFakss

ja ir, arja ir, arīī mobilo tmobilo tāālrulruņņa nr.a nr.TTāālrulruņņa numurs (a numurs (--i)i)

Persona, kas administrPersona, kas administrēēs projektu un sps projektu un spēēs sniegt informs sniegt informāāciju ciju 

par projekta gaitu.par projekta gaitu.

KontaktpersonasKontaktpersonas
(v(vāārdsrds‚‚ uzvuzvāārdsrds‚‚ amats)amats)

Persona(Persona(--s) ar ps) ar pāārstrstāāvvīības bas 
tiestiesīībbāām (vm (vāārds, uzvrds, uzvāārds, rds, 
ieieņņemamais amats)emamais amats)

FaktiskFaktiskāā adreseadrese

JuridiskJuridiskāā adreseadrese

Vienotais reVienotais reģģistristrāācijas Nr. cijas Nr. 

Projektu iesniedzProjektu iesniedzēēji var bji var būūt t sabiedrisko pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzsniedzēēji ji -- papaššvaldvaldīības, pabas, paššvaldvaldīību iestbu iestāādes un ades un aģģententūūras, kras, kāā
ararīī kapitkapitāālsabiedrlsabiedrīības, kurbas, kurāām ar pam ar paššvaldvaldīību noslbu noslēēgts lgts līīgums gums 

par par ūūdenssaimniecdenssaimniecīības sabiedrisko pakalpojumu sniegbas sabiedrisko pakalpojumu sniegššanu anu 

un privun privāātpersonas, publisko tiestpersonas, publisko tiesīību juridiskbu juridiskāās personas.s personas.

Projekta iesniedzProjekta iesniedzēējs: js: 

Nosaukums precNosaukums precīīzi atspoguzi atspoguļļo projekta aktivito projekta aktivitāāti vai ti vai 

sagaidsagaidāāmos rezultmos rezultāātustus
Projekta nosaukums:Projekta nosaukums:



•• kkāā projekts ietekmprojekts ietekmēēs vides situs vides situāāciju;ciju;

•• kkāā risinrisināās nors norāāddīīto problto problēēmu;mu;

•• kkāā veiktie uzdevumi nodroveiktie uzdevumi nodroššinināās ms mēērrķķa sasniega sasniegššanu.anu.

SagaidSagaidāāmie rezultmie rezultāāti (ti (Projekta rezultProjekta rezultāātu detaliztu detalizēēts defints definēējumsjums):):

Tie ir Tie ir konkrkonkrēēti, precti, precīīzi,  izmzi,  izmēērrāāmi, mi, sasniedzami sasniedzami uzdevumi,uzdevumi, kurus kurus īīstenojot tiks iegstenojot tiks iegūūti ti 

konkrkonkrēēti rezultti rezultāāti.ti.

Projekta uzdevumi:Projekta uzdevumi:

Skaidri formulSkaidri formulēēts mts mēērrķķis, kas sniedz vispis, kas sniedz vispāārrēēju priekju priekššstatu par to, ko projekta iesniedzstatu par to, ko projekta iesniedzēējs, js, 

īīstenojot projektu, vstenojot projektu, vēēlas sasniegt.las sasniegt.

Projekta mProjekta mēērrķķis:is:

Projekta aprakstsProjekta apraksts

dat./dat./mmēēnn./gads./gadsllīīdz:dz:dat./dat./mmēēnn./gads   ./gads   nonoProjekta Projekta īīstenostenoššanas laiksanas laiks



Cita informCita informāācija par projekta cija par projekta 
īīstenostenoššanas vietuanas vietu

NekustamNekustamāā īīpapaššuma, kura teritorijuma, kura teritorijāā
paredzparedzēēts ts īīstenot projektu, stenot projektu, īīpapaššnieks(i)nieks(i)

KopKopēējais cilvjais cilvēēku ku 
ekvivalents projekta ekvivalents projekta 
teritorijteritorijāā

IedzIedzīīvotvotāāju skaits uz ko tieju skaits uz ko tiešši i 
vvēērsts projektsrsts projekts

RRīīgas regas reģģionsionsRRīīgaga

VidzemeVidzemeLatgaleLatgale

ZemgaleZemgaleKurzemeKurzeme

ReReģģionsions
atzatzīīmmēēt ar (X)t ar (X)

PaPaššvaldvaldīība: ba: 

ĪĪstenostenoššanas vietas adrese anas vietas adrese 
(ja iesp(ja iespēējams norjams norāāddīīt)t)

Projekta Projekta īīstenostenoššanas vietas aprakstsanas vietas apraksts



Piemērs NAI gadījumāPiemērs NAI gadījumā

BBūūvniecvniecīības pabeigbas pabeigššana likumdoana likumdoššananāā noteiktajnoteiktajāā
kkāārtrtīībbāā. . 

6. Nodo6. Nodoššana ekspluatana ekspluatāācijcijāā

ApkApkāārtrtēējjāās vides sakops vides sakopššana pana pēēc bc būūvdarbiem  vdarbiem  5. Labiek5. Labiekāārtortoššanaana

EsoEsoššo noteko notekūūdedeņņu kvalitu kvalitāātes neatbilsttes neatbilstīība ba 

ReReģģionionāāllāās vides ps vides pāārvaldes B kategorijas rvaldes B kategorijas 

atatļļaujaujāā piespiesāārrņņojoojoššajai darbajai darbīībai noteiktbai noteiktāās s 

maksimmaksimāāli pieli pieļļaujamaujamāās koncentrs koncentrāācijas attcijas attīīrrīīto to 

noteknotekūūdedeņņu raksturu raksturīīgajiem parametriemgajiem parametriem

4. Notek4. Notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtu rtu 
atjaunoatjaunoššana un/vai izbana un/vai izbūūveve

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtu brtu būūvniecvniecīībai bai 

nepiecienepiecieššamo darbu un izmaksu izvamo darbu un izmaksu izvēērtrtēēššana un ana un 

plplāānonoššanaana

3. Tehnisk3. Tehniskāā projekta (TP) izstrprojekta (TP) izstrāāddāāššanaana

BBūūvdarbu uzsvdarbu uzsāākkššanaana2. Projekt2. Projektēēššanas un banas un būūvdarbu lvdarbu līīguma guma 
noslnoslēēggššanaana

AtbilstAtbilstīība ba ““Publisko iepirkumu likumamPublisko iepirkumu likumam””, k, kāā ararīī
bbūūvniecvniecīības darbu veikbas darbu veikššanas pretendentu anas pretendentu 

apzinapzināāššana un finansiana un finansiāāli izdevli izdevīīggāākkāā
piedpiedāāvvāājuma izvjuma izvēēlele

1. Iepirkuma proced1. Iepirkuma procedūūrara

AktivitAktivitāātes nepiecietes nepiecieššamamīības pamatojumsbas pamatojumsProjekta aktivitProjekta aktivitāātete

Projekta aktivitProjekta aktivitāātes un to nepiecietes un to nepiecieššamamīības pamatojumsbas pamatojums
ĪĪsi aprakstsi aprakstīīt skaidri defint skaidri definēētas projekta btas projekta būūtisktiskāākkāās aktivits aktivitāātes (darbtes (darbīības), kas saskan ar projekta uzdevumiem un bas), kas saskan ar projekta uzdevumiem un 

ir vir vēērstas uz projekta rezultrstas uz projekta rezultāātu sasniegtu sasniegššanuanu



* nor* norāāddīīt mt mēēnesi, kurnesi, kurāā plplāānota konkrnota konkrēēttāā aktivitaktivitāātete

XXNodoNodoššana ekspluatana ekspluatāācijcijāā66

XXLabiekLabiekāārtortoššanaana55

XXXXXXNotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas anas 
iekiekāārtu atjaunortu atjaunoššana un/vai ana un/vai 
uzstuzstāāddīīššana ana 

44

XXXXXXTehniskTehniskāā projekta projekta 
izstrizstrāāddāāššanaana

33

XXProjektProjektēēššanas un banas un būūvdarbu vdarbu 
llīīguma noslguma noslēēggššanaana

22

XXXXIepirkuma procedIepirkuma procedūūrara11

121211111010090908080707060605050404030302020101

2008. gads*2008. gads*

Projekta aktivitProjekta aktivitāātete

Projekta aktivitProjekta aktivitāāššu laika grafiksu laika grafiks



Cits (norCits (norāāddīīt) t) --

nav bnav būūvvaldvvaldēē akceptakceptēēts un spts un spēēkkāā esoesoššs tehniskais s tehniskais 
projekts, un nav noslprojekts, un nav noslēēgts lgts līīgums par tehniskgums par tehniskāā
projekta izstrprojekta izstrāādidi

ir noslir noslēēgts lgts līīgums par tehniskgums par tehniskāā projekta izstrprojekta izstrāādidi

ir bir būūvvaldvvaldēē akceptakceptēēts un spts un spēēkkāā esoesoššs tehniskais projektss tehniskais projekts

GatavGatavīība projekta uzsba projekta uzsāākkššanai (atzanai (atzīīmmēēt ar  X )t ar  X )

No Vides aizsardzNo Vides aizsardzīības bas 
fondafonda

Summa kopSumma kopāā

Projekta Projekta īīstenostenoššanas vienreizanas vienreizēējjāās izmaksas s izmaksas 

Projekta budProjekta budžžeta kopsavilkums eta kopsavilkums 



25 30025 30020 00020 00045 30045 300

CitiCiti
finansfinansēējuma juma 

avoti avoti * * 

AizAizņēņēmm
umiumi

SponsoruSponsoru
ddāāvinvināājumi jumi 

Valsts /Valsts /
PaPaššvaldvaldīībubu

BudBudžžetaeta
dotdotāācijascijas

PaPašša la līīdzekdzekļļii
((papaššfinansfinansēējumsjums))

LLīīdzfinansdzfinansēējums (t.sk. Projekta iesniedzjums (t.sk. Projekta iesniedzēēja lja līīdzekdzekļļi) (LVL)i) (LVL)

LVAFLVAF
finansfinansēējumsjums

SummaSumma
kopkopāā

Projekta finansProjekta finansēējuma avoti (LVL)juma avoti (LVL)

Pavisam kopPavisam kopāā (LVL)(LVL)

DecembrisDecembrisNovembrisNovembrisOktobrisOktobrisSeptembrisSeptembrisAugustsAugustsJJūūlijslijs

JJūūnijsnijsMaijsMaijsAprAprīīlislisMartsMartsFebruFebruāārisrisJanvJanvāārisris

2008. gads2008. gadsProjekta finansProjekta finansēēššanas kalendanas kalendāārais plrais plāāns (summas LVL)ns (summas LVL)

* uzskaitīt kādi, pievienojot apliecinājuma dokumentus



papaššvaldvaldīības apliecinbas apliecināājums, ka iesniegtais projekts atbilst spjums, ka iesniegtais projekts atbilst spēēkkāā esoesoššam am 

papaššvaldvaldīības teritorijas plbas teritorijas plāānojumam un/vai detanojumam un/vai detaļļplplāānojumam;nojumam;
5.5.

papaššvaldvaldīības lbas lēēmums par lmums par līīdzfinansdzfinansēējuma piejuma pieššķķirirššanu anu vai vai aizaizņēņēmuma muma 

ņņememššanuanu
4.4.

AtbilstoAtbilstošši ar i ar MK 200MK 20077.gada .gada 1818..decembradecembra noteikumiem Nr. noteikumiem Nr. 912912

ūūdenssaimniecdenssaimniecīības bbas būūvju bvju būūvniecvniecīības projektu vbas projektu vēērtrtēēššanas komisijas anas komisijas 

atzinums par projekta ieceri vai apliecinatzinums par projekta ieceri vai apliecināājums, ka projekta iesniedzjums, ka projekta iesniedzēējs ir js ir 

iesniedzis Vides ministrijiesniedzis Vides ministrijāā iesniegumu par projekta ieceri (noriesniegumu par projekta ieceri (norāādot dot 

iesniegiesniegššanas datumu); anas datumu); DerDerēēs s -- Vides ministrijas kancelejas zVides ministrijas kancelejas zīīmogs par mogs par 

sasaņņememššanu uz projekta ieceres kopijas.anu uz projekta ieceres kopijas.

3.3.

projekta iesniedzprojekta iesniedzēēja reja reģģistristrāācijas un/vai nodokcijas un/vai nodokļļu maksu maksāāttāāja apliecja apliecīības kopija bas kopija 

(publisko ties(publisko tiesīību juridiskbu juridiskāām personm personāām netiek attiecinm netiek attiecināāta prasta prasīība iesniegt ba iesniegt 

rereģģistristrāācijas aplieccijas apliecīību, ja tai tbu, ja tai tāāda netiek izsniegta); da netiek izsniegta); 

2.2.

projekta tprojekta tāāme/ izmaksu kalkulme/ izmaksu kalkulāācija (Nolikuma pielikums Nr.2);cija (Nolikuma pielikums Nr.2);1.1.

LapuLapu
skaitsskaits

Dokumenta nosaukumsDokumenta nosaukums

Projekta iesniegumam pievienotie dokumentiProjekta iesniegumam pievienotie dokumenti

dokumentdokumentāāls apliecinls apliecināājums par projekta tjums par projekta tāāllāākkāās uzturs uzturēēššanas izmaksu seganas izmaksu segššanu anu 

un projekta rezultun projekta rezultāāttāā radradīīttāās infrastrukts infrastruktūūras elementu izmantoras elementu izmantoššanu projektanu projektāā
paredzparedzēētajiem mtajiem mēērrķķiem turpmiem turpmāāko 5 gadu laikko 5 gadu laikāā;;

6.6.



KOPKOPĀĀ (dokumentu, lapu skaits)(dokumentu, lapu skaits)

bbūūvvaldesvvaldes atzinums par tehniskatzinums par tehniskāā projekta saskaprojekta saskaņņooššanu (ja tehnisko projektu anu (ja tehnisko projektu 

plplāānots izstrnots izstrāāddāāt Fondam iesniegtt Fondam iesniegtāā projekta ietvaros, projekta ietvaros, bbūūvvaldesvvaldes atzinums atzinums 

nav nepiecienav nepiecieššams, bet iesniedzama informams, bet iesniedzama informāācija (dokumentu kopijas) par cija (dokumentu kopijas) par 

to, vai ir noslto, vai ir noslēēgts lgts līīgums par tehniskgums par tehniskāā projekta izstrprojekta izstrāādi vai ardi vai arīī tehnisktehniskāā
projekta izstrprojekta izstrāāde pilnde pilnīībbāā tiks veikta projekta ietvaros). tiks veikta projekta ietvaros). 

88

īīpapaššumtiesumtiesīības (bas (valdvaldīījumtiesjumtiesīībasbas) apliecino) apliecinošša dokumenta kopija, a dokumenta kopija, vai vai 

vienovienoššananāās ar zemes s ar zemes īīpapaššnieku vai tiesisko valdnieku vai tiesisko valdīīttāāju;  ju;  7.7.

Uzmanību!

2007. gada 23. decembrī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi 
Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju 

būvniecības kārtība" ar kuriem spēku zaudē konkursa nolikumos minētie 
MK noteikumi Nr. 129.

Ja iesniegums par projekta ieceri Vides ministrijā tika iesniegts 
līdz 23.12.2007. projektam sagatavotā un iesniegtā dokumentācija nav 
jāprecizē, bet no 23.12.2007. iesniegums par projekta ieceri Vides 

ministrijā iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.912 
prasībām.



aktivitātes "NOTEKŪDEŅU aktivitātes "NOTEKŪDEŅU 
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU 

DARBĪBAS UZLABOŠANAS DARBĪBAS UZLABOŠANAS 
PASĀKUMI"PASĀKUMI" nolikums unnolikums un projekta projekta 

iesnieguma specifiskās prasībasiesnieguma specifiskās prasības



NolikumsNolikums
Mērķis Mērķis -- finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kasfinansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas

saistīti ar saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības kvalitātes uzlabošanunotekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības kvalitātes uzlabošanu
vai jaunu iekārtu izbūvivai jaunu iekārtu izbūvi
(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada . gada 

1.februārim)1.februārim)

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTESATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES ::

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekNotekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekārtu ārtu 
būvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošinbūvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai āšanai 
aglomerācijāsaglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu līdz 200;ar cilvēku ekvivalentu līdz 200;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekNotekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana vai jaunu iekārtu ārtu 
būvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošinbūvniecība pašvaldībās, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai āšanai 
aglomerācijāsaglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu no 200 līdz 2000ar cilvēku ekvivalentu no 200 līdz 2000, , ja saskaņā ar ja saskaņā ar 
Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes atzinumu attīrīValsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes atzinumu attīrīšanas šanas 
iekārtas nenodrošina notekūdeņu attīrīšanuiekārtas nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši notekūdeņu atbilstoši notekūdeņu 
normatīvo aktu prasībām un pastāv būtiski vides piesārņojuma risnormatīvo aktu prasībām un pastāv būtiski vides piesārņojuma riski.ki.



Projekta iesniedzējs Projekta iesniedzējs var būtvar būt sabiedrisko pakalpojumusabiedrisko pakalpojumu
sniedzēji sniedzēji -- pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kāpašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā
arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgumsarī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums
par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 

Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamaisTiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais
finansējums no Fonda ir finansējums no Fonda ir līdz LVL 20līdz LVL 20 000 (par piešķirto000 (par piešķirto
finansējuma apjomu projektam, lemj Fonda Padome).finansējuma apjomu projektam, lemj Fonda Padome).

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošinaProjekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina
līdzfinansējums ne mazāk kā 50%līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projektamno kopējām projektam
atbilstošām izmaksām. atbilstošām izmaksām. 

Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā līdzlīdz 2008.2008.
gada 30.decembrim līdz kuram jāizlieto arī piešķirtaisgada 30.decembrim līdz kuram jāizlieto arī piešķirtais
finansējums.finansējums.



NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtu darbrtu darbīības uzlabobas uzlaboššana vai jaunu iekana vai jaunu iekāārtu rtu 

bbūūvniecvniecīība paba paššvaldvaldīībbāās, normats, normatīīvo aktu prasvo aktu prasīību izpildes nodrobu izpildes nodroššinināāššanai anai 

aglomeraglomerāācijcijāāss ar cilvar cilvēēku ekvivalentu no 200 lku ekvivalentu no 200 līīdz 2000,dz 2000, jaja saskasaskaņāņā ar Valsts ar Valsts 
vides dienesta Revides dienesta Reģģionionāāllāās vides ps vides pāārvaldes atzinumu attrvaldes atzinumu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtas rtas 
nenodronenodroššina notekina notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanuanu atbilstoatbilstošši noteki notekūūdedeņņu normatu normatīīvo aktu vo aktu 

prasprasīībbāām un pastm un pastāāv bv būūtiski vides piestiski vides piesāārrņņojuma riskiojuma riski

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtu darbrtu darbīības uzlabobas uzlaboššana vai jaunu iekana vai jaunu iekāārtu rtu 

bbūūvniecvniecīība paba paššvaldvaldīībbāās, normats, normatīīvo aktu prasvo aktu prasīību izpildes nodrobu izpildes nodroššinināāššanai anai 

aglomeraglomerāācijcijāāss ar cilvar cilvēēku ekvivalentu lku ekvivalentu līīdz 200dz 200

AtbilstAtbilstīība projektu konkursa nolikumba projektu konkursa nolikumāā noteiktajnoteiktajāām atbalstm atbalstāāmajmajāām aktivitm aktivitāāttēēm m 
(ar (ar XX atzatzīīmmēēt vienu)t vienu)



DokumentDokumentāāls apliecinls apliecināājums jums 
(pievienojami projekta (pievienojami projekta 

iesniegumam)iesniegumam)

AvAvāārijas siturijas situāācijas apraksts (tcijas apraksts (tāās cs cēēloloņņi, veikti, veiktāās s 
darbdarbīības tbas tāās novs novēērrššanai)anai)

DatumsDatums

InformInformāācija par notekcija par notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas sistanas sistēēmmāā notikunotikuššajajāām avm avāārijrijāāmm

lietus lietus ūūdens infiltrdens infiltrāācija gadcija gadāā pie ieplpie ieplūūdes notekdes notekūūdedeņņu u 
attattīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāā (m(m33))

noteknotekūūdedeņņu daudzums gadu daudzums gadāā pie ieplpie ieplūūdes notekdes notekūūdedeņņu u 
attattīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāā (m(m33))

kanalizkanalizāācijas sistcijas sistēēmas izbmas izbūūves/rekonstrukcijas gadsves/rekonstrukcijas gads

kanalizkanalizāācijas sistcijas sistēēmas tipi (dalmas tipi (dalīīttāā, apvienot, apvienotāā (lietus un (lietus un 
sadzsadzīīves))ves))

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas sistanas sistēēmas kanalizmas kanalizāācijas tcijas tīīklu galvenie rklu galvenie rāāddīīttāāji un to ji un to 

raksturojumsraksturojums



NolietojNolietojuu
msms

(%)(%)

ElektroElektro--
EEnnererģģijasijas
PatPatēēririņņšš
(kWh/(kWh/
gadgadāā))

SSūūkkņņuu
raražīžībaba

((l/sl/s))

NotekNotekūūdedeņņuu
ApjomsApjoms

(m(m33/gad/gadāā))

NotekNotekūūdedeņņuu
ApjomaApjoma
MMēērrīīttāājsjs
(ir/nav)(ir/nav)

SSūūkkņņuu
skaitsskaits

IzbIzbūūves/ves/
RekonstrRekonstruukk--

ccijas gadsijas gads

SSūūkkņņuu
stacija/stacija/
SSūūkkņņuu
markamarka

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas sistanas sistēēmas kanalizmas kanalizāācijas scijas sūūkkņņu staciju raksturojumsu staciju raksturojums



ReReģģionionāāllāās vide ps vide pāārvaldes noteiktrvaldes noteiktāās s 
prasprasīībasbas

PPēēc notekc notekūūdedeņņu u 
attattīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāāmm

Pirms notekPirms notekūūdedeņņu u 
attattīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāāmm

NNkopkop
55PPkopkop

44ĶĶSPSP33BSPBSP
55
22SVSV11

PiesPiesāārrņņojoojoššo vielu daudzums noteko vielu daudzums notekūūdedeņņos os 
(mg/l)(mg/l)

AnalAnalīžīžu u 
ņņememššanas anas 

datumidatumi
AnalAnalīžīžu u ņņememššanas vietaanas vieta

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas kvalitanas kvalitāāti raksturojoti raksturojoššie rie rāāddīīttāājiji**

* jāpievieno testēšanas pārskata kopijas

Piezīmes. 1 SV – suspendētās vielas; 2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš; 3 ĶSP –
ķīmiskais skābekļa patēriņš; 4 Pkop – kopējais fosfors; 5 Nkop – kopējais slāpeklis



PPēēc notekc notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāāmm

Pirms notekPirms notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāāmm

NNkopkop
55PPkopkop

44ĶĶSPSP33BSPBSP
55
22SVSV11

PiesPiesāārrņņojoojoššo vielu daudzums noteko vielu daudzums notekūūdedeņņos (mg/l)os (mg/l)
AnalAnalīžīžu u ņņememššanas vietaanas vieta

PlPlāānotie noteknotie notekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas kvalitanas kvalitāāti raksturojoti raksturojoššie rie rāāddīīttāāji pji pēēc projekta c projekta 

īīstenostenoššanasanas

KOPKOPĀĀ (dokumentu lapu skaits)(dokumentu lapu skaits)

Citi Citi 

Valsts vides dienesta ReValsts vides dienesta Reģģionionāāllāās vides ps vides pāārvaldes atzinums par attrvaldes atzinums par attīīrrīīššanas anas 

iekiekāārtu darbrtu darbīības neatbilstbas neatbilstīību notekbu notekūūdedeņņu normatu normatīīvo aktu prasvo aktu prasīībbāām un m un 

pastpastāāvovoššiem biem būūtiskiem vides piestiskiem vides piesāārrņņojuma riskiem ojuma riskiem aglomeraglomerāācijcijāāss ar ar 

cilvcilvēēku ekvivalentu no 200 lku ekvivalentu no 200 līīdz 2000dz 2000;;

8.8.

lapu skaitslapu skaitsDokumenta nosaukumsDokumenta nosaukums

Projekta iesniegumam pievienotie dokumentiProjekta iesniegumam pievienotie dokumenti



aktivitātes "DZERAMĀ ŪDENS aktivitātes "DZERAMĀ ŪDENS 
KVALITĀTES UZLABOŠANAS KVALITĀTES UZLABOŠANAS 

PASĀKUMI"PASĀKUMI" projekta projekta 
iesnieguma specifiskās prasībasiesnieguma specifiskās prasības



NolikumsNolikums
MērķisMērķis –– finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus 

projektus, kas saistīti ar projektus, kas saistīti ar dzeramā ūdens sagatavošanas dzeramā ūdens sagatavošanas 
kvalitātes uzlabošanukvalitātes uzlabošanu

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.fe(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim)bruārim)

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTESATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES::

–– Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo 

aktu prasību izpildes nodrošināšanai aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijāsaglomerācijās ar ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 200;iedzīvotāju skaitu līdz 200;

–– Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo Atdzelžošanas stacijas būvniecība pašvaldībās normatīvo 

aktu prasību izpildes nodrošināšanai aktu prasību izpildes nodrošināšanai aglomerācijāsaglomerācijās ar ar 

iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, ja tās atrodas avārijas iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, ja tās atrodas avārijas 

situācijā un pastāv būtiski sabiedrības veselības riski.situācijā un pastāv būtiski sabiedrības veselības riski.



Projekta iesniedzējs Projekta iesniedzējs var būtvar būt sabiedrisko pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēji sniedzēji -- pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā 
arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums par arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 

Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais 
finansējums no Fonda ir līdzfinansējums no Fonda ir līdz LVL 15LVL 15 000000 (par piešķirto(par piešķirto
finansējuma apjomu projektam, lemj Fonda Padome).finansējuma apjomu projektam, lemj Fonda Padome).

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina 
līdzfinansējums ne mazāk kā 50%līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projektam no kopējām projektam 
atbilstošām izmaksām. atbilstošām izmaksām. 

Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā līdz līdz 
2008.gada 30.decembrim līdz kuram jāizlieto arī  2008.gada 30.decembrim līdz kuram jāizlieto arī  
piešķirtais finansējums.piešķirtais finansējums.

. . 



AtdzelAtdzelžžooššanas stacijas banas stacijas būūvniecvniecīība paba paššvaldvaldīībbāās normats normatīīvo aktu prasvo aktu prasīību izpildesbu izpildes

nodronodroššinināāššanai anai aglomeraglomerāācijcijāāss ar iedzar iedzīīvotvotāāju skaitu no 200 lju skaitu no 200 līīdz 2000, ja tdz 2000, ja tāās atrodass atrodas

avavāārijas siturijas situāācijcijāā un pastun pastāāv bv būūtiski sabiedrtiski sabiedrīības veselbas veselīības riskibas riski

AtdzelAtdzelžžooššanas stacijas banas stacijas būūvniecvniecīība paba paššvaldvaldīībbāās normats normatīīvo aktu prasvo aktu prasīību izpildesbu izpildes

nodronodroššinināāššanai anai aglomeraglomerāācijcijāāss ar iedzar iedzīīvotvotāāju skaitu lju skaitu līīdz 200dz 200

AtbilstAtbilstīība projektu konkursa nolikumba projektu konkursa nolikumāā noteiktajnoteiktajāām atbalstm atbalstāāmajmajāām aktivitm aktivitāāttēēm m 

(ar (ar XX atzatzīīmmēēt vienu)t vienu)



XXXXXX
PatPatēērrēēttāājamjam

piepieņņemama bezemama bez
bbūūtisktiskāām izmaim izmaiņāņāmm

0,20,2NormatNormatīīvvāās prass prasīībasbas

Pie patPie patēērrēēttāājaja

PPēēc c ūūdens dens 
sagatavosagatavoššanas anas 
iekiekāārtasrtas

Pie urbumaPie urbuma

CitiCiti
piemaispiemaisīījumijumi

ŪŪdens dens duduļļkainkainīībabaDzelzs (mg/l)Dzelzs (mg/l)
ŪŪdens analdens analīžīžu u 
ņņememššanas datumianas datumi

ŪŪdens analdens analīžīžu u 
ņņememššanas vietaanas vieta

DzeramDzeramāā ūūdens kvalitdens kvalitāātes pates paššreizreizēējie rjie rāāddīīttāāji*ji*

* pielikumā pievienojams Sabiedrības veselības aģentūras atzinumus ūdens kvalitātei (gan pie 

urbuma, gan pie patērētāja) un pēdējā gada laikā veikto ūdens kvalitātes analīžu kopijas



≤≤ 0,20,2Pie patPie patēērrēēttāājaja

ppēēc c ūūdens sagatavodens sagatavoššanas iekanas iekāārtasrtas

Pie urbumaPie urbuma

CitiCiti
piemaispiemaisīījumijumi

ŪŪdens dens duduļļkainkainīībabaDzelzs (mg/l)Dzelzs (mg/l)ŪŪdens analdens analīžīžu u ņņememššanas vietaanas vieta

PlPlāānotie dzeramnotie dzeramāā ūūdens kvalitdens kvalitāātes rtes rāāddīīttāāji pji pēēc projekta c projekta īīstenostenoššanasanas

EsoEsoššāās s ūūdens atdzeldens atdzelžžooššanas iekanas iekāārtas uzstrtas uzstāāddīīššanas vai rekonstrukcijas anas vai rekonstrukcijas 

datumsdatums

DokumentDokumentāāls apliecinls apliecināājums jums 
(pievienojami projekta (pievienojami projekta 

iesniegumam)iesniegumam)

AvAvāārijas siturijas situāācijas apraksts (tcijas apraksts (tāās cs cēēloloņņi, veikti, veiktāās s 
darbdarbīības tbas tāās novs novēērrššanai)anai)

DatumsDatums

InformInformāācija par cija par ūūdens apgdens apgāādes sistdes sistēēmmāā notikunotikuššajajāām avm avāārijrijāāmm



Q H2O = {E(Q H2O = {E(kWhkWh)/J()/J(kWkW)} x )} x Qmax.sQmax.s.  (m3/h), .  (m3/h), 

kur QH2Okur QH2O-- saražotais ūdenssaražotais ūdens

E E –– patērētā enerģija urbumampatērētā enerģija urbumam

(kWh/gadā)(kWh/gadā)

J J –– sūkņa jauda (kW)sūkņa jauda (kW)

Qmax.sQmax.s. . –– sūkņa sūkņa maxmax ražība (m3/h)ražība (m3/h)

AprAprēķēķina metodes aprakstsina metodes apraksts

Ar Ar 
apraprēķēķina ina 
metodimetodi

ar ar ūūdens skaitdens skaitīīttāājuju
ŪŪdens patdens patēēririņņa apjoms noteikts a apjoms noteikts 
(atz(atzīīmmēēt ar X)t ar X)

Pavisam kopPavisam kopāā

……

IestIestāādes (skolas, slimndes (skolas, slimnīīcas cas u.cu.c))33

N/AN/AUzUzņēņēmumimumi22

IedzIedzīīvotvotāājiji11

mm33/gad/gadāāmm33//dnndnn

AprAprēķēķinināātie tie ūūdens patdens patēēririņņiiŪŪdens dens 
patpatēēririņņa a 
norma norma 

l/l/dnndnn uz 1 uz 1 
cilvcilv..

skaitsskaitsPatPatēērrēēttāājsjs

PaPaššreizreizēējais jais ūūdens patdens patēēririņņšš



AprAprēķēķina metodes aprakstsina metodes apraksts

Pavisam kopPavisam kopāā

……

IestIestāādes (skolas, slimndes (skolas, slimnīīcas cas 
u.cu.c))

33

N/AN/A
UzUzņēņēmumimumi22

IedzIedzīīvotvotāājiji11

mm33/gad/gadāāmm33//dnndnn

AprAprēķēķinināātie tie ūūdens dens 
patpatēēririņņii

ŪŪdens patdens patēēririņņa a 
norma l/norma l/dnndnn uz uz 

1 1 cilvcilv..
skaitsskaitsPatPatēērrēēttāājsjs

PlPlāānotais notais ūūdens patdens patēēririņņšš ppēēc projekta c projekta īīstenostenoššanasanas



aktivitātes "ATSEVIŠĶU aktivitātes "ATSEVIŠĶU 
PAŠVALDĪBU IESTĀŽU PAŠVALDĪBU IESTĀŽU 

AUTONOMĀS ŪDENS APGĀDES AUTONOMĀS ŪDENS APGĀDES 
UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

DARBĪBAS UZLABOŠANAS DARBĪBAS UZLABOŠANAS 
PASĀKUMI"PASĀKUMI" projekta iesnieguma projekta iesnieguma 

specifiskās prasībasspecifiskās prasības



NolikumsNolikums

Mērķis Mērķis -- finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus 

projektus, kas saistīti ar atsevišķu pašvaldību iestāžu projektus, kas saistīti ar atsevišķu pašvaldību iestāžu 

autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas 

darbības uzlabošanas pasākumu veikšanudarbības uzlabošanas pasākumu veikšanu gadījumos, gadījumos, 

ja šo iestāžu ūdens apgādes sistēmu nav iespējams ja šo iestāžu ūdens apgādes sistēmu nav iespējams 

pieslēgt centrālajai ūdens apgādes un kanalizācijas pieslēgt centrālajai ūdens apgādes un kanalizācijas 

sistēmai vai arī tās pieslēgšana nav tehniskisistēmai vai arī tās pieslēgšana nav tehniski--

ekonomiski pamatotaekonomiski pamatota

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada 1.februārim) . gada 1.februārim) 



Projekta iesniedzējs Projekta iesniedzējs var būt pašvaldības vai pašvaldību iestādes.var būt pašvaldības vai pašvaldību iestādes.

Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais finansTiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais finansējums no ējums no 
Fonda ir:Fonda ir:

–– līdz LVL 25līdz LVL 25 000000, ja tiek realizēti gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas , ja tiek realizēti gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas 
sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi;sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi;

–– līdz LVL 15līdz LVL 15 000000, ja tiek realizēti kanalizācijas sistēmas darbības , ja tiek realizēti kanalizācijas sistēmas darbības 
uzlabošanas pasākumi;uzlabošanas pasākumi;

–– līdz LVL 10līdz LVL 10 000000, ja tiek realizēti ūdens apgādes sistēmas darbības , ja tiek realizēti ūdens apgādes sistēmas darbības 
uzlabošanas pasākumi uzlabošanas pasākumi 

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums līdzfinansējums 
ne mazāk kā 50%ne mazāk kā 50% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām. no kopējām projektam atbilstošām izmaksām. 

Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā līdz 2008. gada 30. līdz 2008. gada 30. 
decembrimdecembrim līdz kuram jāizlieto arī piešķirtais finansējums.līdz kuram jāizlieto arī piešķirtais finansējums.



Aktivitātes projekta iesnieguma veidlapā ir apvienoti Aktivitātes projekta iesnieguma veidlapā ir apvienoti 

svarīgākie projekta apraksta un izvērtēšanas aspekti no svarīgākie projekta apraksta un izvērtēšanas aspekti no 

aktivitātēm “aktivitātēm “DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES 
UZLABOŠANAS PASĀKUMI”UZLABOŠANAS PASĀKUMI” un un “NOTEKŪDEŅU “NOTEKŪDEŅU 
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBĪBAS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBĪBAS 
UZLABOŠANAS PASĀKUMI“UZLABOŠANAS PASĀKUMI“..



Piemērs:Piemērs:

11. . ŪŪdens apgdens apgāādes sistdes sistēēmu nav iespmu nav iespēējams piesljams pieslēēgt centrgt centrāālajai lajai ūūdens apgdens apgāādes un des un 

kanalizkanalizāācijas sistcijas sistēēmai mai 

2. Piesl2. Pieslēēggššana centralizana centralizēētai tai ūūdensapgdensapgāādes un kanalizdes un kanalizāācijas sistcijas sistēēmai ir tehniskimai ir tehniski--

ekonomiski neizdevekonomiski neizdevīīga (ga (ššajajāā gadgadīījumjumāā ir nepiecieir nepiecieššams norams norāāddīīt konkrt konkrēētus tus 

apraprēķēķinus, pieminus, piemēēram, lram, līīdz centralizdz centralizēētai tai ūūdensapgdensapgāādes un kanalizdes un kanalizāācijas cijas 

sistsistēēmai ir X metri, kuru pieslmai ir X metri, kuru pieslēēggššana centralizana centralizēētajai sisttajai sistēēmai izmaksmai izmaksāā Y Ls, Y Ls, 

kas izmakskas izmaksāā vairvairāāk nekk nekāā esoesoššāās autonoms autonomāās sists sistēēmas savemas saveššana kana kāārtrtīībbāā vai vai 

jaunas izbjaunas izbūūve) ve) 

ObjektObjektīīvs pamatojums vs pamatojums ūūdensapgdensapgāādes un kanalizdes un kanalizāācijas autonomas cijas autonomas 
sistsistēēmas nepieciemas nepiecieššamamīībaibai



BBūūvniecvniecīības pabeigbas pabeigššana likumdoana likumdoššananāā noteiktajnoteiktajāā kkāārtrtīībbāā. . NodoNodoššana ekspluatana ekspluatāācijcijāā

ApkApkāārtrtēējjāās vides sakops vides sakopššana pana pēēc bc būūvdarbiem  vdarbiem  LabiekLabiekāārtortoššanaana

EsoEsoššo noteko notekūūdedeņņu kvalitu kvalitāātes neatbilsttes neatbilstīība Reba Reģģionionāāllāās vides ps vides pāārvaldes rvaldes 

B kategorijas atB kategorijas atļļaujaujāā piespiesāārrņņojoojoššajai darbajai darbīībai noteiktbai noteiktāās s 

maksimmaksimāāli pieli pieļļaujamaujamāās koncentrs koncentrāācijas attcijas attīīrrīīto notekto notekūūdedeņņu u 

raksturraksturīīgajiem parametriemgajiem parametriem

NotekNotekūūdedeņņu attu attīīrrīīššanas iekanas iekāārtu atjaunortu atjaunoššana ana 
un/vai izbun/vai izbūūveve

Lai nodroLai nodroššinināātu efekttu efektīīvu vu aeraerāācijascijas sistsistēēmas funkcionmas funkcionēēššanuanuKompresora nomaiKompresora nomaiņņaa

AtbilstoAtbilstošša noteka notekūūdedeņņu novadu novadīīššana uz attana uz attīīrrīīššanas iekanas iekāārtrtāām m KanalizKanalizāācijas scijas sūūkkņņu stacijas rekonstrukcijau stacijas rekonstrukcija

KvalitatKvalitatīīva va ūūdens ieguves vietas nodrodens ieguves vietas nodroššinināāššanaanaArtArtēēziskziskāās akas ps akas pāārbrbūūveve

AvAvāārijas posmu likvidrijas posmu likvidēēššana / atbilstoana / atbilstoššas as ūūdens piegdens piegāādes des 

nodronodroššinināāššanaana
ŪŪdensvada izbdensvada izbūūve vai rekonstrukcijave vai rekonstrukcija

ŪŪdendenīī esoesoššas dzelzs koncentras dzelzs koncentrāācijas samazincijas samazināāššanaianaiAtdzelAtdzelžžooššanas iekanas iekāārtas pieslrtas pieslēēggššana ana 
ūūdensapgdensapgāādes sistdes sistēēmaimai

PaaugstinPaaugstināātas dzelzs koncentrtas dzelzs koncentrāācijas novcijas novēērrššanai no urbuma paceltajanai no urbuma paceltajāā
ūūdendenīī

AtdzelAtdzelžžooššanas iekanas iekāārtas uzstrtas uzstāāddīīššanaana

AtdzelAtdzelžžooššanas iekanas iekāārtu darba krtu darba kāārtrtīībbāā uzturuzturēēššanas nodroanas nodroššinināāššanaianaiAtdzelAtdzelžžooššanas iekanas iekāārtas rtas ēēkas izbkas izbūūve / ve / 
rekonstrukcijarekonstrukcija

NepiecieNepiecieššamo bamo būūvdarbu un izmaksu izvvdarbu un izmaksu izvēērtrtēēššana un plana un plāānonoššanaanaTP izstrTP izstrāāddāāššanaana

BBūūvdarbu uzsvdarbu uzsāākkššanaanaProjektProjektēēššanas un banas un būūvdarbu lvdarbu līīguma noslguma noslēēggššanaana

AtbilstAtbilstīība ba ““Publisko iepirkumu likumamPublisko iepirkumu likumam””, k, kāā ararīī bbūūvniecvniecīības darbu bas darbu 

veikveikššanas pretendentu apzinanas pretendentu apzināāššana un finansiana un finansiāāli izdevli izdevīīggāāka ka 

piedpiedāāvvāājuma izvjuma izvēēlele
Iepirkuma procedIepirkuma procedūūrara

AktivitAktivitāātes nepiecietes nepiecieššamamīības pamatojumsbas pamatojumsProjekta aktivitProjekta aktivitāātete

Projekta aktivitProjekta aktivitāātes un to nepiecietes un to nepiecieššamamīības pamatojumsbas pamatojums
ĪĪsi aprakstsi aprakstīīt skaidri defint skaidri definēētas projekta btas projekta būūtisktiskāākkāās aktivits aktivitāātes (darbtes (darbīības), kas saskan ar projekta uzdevumiem un ir vbas), kas saskan ar projekta uzdevumiem un ir vēērstas uz projekta rezultrstas uz projekta rezultāātu sasniegtu sasniegššanuanu



aktivitātes "BEZSAIMNIEKA aktivitātes "BEZSAIMNIEKA 
ARTĒZISKO URBUMU ARTĒZISKO URBUMU 

TAMPONĒŠANA"TAMPONĒŠANA" projekta projekta 
pieteikuma specifiskās prasībaspieteikuma specifiskās prasības



NolikumsNolikums

Mērķis Mērķis -- konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar 
bezsaimnieka vai neizmantojamu pazemes ūdens ieguves bezsaimnieka vai neizmantojamu pazemes ūdens ieguves 
artēzisko urbumu, kas atrodas uz zemes, kas atrodas valsts vai artēzisko urbumu, kas atrodas uz zemes, kas atrodas valsts vai 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā, likvidēšanu tos tamponējotpašvaldības īpašumā vai valdījumā, likvidēšanu tos tamponējot

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada 1.februārim). gada 1.februārim)

Projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītasProjektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas
arar bezsaimnieka vai neizmantojamu pazemes ūdens ieguves bezsaimnieka vai neizmantojamu pazemes ūdens ieguves 
artēzisko urbumu, kas atrodas uz zemes,artēzisko urbumu, kas atrodas uz zemes, kas atrodas valsts vai kas atrodas valsts vai 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā (netiek atbalstīta uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā (netiek atbalstīta uz 
privātīpašuma esoša urbuma tamponēšana), privātīpašuma esoša urbuma tamponēšana), likvidēšanu tos likvidēšanu tos 
tamponējot.tamponējot.



Projekta iesniedzējs Projekta iesniedzējs var būt privātpersonas (fiziskās var būt privātpersonas (fiziskās 
personas tikai reģistrēti nodokļu maksātāji personas tikai reģistrēti nodokļu maksātāji 
(pašnodarbinātās personas)) un publisko tiesību (pašnodarbinātās personas)) un publisko tiesību 
juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). 

Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais Tiek atbalstīti projekti, kuru īstenošanai nepieciešamais 
finansējums no Fonda ir līdzfinansējums no Fonda ir līdz LVL 5 000 (viena urbuma LVL 5 000 (viena urbuma 
tamponēšanai)tamponēšanai). P. Par piešķirto finansējuma apjomu ar piešķirto finansējuma apjomu 
projektam, lemj Fonda Padome.projektam, lemj Fonda Padome.

Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk kā līdz līdz 
2008. gada 30. decembrim, līdz kuram jāizlieto arī 2008. gada 30. decembrim, līdz kuram jāizlieto arī 
piešķirtais finansējums. piešķirtais finansējums. 



Dziļuma rādītāji m, un apraksts kā šis rādītājs tika iegūtsDziļuma rādītāji m, un apraksts kā šis rādītājs tika iegūts
TamponTamponēēttāā urbuma dziurbuma dziļļuma uma 

parametri un mparametri un mēērrīījumu jumu 

metodikametodika

KOPKOPĀĀ (dokumentu, lapu skaits)(dokumentu, lapu skaits)

citiciti
6.6.

īīpapaššumtiesumtiesīības (bas (valdvaldīījumtiesjumtiesīībasbas) apliecino) apliecinošša dokumenta kopija, kas a dokumenta kopija, kas 

apliecina, ka tamponapliecina, ka tamponēējamais urbums atrodas uz valsts vai pajamais urbums atrodas uz valsts vai paššvaldvaldīības bas 

īīpapaššumumāā vai valdvai valdīījumjumāā esoesoššas zemesas zemes
5.5.

Valsts vides dienesta atzinums par urbuma tamponValsts vides dienesta atzinums par urbuma tamponēēššanas nepiecieanas nepiecieššamamīību bu 

ttāā bbīīstamstamīības dbas dēļēļ
4.4.

ŪŪdensgdensgūūtnestnes rekonstrukcijas projekta kopija (ja trekonstrukcijas projekta kopija (ja tāāds ir izstrds ir izstrāāddāāts)ts)
3.3.

projekta iesniedzprojekta iesniedzēēja reja reģģistristrāācijas un/vai nodokcijas un/vai nodokļļu maksu maksāāttāāja apliecja apliecīības kopija bas kopija 

(publisko ties(publisko tiesīību juridiskbu juridiskāām personm personāām netiek attiecinm netiek attiecināāta prasta prasīība iesniegt ba iesniegt 

rereģģistristrāācijas aplieccijas apliecīību, ja tai tbu, ja tai tāāda netiek izsniegta)da netiek izsniegta)

2.2.

projekta tprojekta tāāme/ izmaksu kalkulme/ izmaksu kalkulāācijacija
1.1.

lapu skaitslapu skaitsDokumenta nosaukumsDokumenta nosaukums

Projekta iesniegumam pievienotie dokumentiProjekta iesniegumam pievienotie dokumenti



Pirms iesniegt projektu LVAFA, atbildiet uz šiem Pirms iesniegt projektu LVAFA, atbildiet uz šiem 
jautājumiem:jautājumiem:

•• Vai projekta mērķis atbilst nolikumā atbalstītajām Vai projekta mērķis atbilst nolikumā atbalstītajām 
aktivitātēm?aktivitātēm?

•• Vai ir skaidri formulēts projekta mērķis, uzdevumi, rezultāti?Vai ir skaidri formulēts projekta mērķis, uzdevumi, rezultāti?

•• Vai projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie Vai projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti?dokumenti?

•• Vai pieņemts pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma Vai pieņemts pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu projektam (neder pašvaldības priekšsēdētāja nodrošināšanu projektam (neder pašvaldības priekšsēdētāja 
parakstīta garantijas vēstule)?parakstīta garantijas vēstule)?

•• Vai vēlams pievienota Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par to, kaVai vēlams pievienota Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par to, ka
iesniedzējam nav nodokļu parādu?iesniedzējam nav nodokļu parādu? (izsniegta ne agrāk kā 10 dienas (izsniegta ne agrāk kā 10 dienas 
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Fonda administrācijā )pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Fonda administrācijā )

•• Vai iestādes nosaukums uzrakstīts bez saīsinājumiem un norādītā Vai iestādes nosaukums uzrakstīts bez saīsinājumiem un norādītā 
adrese ir pareiza?adrese ir pareiza?

•• Vai norādītas projekta izmaksas un pieprasītais finansējums Vai norādītas projekta izmaksas un pieprasītais finansējums 
no fonda nepārsniedz nolikumā paredzēto maksimālo no fonda nepārsniedz nolikumā paredzēto maksimālo 
projekta finansējumaprojekta finansējuma apjomu?apjomu?



•• Vai pieteikumā ir iekļauta informācija par projekta Vai pieteikumā ir iekļauta informācija par projekta īstenotāju?īstenotāju?

•• Vai līdzfinansējums ir ne mazāks par 50% no kopējām Vai līdzfinansējums ir ne mazāks par 50% no kopējām 

projekta izmaksām?projekta izmaksām?

•• Vai projekta realizācijas termiņš atbilst plānoto pasākumu Vai projekta realizācijas termiņš atbilst plānoto pasākumu 
pilnvērtīgai īstenošanai?pilnvērtīgai īstenošanai?

•• Vai persona ar paraksta tiesībām ir parakstījis projekta Vai persona ar paraksta tiesībām ir parakstījis projekta 
pieteikumu?pieteikumu?

•• Vai projekta iesniegums ir cauršūts un tam pievienota Vai projekta iesniegums ir cauršūts un tam pievienota 

elektroniskā versija?elektroniskā versija?



LATVIJAS VIDES LATVIJAS VIDES 

AIZSARDZĪBAS FONDA AIZSARDZĪBAS FONDA 

ADMINISTRĀCIJAADMINISTRĀCIJA

PILS IELA 17, RĪGA, LV PILS IELA 17, RĪGA, LV –– 10501050

Tālrunis 67503322, Fakss 67503304Tālrunis 67503322, Fakss 67503304

EE--pasts: pasts: lvafa@lvafa.gov.lv; lvafa@lvafa.gov.lv; 

www.lvafa.gov.lvwww.lvafa.gov.lv


