2

1-07/110

Jaunpils novada dome

Galvenās aktivitātes

Projekta indikatīvā
summa

koncepcija

Projekta koncepcijas
iesniedzējs

1-07/108 Saldus novada pašvaldība

Projekta nosaukums

1

Proj.Nr.

Nr.p.
k.

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides
apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecība; 2. 2 kanalizāciju
sist.apvienošana; 3. septiķu tīrīšana, aizbēršana; 4. talka; 5. priekšlikumi parka
attīstībai

51 858

koncepcija

Vides apdraudējuma risku novēršana Ķimšu
ūdenskrātuvē

1. Sakārtot hidrotehnisko būvi; 2. pārgāžu augšējo betonēto malu saīsināt no
11,45m BAS līdz 10,90 m BAS; 3. aizvaru nomaiņa

Komentāri/
piezīmes

Projekts konceptuāli atbalstāms
atbalstāms

30 000

koncepcija

Vēršu uzmanību uz to, ka kopējās indikatīvās izmaksas ir zemākas, nekā noteikts LVAF attiecīgā konkursa nolikuma 4.4. punktam.
No koncepcijas nav saprotams, kādā veidā projekta īstenošanā tiks iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Tāpat nav skaidrs, vai tiešām
projekta rezultāti rada tiešu pozitīvu ietekmi vismaz 200 pašvaldības iedzīvotājiem.
Atbalstāms ar piezīmi, ka koncepcijā netiek piemināts, kā tiks izpildīta nolikuma prasība "projekta aktivitātēs un pasākumos tiek
praktiski iesaistīti vietējie iedzīvotāji..." Ierobežota finansējuma apstākļos projekts vērtējams kā neprioritārs.
nav prioritārs, galvenais uzsvars uz teritorijas labiekārtošanu

3

1-07/111

Jēkabpils novada
pašvaldība

Zasas muižas parka bioloģiskās daudzveidības un
ainaviskās vērtības saglabāšana

1. Zasas muižas parka apsaimniekošanas plāna izstrāde; 2. Sakopšanas talkas; 3.
infrastruktūras atjaunošana

73 350

koncepcija

4

1-07/113

Baldones novada
pašvaldība

Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā
Baldones novadā

1. Monitorings 2 dīķiem; 2. info stendi; 3. 1 dīķa tīrīšana, 1 labiekārtošana

42 270

koncepcija

5

1-07/116

Cēsu novada pašvaldība

Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu
novadā

Diemžēl nav skaidrs, ko projekta pieteicēji saprot ar "bioloģisko daudzveidību", līdz ar to ir bažas vai darbu rezultātā tieši necietīs
parka bioloģiskā daudzveidība, jo sugu dzīvotnes ir arī veci, dobumaini koki, sausokņi un kritalas, svarīga ir ne tikai kokkaugu, bet
arī zemsedzes sugu daudzveidība, ar ko jārēķinās, plānojot parka apsaimniekoošanu un infrastruktūras izveidošanu. Diemžēl nav
arī minēts , kādu jomu eksperti tiks piesaistīti (šķiet. minimums būtu dendrologs, arborists, ainavu arhitekts, putnu un
bezmugurkaulnieku sugu, meža un ūdeņu biotopu eksperti). Plāna izstrādes ietvaros jāparedz sabiedrības informāšana un plāna
sabiedriskās apspriešana. Koncepcija ir prioritāri atbalstāma, ja projekta pieteikumu papildina, norādot, uz kādām bioloģiskās
daudzveidības vērtībām tiks vērsta uzmanība un kādu jomu eksperti tiks piesaistīti, un tiek paredzēta sabiedrības līdzdalība plāna
izstrādes priecesā. Izmaksu lielāko daļu veido infrastruktūras izbūvēšana, tādēļ projekta pieteikumā ieteicams šīs iemaksas
sadalīt atbilstoši konkrētiem darbiem, lai ierobežota finansējuma apstākļos varētu veikt prioritārākos darbus.
atbalstāms

1. Izstrādāt ierobežošanas metodiku; 2. Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi
(Sosnovska latvānis, Kanādas zeltslotiņa, puķu spriganes)

44 100

koncepcija

Skaidra un atbalstāma koncepcija. Ieteicams projekta ietvaros paredzēt sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Lielākās
izmaksas veido praktiskie invazīvo sugu apkarošaans pasākumi, kas tomēr ir zemes īpašnieku atbildība, tādēļ projekta pieteikumā
jāpamato LVAF fināsējuma izmantošana šiem darbiem - vai ļoti nozīmīgas, jutīgas un bioloģiski vērtīgas vietas, vai metožu
demostrēšanas vietas, vai vietas, kas prioritāri svarīgas izplatības ierobežošanai utml.
Invazīvās ugas ir problēma. Nav saprotams, kādas metodes plānots pielietot, lai ierobežotu un iznīcinātu invazīvās sugas - vai tikai
teritoriju uzmērīšana?. Tiek pieminēts LIFE projekts un ka tajā tiek risināta šī problēma veicot ganīšanu.

6

1-07/118

Valmieras pilsētas
pašvaldība

Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana Valmieras
kapos

1. 4 kapsētās izveidot pazemes atkritumu konteineru laukumus; 2.Informatīvā
lekcija apsaimniekotājiem

Lielvārdes novada
pašvaldība

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstības
vides aizsardzības prasībām nodrošināšana
Lielvārdes novadā

1. Apzināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu daudzumu; 2. Izveidot reģistru;
3. Pārbūvēt/atjaunot vides prasībām neatbilstošās sistēmas

71 925

50 720

koncepcija Projektu atbalstu konceptuāli. Par sadzīves atkritumiem piekrītu pazemes konteineru izveidei, ja situācija uz vietas to pieļauj.
Zaļajiem jeb bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem tomēr mans uzskats, ka labāk pieturēties pie 6-20m3, jo viņi neblietējas un
pašiem ērtāka apsaimniekošana. par informāciju un semināriem iebildumu nav.
Pieļauju, ka šī problēma ir daudzās pašvaldībās. Varbūt tās risināšanai varētu būt speciāls valsts finansējums?

7

1-07/119

koncepcija Nav atbalstāms. Pēc būtības nav plānota atbilstoša rīcība nolikumā ietvertām aktivitātēm. Ja diskusijās ar Latvijas Pašvaldību
savienību un VVD tiek izvirzīta kā prioritāte, tad var diskutēt par šādu projekta konkursu nākotnē, nosakot 30 - 50% LVAF
finansējumu, izprotot piesārņotāja un pašvaldības atbildību.

8

1-07/120

Salas novada pašvaldība

Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
pārbūve potenciālo vides risku novēršanai

1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde; 2. Topogrāfiskā plāna izstrāde; 3.
būvprojekta izstrāde un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

146 001

koncepcija

9

1-07/121

Alūksnes novada
pašvaldība

Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu
pagastā

1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde; 2. Melnupes gultnes tīrīšana 3 vietās; 3.
Ieteces un izteces tīrīšana; 4. Melnupes attīrīšana no kokiem un bebru
aizsprostiem

56 000

koncepcija

Vadakstes muižas parka vides risku izvērtējums,
1-07/122 Saldus novada pašvaldība praktiska vides risku novēršana un vides stāvokļa
uzlabošana

1. topogrāfiskā uzmērīšana; 2. parka apsaimniekošanas plāns; 3. talkas, koku
izzāģēšana; 4. apzaļumošana un teritorijas labiekārtošana; 5. soliņu un
atkritumu urnu izvietošana

35 500

10

11

12

13

14

1-07/123

1-07/124

1-07/125

1-07/126

Olaines novada
pašvaldība

Smiltenes novada dome

Rūjienas novada
pašvaldība

Naukšēnu novada
pašvaldība

1. iedzīvotāju aptauja par velo lietošanu; 2. velosipēdu maršrutu karte; 3. 10
Gaisa piesārņojuma samazināšana Olaines novadā velo novietnes ; 4. 19 apgaismojuma laternas ar saules un vēja ģeneratoriem; 5.
publisks maršruta plānotājs novada teritorijā; 6. informatīvo mat. izveide

Bilskas ezera vides stāvokļa uzlabošana

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve Rūjienā pie Rūjas upes

Antropogēnās slodzes samazināšana Naukšēnu
novada iedzīvotāju atpūtas objektos

Izkopt aizaugošos ezera krastus. Nodrošināt optimālus apstākļus
makšķerniekiem izveidojot 5 laipas.
Ierīkot atpūtas vietas un skatu torni putnu vērošanai.

Konceptuāli atbalstu, kaut gan iepriekš prasītos visu vides risku izvērtējums un alternatīvie varianti, jo lielas izmaksas, rēķinot uz
teritoriju.

Projekts atbalstāms
Atbalstāms, bet ne prioritāti. Neliela iedzīvotaju iesaiste - 2 talkas parka sakopšanā un atjaunošanā.

koncepcija
atbalstāms

117 400

koncepcija Projekts nav atbalstāms. Priekšizpētei par potenciālajiem velomaršrutiem, kā arī par citām sabiedriskā transporta un

velotransporta infrastruktūras pilnveides vajadzībām jābūt veiktai līdz projekta pieteikuma iesniegšanai. Laternu aprīkošanu ar
saules baterijām / vēja ģeneratoriem var finansēt no citiem līdzekļiem, piem., KPFI. Projektā ir neliela vietējo iedzīvotāju iesaiste
aktivitāšu īstenošanā.

53 071

1. upes posma attīrīšana; 2. planēts, izlīdzināts laukums 300 m2; 3. smilšu
uzbēršana 20 cm biezumā; 4. uzbērums tilta gala pandusam 250 m3; 5. grants
seguma taka; 6. panduss 850 m2; 7. 2 ģērbtuves; 8. 4 koka soli; 9. 2 atkritumu
urnas; 10. info stends; 11. pontonu laipa; 12. mobilā wc kabīne; 13. talkas
veidošana

50 294

1. Koku apsekošana, talkas un teritorijas tīrīšana (4.2 ha); 2. 1 bērnu aktīvās
atpūtas zona; 3. 2 laivu piestātnes; 4. atkritumu urnu uzstādīšana; 5.
apstādījumu veidošana 2 vietās

47 950

koncepcija

Projekts konceptuāli atbalstāms, tomēr saskaņā ar nolikuma prasībām būtu jāparedz arī vietējo iedzīvotāju iesaiste aktivitāšu
īstenošanā.
Atbalstāms, ja joprojām valda uzskats, ka ezera aizaugšanu var apturēt pļaujot niedres, nevis samazinot barības vielu ieplūdi
ūdenī.
atbalstāms

koncepcija
atbalstāms

Projekts konceptuāli atbalstāms.

koncepcija
Projekts konceptuāli atbalstāms.

20

21

22

koncepcija

19

Projekta indikatīvā
summa

18

Galvenās aktivitātes

17

Projekta nosaukums

16

Projekta koncepcijas
iesniedzējs

15

Proj.Nr.

Nr.p.
k.

1-07/127

Naukšēnu novada
pašvaldība

Sabiedriskas infrastruktūras izveidei Naukšēnu
pagastā

1. sabiedriskās tualetes ierīkošana; 2. 18 m2 bruģēts laukums; 3. 9 mūžzaļie
apstādījumi; 4. inventāra noliktavas un ģērbtuvju izbūve; 5. zālāja iesēšana,
soliņu pārkrāsošana

58 050

koncepcija

Naukšēnu novada
pašvaldība

Saieta laukuma izveide

1. Būvprojekta izstrāde; 2. Teritorijas labiekārtošana; 3. Apstādījumu veidošana;
4. Atklāšanas pasākums; 5. 3 publikācijas

51 000

Dobeles novada
pašvaldība

Gaurata ezera eitrofikācijas mazināšana

1. Peldošās salas norakšana; 2. smilšu uzbēršana pludmalē

65 000

Amatas novada
pašvaldība

Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga
apsaimniekošana

1. 2 dižkoku vainagu apkopšana; 2. apgaismojuma uzstādīšana; 3. soliņu un
galdu uzstādīšana; 4. 2 vides izglītības aktivitātes 2 gadu periodā; 5. informatīvā
stenda izveide; 6. dabas taku tīkla labiekārtošana

43 000

Brocēnu novada
pašvaldība

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides
stāvokļa apdraudējuma riska novēršana,
pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta
Satiķu ciemā

A1 „Gaiķu pagasta Satiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve”
dokumentācijas izstrāde. A2 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūves darbi.
A3. Degradētās vides sakopšana

80 000

Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe

A1 Trikātas ezera risku kartēšana . A2 Ūdens kvalitātes pētījums. A3. Trikātas
pamatskolas siltumsūkņa kontūra likvidēšana. A4. Trikātas pamatskolas
attīrīšanas iekārtu renovācija. A5. Daudzdzīvokļu mājas “Lazdukalni” attīrīšanas
iekārtu izbūve. A6. Trikātas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde. A7. Vides
objektu festivāls un kopīga rīcības plāna izstrādāšana

50 700

Praktiski vides izziņas pasākumi Preiļu pilsētas
parkā

A3. Informatīvo norāžu izveidošana un uzstādīšana pie dižkokiem. A4. Dabas
nedēļas īstenošana Preiļu skolās (Pārgājienu, orientēšanās spēļu organizēšana,
dižkoku un kukaiņu pētīšana. Tematisko mācību stundu organizēšana)

30 000

Plūdu risku mazināšanas pasākumu un Dubnas
upes pieejamības nodrošināšana Līvānu novada
robežās

A3. Laivu ielaišanas vietu izbūve. A4. Niedru un ūdensaugu pļaušanas
pakalpojuma nodrošināšana Dubnas upes gultnē (20km posms). A6. Dubnas
upes krastu sakopšanas pasākuma rīkošana (talka).

72 290

1-07/128

1-07/129

1-07/130

1-07/131

1-07/132

1-07/133

1-07/134

Beverīnas novada
pašvaldība

Preiļu novada dome

Līvānu novada dome

Projekts konceptuāli atbalstāms.

koncepcija

Atbalstāms

koncepcija

Atbalstāms
Projekts konceptuāli atbalstāms.

koncepcija
Atbalstāms

koncepcija

Projektā izklāstītā problēma aktuāla, tomēr nepārliecinošs risinājums- šķiet, ka daudzdzīvokļu mājas “Lazdukalni” attīrīšanas
iekārtu izbūvi plāno realizēt par projekta līdzekļiem un pēc tam to segs iedzīvotāji, nepārliecinošas sabiedriskās aktivitātes.
Projekts daļēji atbalstāms - Trikātas pamatskolas siltumsūkņa demontāža un attīrīšanas iekārtu renovācija atbilstoši esošajam
ūdens patēriņam, ekspertu piesaistīšana izpētes jautājumu risināšanai.
Projekts nav atbalstāms, jo aktivitātēm vajadzētu būt balstītām izpētes datos, bet izpēte vēl nav veikta. Sabiedrības iesaistes
aktivitātes ir "pievilktas"; to paredzamā ietekme vides problēmas risināšanā ir vērtējama kā vāja.
koncepcija atbalsāma

koncepcija

Ideja atbalstāma, bet ir norādīts tikai kopējais nepieciešamais finansējums, kas nav sadalīts pa aktivitātēm (kā veidlapā prasīts).
Un arī šis kopējais finansējums neatbilst nolikumam - 30 000 (LVAF) +30% līdzfinansējums
Atbalstāms

koncepcija
Projekts konceptuāli atbalstāms

Smiltenes novada dome

Augsnes erozijas novēršana Smiltenes pilsētas
Vecajā parkā

A2. Būvprojekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā
rekonstrukciju” 12.kārta, “Laipas izbūve no Abulas ielas ieejas līdz tiltiņam”. A3.
Būvprojekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukciju”
13.kārta, “Šķilu kāpņu izbūve”

84 478

koncepcija

24

1-07/136

Skrundas novada
pašvaldība

Lietus ūdens novadīšanas tīkla izbūve
daudzdzīvokļu māju masīvā Dārza ielā, Skrundā

A1. Veikt teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu. A2. Izstrādāt būvprojektu lietus
kanalizācijas savākšanas sistēmas izveidei Dārza ielā Skrundā un meliorācijas
grāvja rekonstrukcija. A3 Būvdarbu veikšana

77 575

koncepcija

Atbalstāms

Ja naudas gana, tad droši vien var būvēt mazam pleķītim to lietus novadīšanas sistēmu. Google maps rāda retu 2stāvu ēku
apbūvi. Nekāds masīvs tur nav
Nav atbalstāms. Pēc būtības nav plānota atbilstoša rīcība nolikumā ietvertām aktivitātēm. Pašvaldības, zemes īpašnieka,
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju atbildība.
Projekts nav atbalstāms. Pie ierobežotiem finanšu resursiem tas nav uzskatāms par prioritāru.

25

1-07/137

Aizputes novada dome

Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa
uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā
no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē.

A2. Grunts attīrīšana izmantojot zemessmēlēju A3. Sakopšanas aktivitāte
iesaistot Aizputes novada iedzīvotājus un pašvaldības institūcijas

85 000

koncepcija

26

1-07/138

Krustpils novada
pašvaldība

Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu pārbūve

A1. Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves Būvprojekta
izstrāde. A2. Būvniecība A3. Būvprojekta autoruzraudzība. A3. Būvdarbu
būvuzraudzība

53 100

koncepcija

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

Vecpiebalgas pils esošo konstrukciju konservācija,
I kārta

1. Pilsdrupu inventarizācija; 2. Pilsdrupu konstrukciju konservācijas darbi

Projekts atbalstams bet nav prioritārs jo projektam nav zinatniska pamatojuma un tehniskā projekta koncepcija par peldošās
salas norakšanu .

koncepcija

1-07/135

1-07/139

Vairāk atbilst kultūras attīstības infrastruktūras projektam nevis bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ierobežota finansējuma
apstākļos neatbalstāms.
Atbalstāms

23

27

Komentāri/
piezīmes

Neatbalstāms, aktivitātes neatbilst konkursa nolikumam
Atbalstu

76 315

koncepcija

Projekts nav atbalstāms, aktivitātes nav vērstas uz vides stāvokļa uzlabošanu un esoša, potenciāla vides stāvokļa apdraudējuma
riska novēršanu. Projekts risina arhitektoniskā vēsturiskā mantojuma saglabāšanas problēmu. Aktivitātēs netiek iesaistīti vietējie
iedzīvotāji.
Projekts vērsts uz kultūrvides sakārtošanu. Domāju, ka neatbilst nolikumam.

Siguldas novada
pašvaldība

28

1-07/140

29

1-07/141 Daugavpils novada dome

30

31

1-07/142

1-07/143

Inovatīva atkritumu savākšanas punkta izveide
Siguldas novadā

1. Dalīto atkritumu savākšanas punkta izveide; 2. 1 publicitātes pasākums

103 358

koncepcija

Vides aizsardzības pasākumu realizācija naftas
produktu piesārņojuma novēršanai Daugavpils
novada Višķu tehnikuma ciemā

1. Mazuta rezervuāru hermētiska noslēgšana; 2. izpēte un monitorings
apkaimē; 3. sanācijas programmas izstrāde

30 500

koncepcija

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecība

171 883

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve ar
Salas novada pašvaldība septisko notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai, vides
risku novēršanai Sēlijas ciemā

Ropažu novada
pašvaldība

Atvērtā atkritumu šķirošanas laukuma izveide

1. Info reklāmas kampaņa; 2. atkritumu šķirošanas un vākšanas izglītojošas
akcijas; 3. atkritumu šķirošanas laukuma izveide

Projekts atbalstāms.

53 700

koncepcija

koncepcija

Skaidra un atbalstāma koncepcija. Ieteicams precizēt, vai šos rezervuārus plānots turpmāk izmantot. Ja neplāno izmantot, tad
varbūt var apsvērt iespēju tos pilnībā utilizēt.

Neatbalstāms, jo tiek prasīta nauda par darbībām, kas ir jāveic pašvaldībai tās budžeta ietvaros, pildot likumā deleģētās
autonomās funkcijas, netiek arī izpildīta prasība projekta izpildē iesaistīt vietējos iedzīvotājus.
Projekts atbalstāms daļēji. Neuzskatu, ka lokālam mērogam būtu nepieciešams videoklips. Arī izglītošna jāskata pēc fakta. Kas
saistās ar aprīkojumu : 1 jāizmanto kompānijas, kas jau šobrīd apklpo teritoriju , pieejamie resursi, 2. jāizvērtē katras pozīcijas
atbilstība noslodzei. Piem, vai jēga turēt vienu 30m3 konteineru ar lielām izmaksām PET un plastmasai. varbūt pietiek vairāki
parastie 1100l konteineri utt. Katrā gadījumā būtu vajadzīgs iepriekšējs projekts .

Atvērtā atkritumu šķirošanas laukuma izveide

53 700

koncepcija

1. Info reklāmas kampaņa; 2. atkritumu šķirošanas un vākšanas izglītojošas
akcijas; 3. atkritumu šķirošanas laukuma izveide

Projekta indikatīvā
summa

Ropažu novada
pašvaldība

Galvenās aktivitātes

1-07/143

Projekta nosaukums

Proj.Nr.

31

Projekta koncepcijas
iesniedzējs

Nr.p.
k.

Komentāri/
piezīmes

koncepcija
atbalstāms

32

33

34

1-07/144

1-07/145

1-07/146

Mārupes novada dome

Mārupes novada dome

Gulbenes novada dome

Pieļauju, ka šī problēma ir daudzās pašvaldībās. Varbūt tās risināšanai varētu būt speciāls valsts finansējums?

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

1. notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana; 2. piebraucamā ceļa izbūve; 3.
saistošo noteikumu izstrāde; 4. skrejlapu izdalīšana

90 190

Vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi
meliorācijas sistēmās Mārupes novadā

1. Monitorings meliorācijas grāvjiem; 2. Izpēte 10 vietās; 3. ziņojums un
priekšlikumi; 4. sabiedrības info pasākumi

43 460

Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā
apkārtnē

A1 Dīķa apkārtnes vides sakopšana. A2. Dzirnavu dīķa vides stāvokļa
novērtējums, piesaistot nozares speciālistus, un ūdenstilpes tīrīšana. A3.
Atpūtas vietas ierīkošana

koncepcija
Koncepcija atbalstāma

65 000

koncepcija

koncepcija

Projekts, nepilnveidojot koncepciju, nav atbalstāms, jo projekta aktivitātēs un pasākumos netiek praktiski iesaistīti vietējie
iedzīvotāji, kā arī daļa no plānotajām aktivitātēm pēc būtības nav prakstiskas (plānu izstrāde)
Vides problēmas un arī plānotās infrasturktūras nepieciešamība pamatota pārāk vispārīgi un pretrunīgi, piemēram, plānota
atpūtas vietas un peldvietas ierīkošana, nezinot ūdens kvalitātes analīžu rezultātus. Vides problēmu un piesārņojuma izpētei
finansējums vispoār nav paredzēts, tāpat nav arī nav paredzēt s finasējusm nekāda "rīcības plāna" izstrāde! Vispirms vajadzētu
pajautāt ornitologam, vai minētā "vienīgā pilsētā esošā dabiskā gulbju uzturēšanās (dzīves) vieta" saglabāsies arī pēc planoto
darbu veikšanas. Dīķa krasta labiekārtošana par 64,5 tūkstošiem eur. nav atbalstāma ierobežota finansējuma apstākļos. Bez
būtiskas pārstrādāšanas (detāls, faktos balstīts pamatojums vides problēmām un nepieciešamajai infrastruktūrai; ekspertu
piesaiste un darbu plānošana, lai risinātu problēmas un saglabātu vērtības (gulbju ligzdošana u.c.), peldvietas ierīkošana, tikai
ņemot vērā dīķa izpēti; labiekārtojuma izmaksu detalizēšana un pašvaldības līdzfinansējums labiekārtošanas darbiem) koncepcija
nav atbalstāma.
Koncepcija nav atbalstāma. Tekstā runā par to, ka ūdens piesārņots, dīķī nonāk "iepludinātie iedzīvotāju kanalizācijas
notekūdeņi" Tajā pat laikā, min, ka tiek padziļināts un tīrīts dīķī ienākošais grāvis, lai "...uzlabotu pilsētas lietus notekūdeņu
novadīšanu un mazinātu apkārtējo teritoriju applūšanas risku...." Ideja ir jauka, bet spriežot pēc koncepcoijas, tās rakstītājiem
nav īsti skaidrs ko un kāpēc darīt.

35

36

37

1-07/147

1-07/203

1-07/204

Daugavpils pilsētas
domes Baltkrievu
kultūras centrs

Koki stāsta

Madonas novada
pašvaldība

Publiski pieejamās infrastruktūras attīstība Lubāna
ezera apkārtnē

Skrundas novada
pašvaldība

A1. 8 ha apstādījumu dendroloģiskā inventarizācija

34 000

koncepcija

Atbalstāms, ar nosacījumu, ka tiek pārskatītas izmaksu pozīcijas, jo, manuprāt 6500EUR par attiecīgas mājas lapas izveidi no
dizaina līdz saturam, kā arī tās uzturēšana 5 gadus, ir pārāk maza summa, iespējams, ka nav nepieciešams izdot grāmatu, vai arī
tās apjomam un tirāžai jābīt mazākai.
nav prioritārs

Lielgabarīta, bioloģisko atkritumu un atgūstamo
materiālu novietnes izveidošana Vakara ielā 5a,
Skrundā

A1 Divu putnu vērošanas torņu atjaunošana un informatīvu stendu izvietošana;
A2 Atpūtas vietas makšķerniekiem pārbūve, atjaunošana; A3 Dambja
labiekārtošana un tā seguma atjaunošana; A4 Bērnu laukuma izveide. A5
Atkritumu urnu izvietošana. A6 Telšu vietas Dienvidu dambī A7 Infografiku
izveide.
Izbūvēt teritorijā elektroapgādi.
izbūvēt pgaismojuma un spēka tīklu
Sakārtot teritorijā esošo metāla angāru (330 m2) lielgabarīta preču un kaisāmā
materiāla (sāls) uzglabāšanai zem jumta.
Veikt būvdarbus teritorijā – sakārtot teritoriju ap 420 m2 materiālu (smilts,
grants šķembu) novietošanai, ap 950 m2 sakārtošanai, lai tajā izbūvētu
bioloģiski noārdāmo atkritumu laukumu.
Izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu.
Veikt žoga izbūvi teritorijā.

Piekrītu par daļēju atbilstību nolikumam, bet kopumā projekts atbalstāms.

30 500

koncepcija Pasākumos iesaistās tikai pašvaldība, bet netiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Tātad tikai daļēji atbilst Nolikumam. Iedzīvotāji
izmantos uzlaboto infrastruktūru. Problēmas apraksts un pasākumi problēmas novēršanai ir atbalstāmi, taču nav iesaistīti
iedzīvotāji.

Neatbalstu, pārāk liela sadaļa ir eketroapgāde, lai ierīko savus laukums tur, kur jau tāda ir.

48 970

koncepcija

Koncepcija neatbilst projekta nolikumā minēto aktivitāšu nosacījumiem "projekta aktivitātēs un pasākumos tiek praktiski
iesaistīti vietējie iedzīvotāji", kā arī Nolikumā minēts, ka "Šajā projektu konkursā netiek atbalstīti projekti: - kuros paredzētas
aktivitātes, kuras ir iespējams finansēt no Eiropas Savienības fondu finansējuma;" - šādiem mērķiem ir pieejams SAM 5.2.1.:
Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju, kurā uz finansējumu var pretendēt
kapitālsabiedrības, pašvaldības un pašvaldību iestādes.

