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Prezentācijas saturs 

 

1. Kas ir Publiskā un privātā 
partnerība (PPP)?  

 

2. Vai ir iespējams no projekta idejas 
līdz realizācijas uzsākšanai nonākt 
viena gada laikā? 

 

3. Aktuālo PPP projektu progress 
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Aktuālo PPP projektu progress 

1. VAS “Latvijas Valsts ceļi” - Ķekavas apvedceļš 
Projekta progress – iepirkuma dokumentācijas izstrāde 

* Informācijas avoti - https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2016/08/autocelu_avize_oktobris_final-1.pdf,  https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/08/Kekavas_apvedcels_IVN_rezultati.pdf 

PPP modelis  PPP iepirkums 

Publiskais partneris VAS “Latvijas Valsts ceļi”  

Projekta aktivitātes Kopējais garums -17,5 km 
Jaunā ceļa izbūve - 14,4 km 
Esošā ceļa rekonstrukcija - 3,1 km 
4 joslu ceļš - 11,1 km 
4 joslu ceļš - 6,4 km 

Būvniecības izmaksas 77,6 milj. EUR 

Kopējās projekta 
izmaksas 

160 milj. EUR 

Pieejamības maksājums 8 milj. EUR gadā 

Projekta īstenošanas 

termiņš 
23 gadi (20+3) 
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Aktuālo PPP projektu progress (I) 

2. Rīgas dome - Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana    

Projekta progress – iepirkuma dokumentācijas izstrāde 

 

 
PPP modelis   Koncesijas līgums (institucionālā PPP) –  

1) izveidota kopsabiedrība, kas slēdz koncesijas 
līgumu 
2) privātā partnera atlīdzība – tiesības sniegt  
pakalpojumus un saņemt samaksu no pakalpojuma 
gala lietotājiem; uzņemas ekspluatācijas riskus 

Publiskais partneris Rīgas dome un SIA «Getliņi EKO»  

Projekta aktivitātes -atkritumu savākšanas infrastruktūras izveide 
-specializētā autotransporta iegāde 
-atkritumu šķirošanas iekārtu iegāde 
-dažāda pielietojuma konteineru iegāde 
-konteineru laukumu būvniecība un aprīkojuma 
iegāde 
-atkritumu apsaimniekošana 

Projekta investīciju 
ieguldījumu summa 

24,7 milj. EUR 

Kopējās projekta 
izmaksas 20 gadu laikā 

507.6 milj. EUR 

Projekta īstenošanas 
termiņš 

20 gadi (7+13) 

* Informatīva rakstura ilustrācija no avota https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbalsta-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistibu-5-milj-eiro-apmera 
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Aktuālo PPP projektu progress (II) 

3. Kultūras ministrija - Akustiskās koncertzāles 
izbūve Rīgā 

Projekta progress – FEA izstrāde 

 

 

* Informatīva rakstura ilustrācija no avota http://www.kulturaskarte.lv/lv/arhitekturas-gada-balva/rigas-akustiskas-koncertzales-projekts-uz-ab-dambja- 
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Aktuālo PPP projektu progress (III) 

4. Iekšlietu ministrija - Jauna vienota valsts 
iestāžu administratīvā centra Jelgavā izbūve un 15 
reģionālo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta depo būvniecība/rekonstrukcija 

Projekta progress – FEA izstrāde 

* Informatīva rakstura ilustrācija no avota http://sarmanorde.lv/protfolio-work/lr-iekslietu-ministrija/ 
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2.Vai ir iespējams no projekta 
idejas līdz realizācijas 

uzsākšanai nonākt viena gada 
laikā? 

 

 

 

Atbilde 100% gadījumos –  

   

  diemžēl NAV iespējams. 

 

Plānojiet lielu investīciju projektus  
laicīgi un efektīvi!  
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Informācijas avoti un kontakti 

 

CFLA mājaslapā - https://cfla.gov.lv/lv/citas-
programmas/publiska-un-privata-
partneriba/kas-ir-ppp  

 

27012216  CFLA Klientu apkalpošanas centrs: 

    Meistaru iela 10, Rīga 

    CFLA Reģionālie centri: 

    Jāņa Poruka iela 8, Cēsis 

    Liepājas iela 48, Kuldīga 

    18.novembra iela 35, Rēzekne 

FM mājaslapā - 
http://fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/par_ppp/ppp_
skaidrojums/  
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Paldies par uzmanību! 

 

PPP kompetences centrs 


