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• LVAFA funkcijas
• LVAF bud žets, t ā veido šanās un strukt ūra
• Projektu konkursi 2013.gad ā

• LVAF att īst ības v īzija



LVAFA funkcijas

• Organizēt projektu konkursus
• Slēgt līgumus / vienošanās
• Sekot projekta īstenošanas gaitai
• Izvērtēt atskaites

LVAF kā projektu finans ētājs



• Videi kaitīgās preces, t.sk., elektriskās un 
elektroniskās iekārtas

• Iepakojums, vienreiz lietojamie galda 
trauki un piederumi

• Nolietotie transporta līdzekļi

LVAFA k ā atbr īvojuma no DRN samaksas 
administr ētājs



Galvenie uzdevumi

• Izvērtēt apsaimniekošanas plānus
• Organizēt padomju darbu
• Sagatavot VARAM lēmuma projektus
• Slēgt līgumus
• Sekot līgumu izpildei
• Izvērtēt atskaites



Preču 
grupas 

Apsaimniekotāji
Pašu 

sistēmas
Atbrīvotie 

komersanti
Nesamaksātais 
nodoklis 2012.g.

VKP 8 2 895 7 139 016

EEI 6 4 1 191 17 542 092

I 4 13 4 597 60 643 427

A 234 652

Kopā 6 683 85 559 187



LVAF bud žeta veido šana



• Līdz 2004.gadam speci ālais bud žets, 
kur ā ieskait īja valsts bud žetā iemaks āto 
DRN

• Pēc 2004.gada – valsts bud žeta 
dotācija, nav saist ības ar valsts 
bud žetā iemaks āto DRN



Iemaks ātā DRN un LVAF bud žeta sal īdzinājums

Iemaks ātais DRN LVAF budžets

Gads

DRN ieņēmumi

LVL

% no valsts 
pamatbudžetā

iemaksātā
DRNkopā

valsts 
pamatbudžetā

2012 12 274 500 6 141 482 1 685 300 27

2011 10 378 900 5 641 489 1 686 504 30

2010 8 757 600 5 371 322 1 898 224 35

2009 7 403 600 4 945 583 4 675 410 95

2008 9 369 100 6 302 193 9 099 712 144



Iemaksātā DRN un LVAF bud žeta 
sal īdzinājums
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Apakšprogrammu finans ējuma procentu ālais 
sadal ījums 2012.gad ā

FDN - LVL 153 902
VAP - LVL 317 675
ZAP - LVL 44 981
ESF - LVL 171 324
NVP - LVL 192 458
ISO - LVL 634463
RNZD - LVL 163 185
VIF - LVL 7 339

9%
19%

3%
10%

0,5%

11%

9,5%

38%



Pieejamais finans ējums VARAM instit ūcij ām

ZAP + ESF + NVP + ISO +70 000 no VAP = LVL 1 113 226 (66%)
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ZAP
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VIF



Pieejamais finans ējums NVO, komersantiem

VAP + RNZD + VIF = LVL 418 172 (25%)
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LVAF bud žets 2013.gad ā
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FDN
VAP
NVP
ISO

FND –– LVL 153 802
VAP –– LVL 488 172
NVP –– LVL 408 763
ISO –– LVL 703 084

LVAF bud žeta sadal ījums pa 
apakšprogramm ām 2013.gadā

40%

9%

28%

23%



Projektu konkursi 
apakšprogramm ā

“Vides 
aizsardz ības 

projekti”
2013.gadā



Vadlīnija “Atbildīgs dzīvesveids”
• vides izglītību un audzināšanu veicinošu 

publikāciju sagatavošana un publicēšana 
periodiskajos izdevumos (iznāk ne retāk kā
reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 
100 eksemplārus)

• vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai 
radio raid ījumu veidošana pārraidīšanai 
Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju 
raidījumos



•diennakts vai dienas vides izgl ītības nomet ņu
organizēšanu bērniem un jauniešiem, t.sk., 
bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir 
veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām 
un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā

•akciju (t.sk. talku) organizēšana ar dalībnieku 
skaitu ne mazāku kā 20



Rezultāti

• Iesniegti 78 projekti
• Administrat īvi noraid īti 7 projekti
• Kopējais piepras ītais finans ējums 

LVL 353 540
• Piešķirtais finans ējums                                                            

LVL 121 544



Finans ēti 29 projekti:

• 4 periodiskie izdevumi
• 3 TV un 2 radio raid ījumi
• 8 nometnes
• 12 akcijas (t.sk. talkas)



Vadl īnija “Dabas un biolo ģiskās 
daudzveid ības aizsardz ība, t.sk. dabas 

kapit āla izpratn ē”

• ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumu plānošana un ieviešana

• biotopu un sugu, kurām izstrādāti sugas 
aizsardzības plāni, aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumu plānošana 
un ieviešana ārpus ĪADT

• zivju aizsardzības pasākumi



Iesniegti 27 projekti par kop ējo summu 
LVL 203 966

Pieejamā summa LVL 100 000



Apak šprogramma “Nozares 
vides projekti”



Atbalstāmās aktivitātes

• vides izgl ītības pas ākumu organiz ēšana
• informat īvo un metodisko materi ālu izdo šana
• valsts vides instit ūciju pieejam ības 

nodro šin āšana cilv ēkiem ar īpašām 
vajadz ībām

• krājumu un kolekciju pieejam ības 
nodro šin āšana sabiedr ībai un apmekl ējumu 
kvalit ātes paaugstin āšana 



• pasākumu veikšana reto un aizsarg ājamo 
sugu genofonda saglab āšanai

• apmācības person āla kvalifik ācijas 
celšanai

• pētījumu veikšana aktu ālu vides 
probl ēmu risin āšanai

• datu v ākšana un anal īzes veikšana 
aktuālu vides probl ēmu risin āšanai



Rezultāti

Instit ūcija
Iesniegto
projektu
skaits

Piepras ītā
summa
(LVL)

Finans ēto
projektu
skaits

Piešķirt ā
summa
(LVL)

NBD 3 22 991 3 22 991

LDM 1 73 047 1 73 047

DAP 31 270 206 8 100 000

VPVB 2 7 200 2 7 200

VVD 16 150 813 9 89 429

VARAM 11 118 221 7 80 007

Kopā 64 642 478 30 372 674



Projektu vērtēšana
Projekts

EK KP
LVAFA

FP

0-13 noraid āms
14-25 atbalst āmas atseviš ķas 

aktivit ātes
26-31 atbalst āms

32- 36 priorit āri atbalst āms



FP

Vērtējumi
EK KP

1

3

12

11

7

12

4

5

10

1

9

6

5

4

103

6

11

8

7

8

2

2

9

2

5

11

4

7

1

12

1

12

1

12

3

6

9

8

2



Lūdzu rūpīgi izlas īt 
VISU 

Nolikuma tekstu!



Jāņem vērā

• Projekta nosaukums

Projekta
nosaukums:

Mīļais draugs! Vai Tu zini, kas aiz 
Tevis paliek?

Projekta 
nosaukums:

Atkritumu apsaimniekošanas 
sist ēmas nov ērtējums



• Projekta īsteno šanas laiks
5. Projekta īstenošanas 

laiks
no

dat./mēn./gads
līdz

dat./mēn./gads

8. Plānotais projekta izmaksu plāns 2013. gadā

Summa no 
LVAF

t.sk. atlīdzība

Izmaksu sadalījums pa ceturkšņiem:

1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. Kopā gadā

Atalgojums 
(EKK 1100)

VSAOI 
(EKK 1200)

Preces un 
pakalpojumi 
(EKK 2000)

Kopā
ceturksnī:



Projekta

aktivit āšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks 

Darba nosaukums vai 
aktivit āte

Nepieciešamais finansējuma apjoms aktivitātes īstenošanai

Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Ko
pā

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

…

Kopā projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Kārtējo izdevumu projekta izmaksu kalkul ācija

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam

Nr.p.k.
Ekon. 
Klas. 
Kods

Veicamais darbs vai darba 
nosaukums / aktivit āte

izmaksu apr ēķini 
vien ībās, mērvien ībās 

(dienas,mēneši,cilvēki,h,km,l, 
u.c.)

vien ību 
skaits / 

daudzums

1 vien ības 
izmaksas 

(cena)  LVL

Piepras ītais 
finans ējums no 

LVAF

1. Atalgojums (kods 1100) x x x 0

1.1.

1.2.

2. Darba dev ēja soci ālās apdrošin āšanas iemaksas, soci āla rakstura 
pabalsi un kompens ācijas (kods 1200) x x x 0

2.1.

2.2.

3. Komand ējumi un dienesta braucieni (kods 2100) x x x 0

3.1.

3.2.

4. Pakapojumi (kods 2200) x x x 0

4.1.

4.2.



• Projektam j ābūt parakst ītam

Iestādes
vadītājs(a):

(paraksts) (paraksta atšifrējums)

Datums:

Iesniegums

Kalkul ācija

Iestādes / uzņēmuma / 
organizācijas vadītājs ________________________;      /_________________________________/

Galvenais grāmatvedis ________________________;      /_________________________________/

(paraksts)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(paraksta atšifrējums)

Datums: _______________________



• Projektam j ābūt caurš ūtam



Atbilst ība vērtēšanas krit ērijiem



Nr.p.
k.

Krit ērijs Krit ērija r ādītāji

Iespēja
mais 

punktu 
skaits

1.

Projektā
risināmās 
problēmas 
definēšana

1.1. nav definēta risināmā

problēma
0

1.2. risināmā problēma definēta 
vispār īgi

2

1.3. risināmā problēma definēta 
detāli, izmantojot kvantitat īvus 
vai kvalitat īvus rādītājus

6

Kopā
0-6

ANOTĀCIJA



2.

Projekta 
aktivit āšu 
izvērt ējums

2.1. projekta aktivitātes 
nesekmē projekta mērķu un 
uzdevumu īstenošanu

0

2.2. projekta aktivitātes, 
kopumā nodrošina projekta 
mērķu un uzdevumu īstenošanu, 
taču atsevišķas projekta 
aktivit ātes neatbilst vai daļēji 
atbilst projekta mērķim

4

2.3. projekta aktivitātes, pilnībā
nodrošina projekta mērķu un 
uzdevumu īstenošanu 

8

Kopā
0-8



4. Projekta apraksts

4.1. Projekta mērķis:

Celt dabas aizsardz ības prestižu

4.2. Projekta darba uzdevumi un to īstenošanai veicamās 
aktivit ātes: 

Izgl ītot sabiedr ību par ĪADT noz īmīgumu un 
nepieciešam ību:
•Izdot bukletu;
•Rīkot talku;
•Organiz ēt semin āru par atkritumu š ķirošanu



3.

Tieša vai 
netieša 
sabiedrības 
līdzdarbība

3.1. projektā nav paredzēta 
sabiedrības līdzdarbība projekta 
aktivit āšu īstenošanā

0

3.2. projektā ir netieša 
sabiedrības līdzdarbība projekta 
aktivit āšu īstenošanā

2

3.3. projektā paredzēta tieša 
sabiedrības iesaistīšanās 
projekta aktivit āšu īstenošanā

4

Kopā 0-
4



4.3. Sabiedrības līdzdarbība, projekta ilgtspēj ība, sagaidāmie 
rezultāti:



4.

Projekta 
novitāte

4.1. projektā piedāvātās 
aktivit ātes nesatur inovatīvus 
risinājumus

0

4.2. projektā piedāvātās 
aktivit ātes satur inovatīvus 
risinājumus

2

Kopā
0-2

ANOTĀCIJA



5.

Projekta 
aktivit āšu 
ilgtspēj ība

5.1. projekta īstenotājs pēc projekta 
beigām neplāno turpināt projekta 
aktivit ātes

0

5.2. projekta īstenotājs pēc projekta 
beigām plāno turpināt projekta aktivit ātes 
samazinātā apjomā, piesaistot LVAF 
finansējumu

1

5.3. projekta īstenotājs pēc projekta 
beigām plāno turpināt projekta aktivit ātes 
tādā pašā apjomā, piesaistot LVAF 
finansējumu

2

5.4. projekta īstenotājs pēc projekta 
beigām plāno turpināt projekta aktivit ātes 
tādā pašā apjomā, nepiesaistot LVAF 
finansējumu

3

Kopā 0-3



6.

Projekta 
rezultātu 
ilgtspēj ība 

6.1. projekta rezultāti pēc projekta 
īstenošanas netiks praktiski pielietoti

0

6.2. projekta rezultātu uzturēšanai pēc 
projekta īstenošanas beigām nepieciešams 
LVAF finans ējums

1

6.3. projekta rezultātu uzturēšanai pēc 
projekta īstenošanas beigām nepieciešams 
finansējums, kas tiks nodrošināts no 
citiem finanšu avotiem

2

6.4. projekta rezultāti būs ilgtspēj īgi -
projekta rezultātu uztur ēšanai pēc 
projekta īstenošanas nebūs nepieciešams 
finansējums

3

Kopā 0-3



4.3. Sabiedrības līdzdarbība, projekta ilgtspēj ība, sagaidāmie 
rezultāti:

ANOTĀCIJA



7.

Atbilst ība 
laika 
grafikam

7.1. laika grafiks neatbilst 
projekta mērķu sasniegšanai

0

7.2. atsevišķu aktivit āšu laika 
grafiks neatbilst projekta mērķu 
sasniegšanai

2

7.3. laika grafiks atbilst projekta 
mērķu sasniegšanai

4

Kopā 0-
4



8.
Projekta 
izmaksas

8.1. paredzētās izmaksas ir nepamatotas 
vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar 
sagaidāmajiem projekta rezultātiem

0

8.2. paredzētās izmaksas atsevišķām 
projekta aktivit ātēm ir nepamatotas vai arī
pārāk lielas salīdzinājumā ar 
sagaidāmajiem projekta rezultātiem

2

8.3. paredzētās izmaksas ir pamatotas un 
nepieciešamas projekta mērķu un 
rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu 
īstenošanai un samērojamas ar 
sagaidāmajiem projekta rezultātiem

6

Kopā 0-6



Plānotās bud žeta veido šanas un 
izlietojuma izmai ņas

Vides aizsardz ības projekti

Nozares vides projekti

Videi kait īgo pre ču un 
iepakojuma apsaimniekošana

Izgl ītības pas ākumi atkritumu 
apsaimniekošanas jom ā

DRN

DRN par videi kait īgām 
precēm un iepakojumu

Maksājumi par 
videi nodar īto 

kait ējumu,
soda naudas

par vides
aizsardz ības 

pras ību
pārkāpumiem

Atkritumu 
apsaimniekot āju 

iemaksas



PALDIES PAR PACIETĪBU!


