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Nr. 

p.k. 
Publiskais partneris 

PPP veids
1
 / 

līguma veids
2
 

PPP līguma mērķis 

(līguma priekšmets) 

PPP īstenošanas 

laiks 

PPP līguma 

summa 

PPP 

finansēšanas 

avoti
3
 

Citas piezīmes 

1. Iekšlietu ministrija 

1.1. Publiskā partnera 

(valsts) vārdā 

līgumu slēdz 

iekšlietu ministra 

pakļautībā esoša 

valsts pārvaldes 

iestāde 

„Nodrošinājuma 

valsts aģentūra” 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

A kategorijas Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta depo 

ēkas Jaunpils ielā, Rīgā, 

projektēšana, būvniecība 

un apsaimniekošana. 

22 gadi (2011.-

2032.gads). 

8 781 430 lati (bez 

PVN). 

 

10 713 345 lati (ar 

PVN 22%). 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana no 

valsts budžeta. 

Projekta 

īstenošana 

nevar tikt 

kompensēta ar 

kārtējo 

izdevumu 

samazinājumu. 

Finanšu 

ministrijas 

atzinums 

(15.03.2011. 

Nr.7-2-01/1794). 

 

Ietekme pēc 

ESA-95: off 

balance. 

2. Izglītības un zinātnes ministrija 

2.1. – – Augsto enerģiju 

tehnoloģiju pētījumu un 

studiju centra izveide, kas 

ietver ciklotronu, 

magnetohidrodinamikas 

pētījumu platformu, 

šķidro metālu laboratoriju, 

neitronu plūsmas 

izmantošanas 

modeļiekārtas, augstas 

klases radioķīmisko 

laboratoriju u.c. 

izmantošanai 

materiālzinātnēs, 

– – – Projekta 

īstenošana ir 

iekļauta 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

izstrādātajā Lielo 

un stratēģiski 

nozīmīgo 

investīciju 

projekta idejā 

„Eiropas līmeņa 

izcilības 

platforma 
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biomedicīnā, 

nanotehnoloģijās, 

ģeoloģijā, diagnostikā un 

terapijā un citur. 

konkurētspējīgu 

tehnoloģiju 

attīstībai”. 

2.2. – – Nacionālas nozīmes 

klastera izveidekas, kas 

ietver organiskās ķīmijas, 

farmācijas, biomedicīnas 

un biotehnoloģijas 

pētniecības un ražošanas 

attīstības centru, kā arī 

modernu apmācības bāzi 

jauniešu sagatavošanai 

darbam nozarē un nozares 

speciālistu kvalifikācijas 

celšanu jaunu ārstniecības 

preparātu un metožu 

izstrādei un Farmaceitiskā 

biznesa inkubatoru spin 

off uzņēmumu darbības 

atbalstam. 

– – – Projekta 

īstenošana ir 

iekļauta 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

izstrādātajā Lielo 

un stratēģiski 

nozīmīgo 

investīciju 

projekta idejā 

„Eiropas līmeņa 

izcilības 

platforma 

konkurētspējīgu 

tehnoloģiju 

attīstībai”. 

2.3. – – Iniciatīvas “Valodu 

krasts” īstenošana, kas 

tika uzsākta Latvijā ar 

mērķi izveidot 

starptautisku mazo valodu 

tehnoloģiju sasniegumu 

centru. Tajā plānots 

apvienot un koordinēt 

pētniecības iestāžu, 

digitālā satura 

– – – Ministru 

kabineta 

24.02.2010. 

rīkojums Nr.109, 

11.03.2011. 

rīkojums Nr.78. 
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organizāciju, informācijas 

tehnoloģijas uzņēmumu, 

izglītības iestāžu un citu 

saistīto institūciju 

sadarbību valodas 

tehnoloģiju jomā. 

3. Kultūras ministrija 

3.1. – – Latvijas laikmetīgās 

mākslas muzeja 

būvniecība. 

Projekta ieceres 

īstenošana tiek 

atlikta līdz 

31.12.2012. 

– – Ministru 

kabineta 

12.04.2010. 

rīkojums Nr.205: 

līdz 01.06.2012. 

iesniegt Ministru 

kabinetā finanšu 

un ekonomiskos 

aprēķinus 

Ministru 

kabineta lēmuma 

pieņemšanai par 

PPP procedūras 

uzsākšanu 

projekta 

īstenošanai. 

4. Labklājības ministrija 

4.1. Labklājības 

ministrija 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Jaunu ēku būvniecība, 

esošās infrastruktūras 

sakārtošana un 

apsaimniekošana Valsts 

sociālās aprūpes centra 

„Zemgale” filiālē „Ķīši”. 

Līgums paredz esošā 

2011.-2030.gads 

(projektu bija 

paredzēts uzsākt 

jau 2010.gadā). 

8 927 997 eiro (ar 

PVN). 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana no 

valsts budžeta. 

Nav iespējams 

vienlaicīgi 

īstenot projektu, 

vienlaicīgi 

Labklājības 

ministrija apsver 

iespēju projekta 

finansēšanas 

variantus, kur 

projekts tiek 

īstenots kā PPP, 
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centra ēku rekonstrukciju 

un nojaukšanu, jaunu ēku 

būvniecību, ārējo un 

iekšējo tīklu 

rekonstrukciju un 

būvniecību, kā arī 

teritorijas labiekārtošanu. 

 

nodrošinot 

kārtējo izmaksu 

samazinājumu – 

pakalpojuma 

pieejamības 

maksājums 

pārsniedz 

plānoto valsts 

budžeta 

dotācijas 

apjomu 

centram. 

vienlaicīgi 

piešķirot 

privātajam 

partnerim 

publisko 

finansējumu (no 

ES fondiem vai 

citiem finanšu 

avotiem). 

5. Tieslietu ministrija 

5.1. Tieslietu ministrija Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Cietuma būvniecība un 

uzturēšana 1200 

ieslodzītajiem 

(notiesātajiem un 

apcietinātajiem). 

20 gadi 

(būvniecība 3 

gadi + 

apsaimniekošana 

17 gadi). 

~45-70 miljoni 

eiro. 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana no 

valsts budžeta, 

finansējums no 

slēgto 

ieslodzījuma 

vietu zemes 

pārdošanas. 

 

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

6.1. Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Rāznas nacionālā parka 

apsaimniekošanas 

infrastruktūras izveide. 

30 gadi 

(būvniecība 2 

gadi + 

apsaimniekošana 

28 gadi). 

1 140 000 lati 

(2008.gada 

cenās). 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana no 

valsts budžeta. 

Izstrādāts skiču 

projekts, tai 

skaitā veikta 

teritorijas 

inženiertehniskā 

izpēte. Ir 

izstrādāts PPP 

projekta finanšu 

ekonomiskais 
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pamatojums 

(FEP) – NFI PPP 

programma. 

Pašvaldības… 

7 Rīga 

7.1. Rīgas pilsētas 

pašvaldība (RZTK 

1., 2. un 3.posms)  

un Satiksmes 

ministrija (RZTK 

4.posms) 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Ziemeļu transporta 

koridora (RZTK) tehniskā 

projektēšana, būvniecība 

un uzturēšana. 

– ~700-980 miljoni 

lati. 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana, kā 

arī ES fondu un 

valsts budžeta 

līdzfinansējums, 

ieviešot 

alternatīvus 

finanšu 

ģenerēšanas 

avotus. 

Projektu plānots 

īstenot pa 

posmiem, 

kombinējot PPP 

iepirkumu ar 

tradicionālo 

iepirkumu. 

2014.-2016.gads: 

secīga(s) 

iepirkuma 

procedūra(s) 

RZTK 1., 3. un 

4.posma izbūvei, 

piesaistot ES 

līdzfinansējumu; 

2018.gads: PPP 

konkursa 

izsludināšana 

RZTK 2.posma 

izbūvei. 

7.2. Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

Līgumiskā 

PPP: – 

Mežaparka lielās Dziesmu 

svētku estrādes 

rekonstrukcija –  

būvniecība, ekspluatācija 

un uzturēšana. 

– ~18-20 miljoni 

lati. 

Projektu plānots 

finansēt no 

privātā partnera 

saimnieciskās 

darbības. 

2009.gadā 

pabeigta skiču 

projekta izstrāde. 

2013.-2015.gads: 

priekšizpētes, 

2016.gads: PPP 
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konkurss. 

7.3. Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Rīgā, Maskavas 

ielā 256, renovācija, 

apsaimniekošana un 

bērnudārza pakalpojuma 

nodrošināšana. 

20 gadi (2012.-

2031.gads). 

4 680 728 lati (bez 

PVN). 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana. 

Atzinumu 

sniegšana – 

Centrālā finanšu 

un līgumu 

aģentūra, 

Finanšu 

ministrija. 

7.4. Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Sociālās aprūpes centru 

„Stella Maris” un 

„Mežciems” 

rekonstrukcija un 

apsaimniekošana Rīgā. 

20 gadi (2012.-

2031.gads). 

23 609 710 lati 

(bez PVN). 

Papildu līdzekļu 

piešķiršana, 

pašvaldības 

dotācijas. 

Atzinumu 

sniegšana – 

Centrālā finanšu 

un līgumu 

aģentūra, 

Finanšu 

ministrija. 

7.5. Rīgas Domes 

akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Centrāltirgus gaļas 

paviljona rekonstrukcija. 

– līdz 2 miljoniem 

latu. 

ES finansējums, 

pašu 

finansējums, 

izdevumu 

samazinājums. 

2013.-2014.gads. 

7.6. Rīgas Domes 

akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Centrāltirgus piena 

– gastronomijas paviljona 

rekonstrukcija. 

– līdz 2 miljoniem 

latu. 

ES finansējums, 

pašu 

finansējums, 

izdevumu 

samazinājums. 

2014.-2015.gads. 

7.7. Rīgas Domes 

akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Centrāltirgus zivju 

paviljona rekonstrukcija. 

– līdz 2 miljoniem 

latu. 

ES finansējums, 

pašu 

finansējums, 

izdevumu 

samazinājums. 

2014.-2015.gads. 

7.8. Rīgas Domes Līgumiskā Rīgas Centrāltirgus āra – līdz 2 miljoniem ES finansējums, 2015.-2016.gads. 
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akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

PPP: – teritorijas rekonstrukcija. latu. pašu 

finansējums. 

7.9. Rīgas Domes 

akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Centrāltirgus 

Gogoļa ielas laukuma 

rekonstrukcija. 

– līdz 2 miljoniem 

latu. 

ES finansējums, 

pašu 

finansējums. 

2015.-2016.gads. 

7.10. Rīgas Domes 

akciju sabiedrība 

„Rīgas 

Centrāltirgus” 

Līgumiskā 

PPP: – 

Rīgas Centrāltirgus 

spīķeris, Maskavas iela 1. 

– līdz 2 miljoniem 

latu. 

ES finansējums, 

pašu 

finansējums. 

2013.-2014.gads. 

8. Daugavpils pilsētas 

pašvaldība 

Līgumiskā 

PPP: 

koncesijas 

līgums. 

Uzlabot situāciju 

Daugavpils pilsētas 

Daugavpils cietokšņa 

teritorijā valsts un 

pašvaldību objektiem. 

– ~81 miljons latu. ES finansējums, 

Daugavpils 

pilsētas domes 

budžeta līdzekļi 

un VNĪ budžeta 

līdzekļi. 

2014.-2017.gads. 

Daugavpils 

pilsētas dome 

pašreiz strādā pie 

pamatojuma par 

ES fondu 

finansējuma 

programmas 

izstrādi 

Cietoksnim.   

Notiek sarunas ar 

VNĪ par 

apvienotu 

projektu. 

9. Strenču novada 

dome 

Līgumiskā 

PPP: 

koncesijas 

līgums. 

Sedas pilsētas 

centralizētās 

siltumapgādes sistēmas 

attīstība – siltumapgādes 

sistēmas attīstības 

pasākumu veikšana un 

15 gadi (2011.-

2025.gads). 

1 430 623 lati. Ieņēmumi 

pašvaldības 

budžetā: 

koncesijas 

maksājums. 

Finanšu 

ministrijas 

atzinums 

(sagatavošanas 

stadijā). 
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siltumenerģijas 

pakalpojuma sniegšana 

Sedas pilsētas teritorijā. 

Ietekme pēc 

ESA-95: off 

balance. 

10. Jelgava 

10.1. Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra 

„Pilsētsaimniecība” 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Jelgavas pilsētas ielu 

apsaimniekošana. 

22 gadi (2011.-

2033.gads). 

79 974 971 lati. Pašvaldības 

budžets. 

 

10.2. Jelgavas pilsētas 

pašvaldība 

-: koncesijas 

līgums. 

Satiksmes termināla 

izbūve 

Pēc 2013.gada. ~10 miljoni lati. Privātā partnera 

finansējums 

(par 

pakalpojumu 

maksā 

galalietotājs) 

 

11. Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

-: koncesijas 

līgums. 

Jēkabpils pilsētas 

siltumapgādes 

rekonstrukcija un 

siltumapgādes 

pakalpojumu sniegšana. 

30 gadi. ~2,98 miljoni lati 

(2006.gada 

cenās). 

Ieņēmumi 

pašvaldības 

budžetā: 

koncesijas 

maksājums. 

 

12. Ķekavas novada 

pašvaldība 

-: partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Jaunas sākumskolas 

būvniecība Ķekavā. 

21 gads 

(būvniecība 

1 gads + 

ekspluatācija 20 

gadi). 

~7-8 miljoni lati. Pašvaldības 

budžets. 

 

13. Ādažu novada 

dome 

Līgumiskā 

PPP: 

partnerības 

iepirkuma 

līgums. 

Ādažu novada domes 

administratīvās ēkas 

būvniecība un 

apsaimniekošana. 

– 155 499,51 eiro. Pašvaldības 

budžets 

31 255,85 eiro, 

cits finansējums 

– 124 243,66 

eiro. 

2010.gadā visas 

Ādažu novada 

domes 

struktūrvienības 

tika pārceltas 

īrētās telpās 
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jaunizbūvētajā 

Kultūras un 

radošās izglītības 

centra ēkā 

Ādažos, Gaujas 

ielā 33A. 

Plānots, ka 

domes 

struktūrvienības 

Gaujas ielā 33A 

atradīsies līdz 

brīdim, kad tiks 

īstenots PPP 

projekts un ēka 

Gaujas ielā 16 

tiks rekonstruēta 

un paplašināta. 

 
Informācijai par plānotajiem PPP projektiem var skatīties arī CFLA mājaslapā internetā www.cfla.lv. 

 

Piezīmes: 

* – PPP līguma veids, priekšmets un īstenošanas laiks var tikt precizēts projektu sagatavošanas ietvaros 
 
1.
 Publiskās un privātās partnerības veids – atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma 1. panta 2. un 3. punktam. 

2.
 Publiskās un privātās partnerības līguma veids – atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma 1. panta 4. punktam (izdalot publisko būvdarbu līgumu un 

publisko pakalpojumu līgumu) un 6., 7. punktam. 
3.
 Tajā skaitā norādīt, vai attiecīgā projekta īstenošana varētu tikt kompensēta ar attiecīgo kārtējo izdevumu samazinājumu. 

 

Sagatavoja: 

Inga Bērziņa 

Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta 

Valsts resursu politikas nodaļas vecākā referente 

Tālrunis: 67083947 

e-pasts: Inga.Berzina@fm.gov.lv 

http://www.cfla.lv/
mailto:Inga.Berzina@fm.gov.lv

