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Kāpēc
• Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas
priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem
iedzīvotājiem – uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldības darbiniekiem un
iedzīvotājiem. LIFE GOODWATER IP projekta gaitā vēlamies stiprināt šo
sadarbību, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā
pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu
iniciatīvām un pasākumiem.
• Kopīgas aktivitātes tiek vairāk novērtētas un atzītas par nozīmīgām, turklāt
tās ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība.
Pašlaik gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām,
kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma
stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām
publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.

Kur
Visa Latvijas teritorija

Avots: LVĢMC

Upju baseini

Upju baseinu apsaimniekošanas plānu
darbības teritorijas

Vispārīga informācija
• Kopējas grantu budžets 70 000 EUR. Pirmajā fāzē 50 000 EUR
• Maksimālais apjoms vienam projektam 8000 EUR
• Minimālais apjoms vienam projektam 800 EUR
• Atbalsta intentsitāte:100%
• Pieteicēji – sadarbības grupa
• Pašvaldība, vietēja vai nozares NVO, iedzīvotāji, uzņēmēji,
lauksaimnieki, mežsaimnieki, akvakultūras pārstāvji uc.
• Vadošais pieteicējs – juridiska persona.

Sagatavošanas procesā. Grantu shēmas uzsaukumā vēl iespējamas izrmaiņas.

Kā
• 4 semināri (veltīts katram upes baseinam);
• Pieteikšanās divās kārtās:
• Pirmā kārta
• 2021. aprīlis: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību,
ieviešanas gaitu;
• 2021 maijs: ideju izvērtēšana komisijā, aicināšana papildināt,
speciālistu viedokļi;

• Otrā kārta
• 2021 jūnijs: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;
• 2021 augusts-septembris: apstiprina projektus, slēdz līgumus, uzsāk
ieviešanu.

• Projekta ilgums – līdz 4 gadiem
• Par aktivitāšu idejām Andas Ruskules (Baltijas Vides forums) prezentācijā.

Atbalstāmās izmaksas
• Aprīkojums/iekārtas, kas tieši paredzēts upju stāvokļa uzlabošanai
• Mazais aprīkojums kopšanas utml. darbiem
• Traktortehnikas utml. noma
• Degvielas izmaksas
• Augstas kvalifikācijas speciālisti īpašiem darbiem
• Konsultācijas būs pieejamas no projekta partneriem bez papildus
samaksas
• Netiks atbalstītas personāla izmaksas – balstīsies uz brīvprātīgo darbu, kas
būs kā ieguldījums no realizētāju puses.
Sagatavošanas procesā. Grantu shēmas uzsaukumā vēl iespējamas izrmaiņas.

Vērtēšanas kritēriji
• 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 mēŗku sasniegšanai

• Idejas pielietojuma diapazons
• Kā paredzamā aktivitāte ietekmēs vietējo ūdeņu kvalitāti un aplēšamā
ietekmes nozīmība
• Ekonomiskās lietderības vērtējums
• Vai izvēlētais risinājums potenciāli būtu piemērojams arī citās teritorijās
un/vai citā nozarē vai sektorā;

Vērtēšanas kritēriji
• Darbības kapacitāte
• Partneru piemērotība realizējamajai idejai
• Partneriem ir pieejami resursi (tehnoloģiskās iespējas un iekārtas)
projekta idejas īstenošanai

• Izvērtējot projektus tiks ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā
divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus. Iemesls – parādīt pēc
iespējas dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.
• Ja tiks iesniegts liels skaits līdzīgu ideju, atbalstīts tiks prentendents/i, kura
pieteikums saņems lielāko punktu skaitu;

Lai labas idejas un veiksmīgi uzlabojumi!

