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Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija nodod izvērtēšanai 2004.gada darbības 

publisko pārskatu. 2004.gads ir pirmais Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 

darbības gads, jo iestāde tika izveidota tikai 2004.gada 5.janvārī. Šis gads ir bijis jaunrades 

gads, iestādes kolektīva izveidošanas un saliedēšanas gads, laiks, kad tika noformulēti 

fonda administrācijas uzdevumi, darbības pamatprincipi, meklēti labākie problēmu 

risinājumi.  

2004.gads ir vēsturisks ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Līdz ar to mūsu valstij bija 

jāpierāda sava griba, prasmes un varēšana gan izpildīt visus iestāšanās priekšnosacījumus, 

gan pēc tam darboties kā pilntiesīgai Eiropas Savienības loceklei. Tas bija saspringts laiks, 

kad bija jāpieliek visi spēki, lai varētu sasniegt mērėi, un gana daudz uzdevumu šajā sakarā 

tika izvirzīti arī vides aizsardzības jomā.  Viena no prioritātēm, kam tika novirzīti Latvijas 

vides aizsardzības fonda līdzekĜi, bija Eiropas Savienības fondu finansēto projektu 

sagatavošana un līdzfinansēšana, kā arī tādu projektu finansēšana, kuru īstenošanas 

nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Otra prioritāte 

neapšaubāmi bija vides izglītība. Par tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā ir diskutēts Ĝoti daudz, 

un, šėiet, neviens vairs neapšauba tās nepieciešamību. Par to liecina arī lielais iesniegto un 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstīto projektu skaits šajā vadlīnijā.  

Protams, tika  finansēti projekti arī gaisa un ūdeĦu aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā, 

augšĦu un zemes aizsardzībā, dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzībā, vides 

monitoringā, vides un dabas resursu izpētē un novērtēšanā, radiācijā un kodoldrošībā, vides 

sanācijā un rehabilitācijā, tika izmaksātas zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem, kā arī 

subsīdijas par videi kaitīgu preču vai produktu atlikumu pārstrādi. 

Līdztekus tam pastiprināta uzmanība tika pievērsta projektu īstenošanas kvalitātes 

novērtēšanai – tika veikti projektu finanšu, lietderības, efektivitātes un atbilstības auditi, 

izstrādātas un ieviestas jaunas pārskatu formas. Racionāli izlietoti finanšu līdzekĜi un 

kvalitatīvi īstenots projekts priecē gan projekta īstenotājus, gan Latvijas vides aizsardzības 

fonda padomes un Konsultatīvās padomes locekĜus, ekspertus, Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijas darbiniekus, gan arī tos cilvēkus, kas bauda projektu „augĜus” – tīru 

gaisu un ūdeni, pastaigu pa labiekārtotu mācību taku, dalību vides izglītības nometnē utt. 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija pateicas visiem sadarbības partneriem. Mēs 

ceram, ka kopīgiem spēkiem mēs īstenosim vēl daudz aktuālu un interesantu projektu. 

Direktore S.BērziĦa 
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1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais statuss 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir Vides ministrijas pakĜautībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde.  

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pirmsākumi meklējami 1996. gadā, kad 

tika izveidots Latvijas vides aizsardzības fonds. 2004. gada 5. janvārī, pamatojoties uz 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta pirmo daĜu, ar Ministru kabineta 03.12.2003. 

rīkojumu Nr. 751. Latvijas vides aizsardzības fonds tika likvidēts.  

Lai uzraudzītu un administrētu budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu 

izlietošanu, kā arī nodrošinātu to efektīvu izmantošanu, ar 2004.gada 5.janvāri tika 

izveidota Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, kuras darbības reglamentējošie 

galvenie tiesību akti ir:  

1. Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 715 „Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas nolikums”; 

2. likums „Par dabas resursu nodokli”; 

3. likums „Par vides aizsardzību”. 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – fonda administrācija) galvenās 

funkcijas ir:  

1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk – fonda padome) 

lēmumu īstenošanu;  

2. nodrošināt budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu  efektīvu 

izmantošanu saskaĦā ar fonda padomes lēmumiem;  

3. uzraudzīt projektu īstenošanu, kuri tiek finansēti no budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” līdzekĜiem, un veikt to monitoringu; 

4. īstenot likumā "Par dabas resursu nodokli" noteiktās funkcijas; 

5. īstenot fonda padomes sekretariāta funkcijas. 
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2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas galvenie uzdevumi un prioritātes  

Fonda administrācijas mērėis ir veicināt Latvijas ilgtspējīgu attīstību atbilstoši valstiski un 

starptautiski atzītām vides politikas prioritātēm. Pamatojoties uz to, fonda administrācijas 

darbības politikas galvenie rezultāti ir: 

1. Labvēlīgs vides stāvoklis (kvalitāte) valstī : 

� vides aizsardzības projektu un pasākumu aktivitātes tiek veiktas atbilstoši Latvijas 

vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem un Eiropas Savienības prasībām;  

� tiek īstenotas Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes, sekmējot Nacionālā 

vides politikas plāna ieviešanu.  

2. Lietderīgi un mērėtiecīgi apsaimniekoti valsts budžeta līdzekĜi: 

� nodrošināta efektīva valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu 

izmantošana saskaĦā ar likumā ”Par dabas resursu nodokli” noteikto vides 

aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanu atbilstoši fonda padomes 

apstiprinātajai fonda līdzekĜu izmantošanas programmai un lēmumiem;  

� nodrošināta projektu īstenošanas gaitā sasniegto rezultātu atbilstība sākotnēji 

izvirzītajiem mērėiem auditēšana. 

3. Nodrošinātas sabiedrības tiesības līdzdalībai vides politikas veidošanā (realizēšanā): 

� sabiedrība iesaistās ar vides aizsardzības saistītu lēmumu pieĦemšanā un aktuālu 

vides politikas jautājumu risināšanā;  

� viegli pieejama, kompleksa un patiesa vides informācija plašsaziĦas līdzekĜos un 

informatīvi izglītojošos materiālos;  

� sabiedrība izprot vides problēmas un atbalsta nepieciešamību tās risināt, īstenojot 

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītos projektus.  

Lai sasniegtu augstāk minēto mērėi un realizētu fonda administrācijas politiku, noteikti šādi 

uzdevumi: 

1. sagatavot budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” ieĦēmumu un izdevumu 

tāmi iekĜaušanai Vides ministrijas budžeta pieprasījumā un paskaidrojumā kārtējam 

saimnieciskajam gadam; 
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2. ievietot Vides ministrijas un fonda administrācijas interneta mājas lapās informāciju 

par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu pieteikumu iesniegšanas 

termiĦiem finansējuma saĦemšanai; 

3. sagatavot fonda padomes lēmumu projektus; 

4. apkopot pārskatus par projekta īstenošanas gaitu un saĦemto līdzekĜu izlietojuma 

atbilstību fonda padomes lēmumam; 

5. nodrošināt projekta pieteikumu izvērtēšanu, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus un 

speciālistus vai pieprasot atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu 

atbilstību politikas plānošanas dokumentiem; 

6. iesniegt projekta pieteikumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvajā padomē (turpmāk – konsultatīvā padome); 

7. mērėtiecīgi un efektīvi apsaimniekot fonda administrācijai piešėirtos valsts 

līdzekĜus; 

8. ja nepieciešams, projekta īstenošanas laikā nodrošināt auditu, lai izvērtētu projekta 

īstenošanas kvalitāti un līdzekĜu izlietojumu; 

9.  nodrošināt pilnīgu darbības atklātumu, ievietot fonda administrācijas interneta 

mājas lapā fonda padomes un konsultatīvās padomes pieĦemtos lēmumus, 

nodrošināt publiski pieejamu informāciju par iesniegtajiem un finansētajiem 

projektiem.  



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2004.gada publiskais pārskats 

 

7 

3. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas struktūra 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju vada direktors. Lai nodrošinātu tiesību 

aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, fonda administrācijā izveidotas 3 daĜas. (1. 

zīm). 

1. zīm 

 

Projektu daĜā strādā 7 darbinieki, darbu optimizēšanai izveidoti 4 sektori. Katra sektora 

vadītāja pārziĦā ir attiecīgu vadlīniju projekti. 

Projektu daĜas galvenie uzdevumi ir: 

1. Nodrošināt projektu iesniegšanas, vērtēšanas un realizēšanas organizāciju atbilstoši 

fonda administrācijas izstrādātajai un apstiprinātajai kārtībai, kā arī fonda padomes un 

Vides ministrijas norādījumiem; 

2. Kontrolēt projektu īstenošanu atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, sniegt 

informāciju fonda administrācijas vadībai par projektu uzraudzības gaitu, sekot līgumu 

(saistību) izpildei, pieprasīt projekta īstenotājam visu nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju par projekta īstenošanas gaitu un noteikto izpildes termiĦu ievērošanu; 

3. Sagatavot un iesniegt izvērtēšanai informāciju par projektiem konsultatīvajai padomei. 

DIREKTORA 
VIETNIEKS DIREKTORS 

Finanšu un grāmatvedības 
uzskaites daĜa 

Projektu daĜa Audita daĜa 

VECĀKAIS 
ARHIVĀRS 

VIDES PĀRVALDĪBAS 
SPECIĀLISTS 

 

INF0RMĀCIJAS 
IEVADĪŠANAS 
OPERATORS 

VIDES INFORMĀCIJAS 
PROJEKTU SEKTORA 
VADĪTĀJS 

DABAS AIZSARDZĪBAS  
PROJEKTU SEKTORA 
VADĪTĀJS 

MATERIĀLI TEHNISKO 
PROJEKTU SEKTORA 
VADĪTĀJS 

DAěAS 
VADĪTĀJS 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS  
PROJEKTU SEKTORA 
VADĪTĀJS 
 

FINANŠU UN 
BUDŽETA 

PLĀNOŠANAS 
SEKTORA 
VADĪTĀJS 

DAěAS VADĪTĀJS 
 

GRĀMATVEDĪBAS 
UZSKAITES 
SEKTORA 
VADĪTĀJS 

SEKTORA 
VADĪTĀJA 
VIETNIEKS 

 

DAěAS 
VADĪTĀJS 

 

DAěAS VADĪTĀJA 
VIETNIEKS, FINANŠU UN 

VADĪBAS SISTĒMU 
AUDITU SEKTORA 

VADĪTĀJS 
 

INFORMĀCIJAS 
IEVADĪŠANAS 
OPERATORS 

 

VECĀKĀ 
LIETVEDE 
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4. Sniegt konsultācijas un organizēt informatīvus pasākumus projektu iesniedzējiem un 

īstenotājiem. 

5. Organizēt finansēto projektu administrēšanu un to rezultātu novērtēšanu. 

Audita daĜas galvenie uzdevumi ir: 

1. Sistemātiski pārbaudīt fonda administrācijas iekšējās kontroles sistēmas darbību, sniegt 

direktoram šīs sistēmas novērtējumu un ieteikumus nepieciešamiem uzlabojumiem. 

2. Atbilstoši veiktajam riska novērtējumam izstrādāt un iesniegt direktoram 

apstiprināšanai iekšējā audita stratēăisko un gada plānu, kā arī ilgtermiĦa attīstības 

plānu. 

3. Ne retāk kā reizi gadā pārskatīt identificētos riskus, nepieciešamības gadījumā nosakot 

papildus riskus. 

4. Nodrošināt fonda administrācijas finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un 

informācijas sistēmu iekšējo auditu veikšanu. 

5. Nodrošināt fonda finansēto projektu lietderības, efektivitātes un atbilstības auditu 

veikšanu.  

6. Iesniegt fonda administrācijas direktoram auditu noslēguma ziĦojumus lēmuma 

pieĦemšanai par ziĦojumā ietverto ieteikumu ieviešanu, par atbildīgām personām šo 

ieteikumu īstenošanai un īstenošanas termiĦu. 

7. Veikt fonda finansēto projektu atskaišu kontroli, nodrošinot finansēto projektu 

realizācijas gaitas atbilstību sākotnējiem mērėiem uzraudzību. 

8. Uzlabot riska vadības procesus iestādē, identificējot svarīgākos kontroles mehānismus 

un riska mazināšanas pasākumus. 
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4. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība 

Lēmumu par projektu konkursu izsludināšanu pieĦem fonda padome, apstiprinot projektu 

pieteikuma vadlīnijas un  pieteikumu iesniegšanas termiĦus, kā arī izskatīšanas un 

finansēšanas kārtību (2. zīm). 

Informācija par konkursiem tiek publicēta: 

�         laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,  

�         fonda administrācijas mājas lapā www.lvafa.gov.lv,  

�         Vides ministrijas mājas lapā www.vidm.gov.lv, 

�         žurnālā „Vides vēstis”. 

Projekta pieteicēji var būt publiskās personas, kā arī privātpersonas, ja šīs personas 

pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, šai personai Latvijas Republikā pieder 

nekustamais īpašums vai šī persona ir izveidota un reăistrēta saskaĦā ar Latvijas Republikas 

likumiem. 

Ja tiek iesniegts infrastruktūras vai biznesa projekta pieteikums, fonda finansējums nevar 

būt lielāks kā 50%.  

Avārijas seku novērtēšanas, novēršanas u.c. ārkārtas darbību projektus (kategorija L) un 

zaudējumu kompensācijas pieteikumus par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem var iesniegt visu gadu un tie 

tiek sagatavoti izvērtēšanai tuvākajā fonda padomes sēdē.  

Vienas nedēĜas laikā pēc izsludinātā konkursa beigām fonda administrācija izvērtē projekta 

pieteikuma atbilstību projektu konkursa nolikumā minētajām prasībām un projekta 

pieteikuma dokumentācijai,  

Ja projekta pieteikumā trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, fonda administrācija pieprasa 

pieteicējam 1 nedēĜas laikā iesniegt trūkstošo informāciju, skaidrojumu vai precizējumu.  
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2.zīm 

PROJEKTU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS
KĀRTĪBA

PROJEKTA
PIETEIKUMS

KONSULTATĪVĀ
PADOME

FONDA
PADOME

LVAFA

PROJEKTA 
PIETEICĒJS

EKSPERTI

ADMINISTRATĪVAIS
LĒMUMS

 

 

Pirms projekta izvērtēšanas fonda padomē fonda administrācija: 

� nodrošina projektu pieteikumu izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

neitrālus ekspertus un pieprasot atzinumus no Vides ministrijas iestādēm un citām 

valsts institūcijām; 

� iesniedz projektus izvērtēšanai konsultatīvajā padomē. 

Eksperti projektu vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

� mērėis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas un vides izglītības 

prioritātēm un veicina valsts, reăiona vai vietas ilgtspējīgu attīstību;  

� mērėis no vides aizsardzības viedokĜa ir aktuāls un nozīmīgs un plānotie pasākumi 

lietderīgi un efektīvi; 

� īstenošanas laikā iegūtie atzinumi, secinājumi, rekomendācijas ir pamatotas ar 

aprēėiniem vai pētījumiem;  

� īstenošanas laikā ieviestās tehnoloăijas ir ekonomiski pamatotas un atbilst vides 

aizsardzības prasībām; 

� iesniedzējs ir spējīgs ieviest projektu. 

Balstoties uz minētajiem vērtējumiem un atzinumiem, fonda administrācija sagatavo 

ekspertu vērtējumu apkopojumu, kuram ir rekomendējošs raksturs fonda padomes lēmuma 

pieĦemšanā.  
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Konsultatīvā padome ir sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvju koalīcija, kas savā 

darbībā ievēro demokrātiskos principus un realizē sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieĦemšanā vides pārvaldībā. Tā darbojas pēc brīvprātības, atklātības principiem, ir atvērta 

un pieejama jebkurai Latvijas vides aizsardzībā ieinteresētai organizācijai un institūcijai. 

Konsultatīvā padome izvērtē projektu atbilstību valsts vides politikas mērėiem un to 

sasniegšanai izvirzītajām rīcībām, kā arī vērtē projekta atbilstību sabiedrības interesēm. 

Sagatavojot atzinumu par projektu, konsultatīvā padome var pieaicināt izteikt viedokli par 

projektā paredzētajām darbībām dažādu specialitāšu pārstāvjus.  

 Konsultatīvā padome sagatavo pamatotu atzinumu par projektu. Konsultatīvās padomes 

sagatavotajam atzinumam fonda padomes lēmumu pieĦemšanā ir rekomendējošs raksturs. 

2004.gadā notikušas 16 konsultatīvās padomes sēdes, kurās izskatīti un vērtēti projektu 

pieteikumi. Konsultatīvās padomes pārstāvji ar padomdevēja tiesībām piedalās projektu 

izvērtēšanā fonda padomes sēdēs.  

Galīgo lēmumu par konkrēta projekta finansēšanu, daĜēju finansēšanu, atlikšanu, norādot 

turpmākās izskatīšanas nosacījumus, vai noraidīšanu pieĦem fonda padome. 

Fonda padome, Ħemot vērā ekspertu vērtējumus un konsultatīvās padomes atzinumus, 

pieĦem lēmumu par projekta finansēšanu. Izvērtējot projekta pieteikumus un pieĦemot 

lēmumu, fonda padomei ir tiesības uz fonda padomes sēdi pieaicināt projekta ekspertus un 

iesniedzējus. 

Fonda padomes lēmums var tikt formulēts šādos veidos: 

� atbalstīt projektu, piešėirot tam finansējumu; 

� atbalstīt projektu, paredzot tam finansējumu un norādot finansējuma piešėiršanas 

nosacījumus; 

� atbalstīt projektu, paredzot tam mazāku finansējumu nekā prasīts, un norādot 

finansējuma piešėiršanas nosacījumus;  

� atbalstīt projektu konceptuāli, norādot nepieciešamās izmaiĦas vai precizējumus, vai 

citus nosacījumus; 

�  noraidīt projektu, norādot motivāciju; 

�  atlikt projekta izskatīšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus. 

Netiek atbalstīti projekti, kuru pieteikumi iekĜauti Nacionālajās programmās. 
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Fonda administrācija, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par izskatītajiem un 

finansētajiem projektiem, savā mājas lapā www.lvafa.gov.lv ievieto fonda padomes 

pieĦemtos lēmumus. 

Pēc fonda padomes lēmuma pieĦemšanas fonda administrācija viena mēneša laikā izdod 

administratīvo lēmumu. Administratīvais lēmums ierakstītā vēstulē tiek nosūtīts projekta 

pieteicējam. 2004.gadā noformēti un izsūtīti 788 fonda padomes lēmumi – līdz 01.02. sēžu 

protokolu izraksta veidā, pēc 01.02. kā administratīvie lēmumi par projekta finansēšanu, 

izskatīšanas atlikšanu vai finansēšanas noraidīšanu.  

SaĦemot administratīvo lēmumu par projekta finansēšanu, projekta pieteicējam, viena 

mēneša laikā jāinformē projektu sektora vadītājs par lēmuma saĦemšanu un tajā norādīto 

darbību saskaĦošanu. Pēc administratīvajā lēmumā minēto nosacījumu izpildes ar projekta 

īstenotāju tiek noslēgts līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

noteiktā laika periodā. 2004. gadā sagatavoti un noslēgti 195 līgumi; 121 vienošanās; 32 

papildinājumi pie līguma vai vienošanās. 

Līgums vai vienošanās nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību, fonda 

administrācijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta 

īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas. Nepieciešamības gadījumā var tikt slēgts 

papildinājums pie līguma vai vienošanās par projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai 

citām pamatotām izmaiĦām. 

Projekta īstenotājs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi, darba uzdevumu 

īstenošanu noteiktajā laikā un finansējuma izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērėiem. 

IzmaiĦas, kas maina projekta mērėi un uzdevumus, pēc administratīvā lēmuma 

pieĦemšanas nav pieĜaujamas. 

Projekta finansēšana var tikt uzsākta tikai pēc fonda padomes noteikto nosacījumu pilnīgas 

izpildes. Šo nosacījumu izpildes kontrole tiek deleăēta fonda administrācijai. Projekta 

īstenotājs maksājumus drīkst veikt tikai projekta īstenošanas laikā pēc līguma vai 

vienošanās noslēgšanas, ja fonda padomes lēmumā nav noteikts citādi. Finansējumu no 

Latvijas vides aizsardzības fonda īstenotājs saĦem saskaĦā ar finansēšanas kalendāro plānu.  

Fonda administrācijai ir tiesības pieprasīt jebkurā projekta īstenošanas posmā nepieciešamo 

papildus informāciju par projekta īstenošanas gaitu, finansējuma izmantošanu un konkrētu 

darbu izpildi. Pieprasītā informācija jāiesniedz fonda administrācijas noteiktajā laikā. 
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Lai izvērtētu projekta īstenošanas kvalitāti un līdzekĜu izlietojumu atbilstoši 

līgumā/vienošanā noteiktajam, fonda administrācija ir tiesīga apsekot projekta norisi uz 

vietas, iepriekš saskaĦojot ar projekta īstenotāju, secinot par padarīto darbu apjomu 

atbilstību līdzekĜu izlietošanai un sastādot apsekošanas aktu. Fonda administrācija veido arī 

apsekoto projektu foto arhīvu, ko iespējams aplūkot fonda administrācijas mājas lapā. 

Pēc projekta pilnīgas īstenošanas un gala atskaites iesniegšanas fonda administrācijā 

projektam tiek veikta projekta efektivitātes novērtēšana un sasniegtie rezultāti salīdzināti ar 

projekta mērėiem. Projektu īstenošanas kontrole un uzraudzība par projektu realizāciju 

notiek saskaĦā ar noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanas un izpildes 

kārtību. 2004.gadā veikta 41 projekta apsekošana. 

 Projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiĦus un formu regulē  

„Līgums/vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību” starp fonda 

administrāciju un projekta īstenotāju. 

Fonda administrācijas audita daĜa 1 (viena) mēneša laikā no pārskata par projekta 
īstenošanu saĦemšanas pieĦem lēmumu par iesniegtā pārskata noraidīšanu vai pieĦemšanu. 

Projekta īstenošanas pārskats var tikt noraidīts, ja projekta īstenošanas gaitā un fonda 
padomes piešėirtā finansējuma izlietošanā fonda administrācija konstatējusi: 

���� nepilnības, 

���� finanšu datu un informācijas sagrozīšanu,  

���� finanšu disciplīnas pārkāpumus, 

���� citas nelikumības.  

Projekta īstenošanas pārskata noraidīšanas gadījumā fonda administrācija nosūta projekta 

īstenotājam rakstveida paziĦojumu, kurā norāda konstatētās nepilnības iesniegtajos 

dokumentos, kā arī termiĦus kuros atkārtoti jāsniedz projekta īstenošanas pārskati. Ja fonda 

administrācijas prasības netiek ievērotas, fonda administrācija var piedzīt no īstenotāja  

faktiski pārskaitīto finansējumu pilnā apmērā. 
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5. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības rezultāti  

SaskaĦā ar likumu „Par valsts budžetu 2004.gadam”, budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” līdzekĜi tiek plānoti vairākās apakšprogrammās, kuru iedalījums izriet 

no attiecīgā brīža vides aizsardzības prioritātēm un institucionālā izkārtojuma. 

Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekĜu izlietojuma programma 2004. gadam 

1. tabula 

Fonda izdevumi kopā Ls   9 913 8533

Apakšprogramma „E S fondu finansēto projektu sagatavošana, 
koordinācija un ieviešana „ 

1 700 000 

Apakšprogramma „Upju baseinu apsaimniekošana”  246 286 

Apakšprogramma „Dabas muzejs” 273 963 

Apakšprogramma „Mērėdotācija investīcijām Zebrenes pašvaldības vides 
projektam” 

0 

Apakšprogramma „Zivju aizsardzības pasākumi”  65 226 

Apakšprogramma „Vides atašeja LR pastāvīgajā pārstāvniecībā ES 
nodrošināšanas izdevumi” 

52 556 

Apakšprogramma „Vides izglītības fonda  programma” 30 000 
Apakšprogramma „Konkursu „Latvijas sakoptākais pagasts”, „Latvijas 
sakoptākā pilsēta” un „Sējējs” nodrošinājums” 

32 613 

Apakšprogramma „Fonda darbības nodrošinājums”  177 916 
Apakšprogramma „Nozares vides projekti”  933 073 
Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 6 402 220 
 Tai skaitā:  
       Subsīdijas par videi kaitīgu preču vai produktu atlikumu pārstrādi  1 990 000 
       Investīcijas  418 000 
       Vides aizsardzības institūciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana  1 415 985 
       Dotācijas uzĦēmumiem, organizācijām, iestādēm  2 312 235 
 Tai skaitā:  
                  LIFE programmas projektu līdzfinansēšana  150 000 
                  Sektoriālajiem un multisektorālajiem un projektiem:  2 162 235 
                     Tai skaitā:  
P1 Eiropas integrācijas u.c. strukturālajiem projektiem 96 810 
G Gaisa aizsardzība 125 973 
U ŪdeĦu aizsardzība 488 503 
A Atkritumu saimniecība 190 052 
Z AugšĦu un zemes aizsardzība 45 232 
D Dabas aizsardzība un bioloăiskā daudzveidība 433 838 

I 
Vides izglītība un audzināšana  
(t.sk. plašsaziĦas līdzekĜu projektiem Ls 227 305) 370 691 

M Vides monitorings un informācijas sistēmas 57 806 
N Vides un dabas resursu izpēte un novērtēšana 109 793 
L Avārijas seku likvid. u.c. ārkārtas darbības 131 241 
S Vides sanācija un rehabilitācija 112 296 
R Radiācija un kodoldrošība 0 
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Nozīmīgākās finansēšanas formas, ko izmanto Latvijas vides aizsardzības fonds ir 

dotācijas, subsīdijas un investīcijas. LīdzekĜi, kas paredzēti sektoriālo vides aizsardzības 

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai tiek plānoti apakšprogrammā „Vides 

aizsardzības projekti”.  

Dotāciju līdzekĜi tiek novirzīti gaisa, ūdeĦu, augšĦu un zemes aizsardzībai, atkritumu 

saimniecībai, dabas aizsardzībai un bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai, ekoloăisko 

avāriju seku likvidēšanai, vides izpētes un novērtēšanas projektu finansēšanai, vides 

izglītības un audzināšanas pasākumiem u.c.. 

Investīciju līdzekĜi tiek novirzīti kā līdzfinansējums atbilstoši ilgtermiĦa vides aizsardzības 

prioritātēm Valsts Investīciju programmā iekĜautajiem projektiem. 

Subsīdiju līdzekĜi tiek plānoti un izmantoti atbilstoši likumā „Par dabas resursu nodokli” un 

tam pakārtotajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā uz līguma pamata izmaksājot subsīdijas 

(veicot dabas resursu nodokĜa daĜēju atmaksu) konkursa kārtībā noteiktiem uzĦēmumiem, 

kuri veic videi kaitīgu preču un produktu atlikumu pārstrādi (utilizāciju). 

Apakšprogrammas „Zivju aizsardzības pasākumi” līdzekĜi tiek novirzīti reăionālo vides 

pārvalžu, Jūras vides pārvaldes, Vides valsts inspekcijas, nacionālo parku un rezervātu 

ārštata zivju inspektoru atalgojumam un aprīkojuma iegādei zivju inspektoru darba 

uzlabošanai. 2004.gadā īstenoti 14 zivju aizsardzības pasākumu projekti.  

„Konkursu „Latvijas sakoptākais pagasts”, „Latvijas sakoptākā pilsēta” un „Sējējs” 

nodrošinājums” ir apakšprogramma, kuras līdzekĜi tiek izmantoti ilgtspējīgas un vides 

draudzīgas saimniekošanas lauku teritorijās veicināšanai - konkursu dalībnieku atlasei, 

izvērtēšanai un laureātu apbalvošanai konkursu nominācijās. Konkursā tika noteikti 

2004.gada pagasti un pilsētas ar labākajiem panākumiem vides aizsardzībā, lauku 

saimniecības ar lielāko ieguldījumu videi draudzīgas saimniekošanas sekmēšanā, 

veiksmīgākās videi draudzīgās tūrisma saimniecības, dabas saimniecības. Tādejādi 

popularizēta labākā pieredze vides aizsardzībā un rosināti arī citi saimnieki un pašvaldības 

pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem.      

Apakšprogrammas „Nozares vides projekti” līdzekĜi tiek izlietoti Vides ministrijas 

institūciju kapacitātes stiprināšanai un darbības atbalstīšanai. 
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5.1.  2004. gadā finansētie projekti 

2004.gadā izsludināti 4 projektu konkursi projektu īstenošanai no valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”, 

t.sk. 1 projektu konkurss projektu īstenošanai 2005.gadā. 

Projektu konkurss tika izsludināts visās apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 

projektu kategorijās: (G - gaisa aizsardzība, U - ūdeĦu aizsardzība, A - atkritumu 

apsaimniekošana, Z - augšĦu un zemes aizsardzība, D – dabas aizsardzība un bioloăiskās 

daudzveidības aizsardzības saglabāšana, I -  vides izglītība un audzināšana, M - vides 

monitorings un informācijas sistēmas, N - vides un dabas resursu izpēte un novērtēšana, R 

– radiācija un kodoldrošība, S – vides sanācija un rehabilitācija, T – Vides aizsardzības 

institūciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana, P1 – Eiropas integrācijas u.c. 

strukturālie projekti). Avārijas seku novērtēšanas, novēršanas u.c. ārkārtas darbību projekti 

(kategorija L) un zaudējumu kompensācijas pieteikumi par īpaši aizsargājamo nemedījamo 

sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem tika pieĦemti visu 

gadu un izvērtēti tuvākajās fonda padomes sēdēs.  

Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2004.gadā tika iesniegti 367 dotāciju 

projektu pieteikumi (t.sk. 26 zaudējumu kompensāciju pieteikumi par aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem). No tiem 

atbalstīti 198 projekti (3. un 4. zīm), kuru īstenotāji ir sabiedriskās organizācijas, biedrības, 

pašvaldības, organizācijas, valsts/pašvaldību kapitālsabiedrības, komersanti un privātas 

personas. Atbalstīto dotāciju projektu saraksts pielikumā Nr.1 
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3. zīm 

2004. gadā pieprasītā un piešėirtā finansējuma apjoms
Apakšprogramma "Vides aizsardzības projekti" - dotācijas iestādēm, organizācijām, uzĦēmumiem

921 072

413 781

1 142 862

101 848

32 347

104 376

0

106 760

246 002

1 625 942

43 732

190 052

433 838

125 973

370 691

131 241

109 793

57 806

0

96 810

112 296

488 503

45 232

697 618   ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

DABAS AIZSARDZĪBA UN BIOLOĂISKĀS DAUDZVEIDĪBAS
SAGLABĀŠANA 

GAISA AIZSARDZĪBA

VIDES IZGLĪTĪBA UN AUDZINĀŠANA

AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĀCIJA u.c. ĀRKĀRTAS PASĀKUMI

VIDES UN DABAS RESURSU IZPĒTE un NOVĒRTĒŠANA

VIDES MONITORINGS

RADIĀCIJA UN KODOLDROŠĪBA

EIROPAS INTEGRĀCIJAS U.C. STRUKTURĀLIE PROJEKTI

VIDES SANĀCIJA UN REHABILITĀCIJA

ŪDEĥU AIZSARDZĪBA

AUGŠĥU UN ZEMES AIZSARDZĪBA

Pieprasīts (Ls)

Piešėirts (Ls)

Kopā pieprasīts   5 420 123  Ls  ( 367 projekti)
Kopā piešėirts     2 162 235  Ls  ( 198 projekti)

 
 

4. zīm 

2004. gadā iesniegto un atbalstīto projektu skaits
Apakšprogramma "Vides aizsardzības projekti" - dotācijas iestādēm, organizācijām, uzĦēmumiem

10

33

8

94

4

8

2

0

6

3

26

4

21

74

14

177

5

5

5

0

8

6

49

3

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

DABAS AIZSARDZĪBA UN BIOLOĂISKĀS DAUDZVEIDĪBAS
SAGLABĀŠANA 

GAISA AIZSARDZĪBA

VIDES IZGLĪTĪBA UN AUDZINĀŠANA

AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĀCIJA u.c. ĀRKĀRTAS PASĀKUMI

VIDES UN DABAS RESURSU IZPĒTE un NOVĒRTĒŠANA

VIDES MONITORINGS

RADIĀCIJA UN KODOLDROŠĪBA

EIROPAS INTEGRĀCIJAS U.C. STRUKTURĀLIE PROJEKTI

VIDES SANĀCIJA UN REHABILITĀCIJA

ŪDEĥU AIZSARDZĪBA

AUGŠĥU UN ZEMES AIZSARDZĪBA

atbalstīts/skaits

iesniegts

Kopā iesniegts:    367 projekti
Kopā atbalstīts:    198 projekti 
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5.zīmējumā atspoguĜots faktiskais 2004.gada dotāciju projektu kategoriju līdzekĜu 

sadalījums, secinot, ka lielākā daĜa līdzekĜu novirzīta Vides izglītības un audzināšanas, 

ūdeĦu aizsardzības, kā arī dabas aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības kategoriju 

projektiem.   

5. zīm. 

APAKŠPROGRAMMAS "VIDES AIZSARDZĪBAS PROJEKTI" 
dotāciju projektu līdzekĜu sadalījums 2004.gadā

A
8%

D
16%

G
5%

I
27%

L
5%

N
5%M

2%
R
0%

P
4%

S
5%

U
21%

Z
2%

 
 

G Gaisa aizsardzība 
A Atkritumu saimniecība 
U ŪdeĦu aizsardzība 
Z AugšĦu un zemes aizsardzība 
D Dabas aizsardzība un bioloăiskā daudzveidība 
I Vides izglītība un audzināšana 
M Vides monitorings un informācijas sistēmas 
N Vides un dabas resursu izpēte un novērtēšana 
L Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības 
S Vides sanācija un rehabilitācija 
R Radiācijas un kodoldrošība 
P1 Eiropas integrācijas un citi strukturālie projekti 

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 

2004.gadā iesniedza 76 projektu pieteikumus, atbalstīti 65. Tika iesniegti arī 89 Vides 

aizsardzības institūciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas projektu pieteikumi, no 

kuriem finansēti 66 projekti, kas būtiski sekmēja iestāžu materiāltehniskās kapacitātes 

palielināšanu.  

  
Vides aizsardzības 
projektu kategorijas 
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Piešėirtais finansējums tiek izlietots saskaĦā ar fonda padomes lēmumiem, atbilstoši 

apstiprinātai Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜu izlietojuma programmai, kas izriet 

no fonda darbības prioritātēm saistībā ar vides aizsardzības politikas plānošanas 

dokumentiem un normatīvajiem aktiem. 

Vadoties pēc projektu konkursos iesniegto projektu skaita un projektu aktualitātes, dotāciju 

projektu līdzekĜu sadalījums, salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto programmu tika 

mainīts ar budžeta grozījumiem.  

Fonda finansējuma izlietojumu nosaka fonda padome, ievērojot tās nolikumā paredzēto 

kārtību. 2004.gadā notikušas 21 fonda padomes sēde, kurās: 

� apstiprinātas fonda līdzekĜu izmantošanas vadlīnijas; 

� apstiprinātas vides aizsardzības projektu kategorijas 2005.gadam; 

� apstiprināti līdzfinansējuma kritēriji no fonda finansētajiem projektiem; 

� noteikta projektu pieteikuma forma un līgumu, vienošanās forma, kā arī projektu 

pārskatu forma un pārskatu iesniegšanas termiĦi; 

� noteikti projektu pieteikumu iesniegšanas termiĦi; 

� noteikta projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtība;  

� pieĦemti lēmumi par projektiem. 

5.2 Latvijas vides aizsardzības fonda rezultatīvo rādītāju izpildes kopsavilkums 
2. tabula 

 

Rezultatīvais rādītājs 

2004. g    

1. pusgada 

plāns 

2004. 

gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

2004. gadā 

Paskaidrojumi 

Iedzīvotāju skaita 
pieaugums (apdz. vietās ar 
iedzīvotāju skaitu zem 
2000), kuri saĦem 

kvalitatīvus ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
pakalpojumus 

0 6 000 6310 

 
skat. 3. tabulu 

Slēgto sadzīves atkritumu 
izgāztuvju rekultivētā 

platība (kv.m) 0 160 000 160 000 

Rekultivētas un slēgtas sadzīves 
atkritumu izgāztuves 160 000 

kvadrātmetru platībā:   
Sabilē – 10 ha (100 000 kv.m), 

Kolkas pagastā – 6 ha (60 000 kv.m) 
Videi un cilvēka veselībai 
drošā veidā likvidēto vai 

apglabāto bīstamo atkritumu 
apjoms (t) 

0 300 524,3 

pesticīdi un medikamenti      34,5 t 
pesticīdi (izvesti pārstrādei)  49,2 t 
izlietotas strāvas baterijas     10,1 t 
sērskābā gudrona atkritumi   405,8 t 
atstrādāta eĜĜa                       17,7 t 
elektroniskie atkritumi            7,0 t 
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3. tabula 

Projekta nosaukums Īstenotājs 

iedz. skaits, kuriem 
tiek uzlabota 

ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
kvalitāte 

Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas rekonstrukcija Elejas pagasta padome 140 

Pelēču pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas – 
artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija 

Pelēču pagasta padome 350 

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Aknīstes 
pilsētā 

Aknīstes pakalpojumi SIA 800 

Kanalizācijas sūkĦu stacija un kanalizācijas spiedvads 
Ozolniekos, Aizupē 

Ozolnieku novada dome 700 

SīĜukalna pagasta ūdenssaimniecības attīstība SīĜukalna pagasta padome 120 

Mālupes pagasta ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un 
katlumājas rekonstrukcija 

Mālupes pagasta padome 100 

Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Šėibes pamatskolā Glūdas pagasta padome 250 
Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas ciematā Aglonas pagasta padome 1300 

Jaunkalsnavas ciemata ūdenssaimniecības rekonstrukcijas II 
kārta 

Kalsnavas pagasta padome 500 

NotekūdeĦu sistēmas sakārtošana Lielauces pamatskolā Lielauces pagasta padome 100 

Limbažu pagasta Lādezera ciema kanalizācijas un ūdensapgādes 
sakārtošana 

Limbažu pagasta padome 400 

Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Rušonas pagasta padome 200 
Aizkraukles rajona Skrīveru sociālās aprūpes centra 
ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
uzlabošana 

Aizkraukles rajona 
padome 

150 

Bioloăisko attīrīšanas iekārtu darbības atjaunošana SAC 
"Tērvete" 

SAC "Tērvete" 200 

Subates centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Subates pilsētas dome 300 
Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Rušonas pagasta padome 500 

NotekūdeĦu attīrīšanas ietaišu būvniecība Katvaru speciālajā 
internātskolā 

Katvaru speciālā 
internātskola 

200 

  
 kopā: 6310 

 

5.3. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem 

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr. 345 „Kārtība, kādā 

zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem”, 

zaudējumu kompensācija tiek izmaksāta no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜiem 

pēc tam, kad Reăionālā vides pārvalde iesniedz fonda administrācijā aktu par īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarīto postījumu 

novērtējumu. Jautājums par zaudējumu kompensācijas izmaksu tiek iekĜauts fonda 

padomes tuvākās sēdes darba kārtībā, ja no akta saĦemšanas līdz sēdei ir vismaz piecas 

darbadienas.  
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2004.gadā tika saĦemti 24 zaudējumu kompensāciju pieprasījumi, piešėirts 26 (ieskaitot 2 

kompensāciju pieprasījumus par 2003.gada postījumiem). Kopā zaudējumu kompensācijām 

no apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekĜiem 

piešėirts Ls 51 972,92 Ls.  

PieĦemot lēmumu par zaudējumu kompensāciju, daĜēju kompensāciju vai pieteikuma 

noraidīšanu, fonda padome norāda zaudējumu kompensācijas apmēru, vai, ja pieĦemts 

lēmums noraidīt, pamato attiecīgu lēmumu. Fonda administrācija, pamatojoties uz fonda 

padomes lēmumu par zaudējuma kompensāciju, izdod administratīvo aktu to nosūtot 

zaudējumu kompensācijas pieprasītājam. Reăionālajai vide pārvaldei tiek nosūtīts fonda 

padomes sēdes protokola izraksts par pieĦemto lēmumu. Kopā 35 administratīvie lēmumi 

par zaudējumu kompensācijas izskatīšanas atlikšanu un līdzekĜu piešėiršanu.  

Tabulā Nr. 4 norādīti zaudējumu kompensāciju saĦēmēji 2004.gadā un kompensācijas 

apjoms. 

4.tabula 

Kompensācijas saĦēmējs Kompensācija Ls 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Daugavpils rajona saimniecībā "Kalniški"  292,79 
Zaudējumu kompensācija par pelēko dzērvju nodarītajiem 
postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta z/s "Rutki" 1 102,44 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Liepkalni”  138,60 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres” 1 631,47 
Zaudējumu kompensācija par pelēko dzērvju nodarītajiem 
postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta z/s "RiekstiĦi"  420,38 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „DižpurviĦi” 1 018,08 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona SIA „Agrar Cohrs Kurzeme” 8 227,85 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Kondrāti”  747,37 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona SIA „Renda” 1 940,97 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Tukuma rajona, Viesatu pagasta saimniecībā "Sprīdīši"  356,93 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Talsu rajona, Balgales pagasta ZS "Ritmi"  360,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem 
 PreiĜu rajona, Rudzātu pagasta ZS "Osīši"  256,52 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Mārupes pagasta ZS "Saulgoži"  700,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Daugavpils rajona z/s "KĜavas"  841,02 
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Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Līgatnes pagasta Z/S "AvotiĦi"  432,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Ventspils rajona SIA "Tārgalīte" "KaĜėu" laukam 1 000,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”  684,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „DižpurviĦi” 1 412,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona SIA „Renda” 6 000,00 
Zaudējumu kompensācija par zosu postījumiem  
Valkas raj. saimniecībā "Londonas" 2 124,00 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Ventspils rajona SIA "Daga" 1 135,50 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Ventspils rajona SIA "Tārgalīte"  412,80 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Dzilnas”  699,70 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „ĀboliĦi” 2 843,84 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona SIA „Renda” 10 968,12 
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem  
Kuldīgas rajona Z/S „Bētas” 6 226,54 

 Kopā 51 972,92 
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5.4. Subsīdijas 

Subsīdijas par videi kaitīgu preču un produktu atlikumu savākšanu un pārstrādi tiek 

maksātas uzĦēmumiem (komersantiem) atbilstoši likumā „Par dabas resursu nodokli” un 

tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai un subsīdiju likmēm. 

Tiesības saĦemt subsīdijas uzĦēmumiem tiek piešėirtas uz atklāta konkursa pamata, un ar 

konkursa uzvarētājiem tiek noslēgti attiecīgi subsīdiju līgumi. Lēmumu par tiesībām slēgt 

subsīdiju līgumu pieĦem fonda padome. Fonda administrācija pozitīva lēmuma gadījumā ar 

komersantu slēdz līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi vai reăenerāciju. 

Līguma priekšmets ir dabas resursu nodokĜa daĜēja atmaksa komersantiem subsīdiju veidā 

saskaĦā ar LR likumu „Par dabas resursu nodokli” par videi kaitīgu preču atkritumu 

pārstrādi vai reăenerāciju Latvijas Republikas teritorijā, vai šo atkritumu izvešanu 

pārstrādei vai reăenerācijai ārpus Latvijas Republikas teritorijas. 

2004. gadā tika maksātas subsīdijas par pārstrādi šādās videi kaitīgu preču atkritumu 

(6.zīm.) grupās:  

� visu veidu riepas; 

� smēreĜĜas; 

� eĜĜas filtri; 

� strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti; 

� dzīvsudraba spuldzes. 

2004. gadā bija spēkā 2003. gadā organizēto subsīdiju konkursu rezultātā noslēgtie 

subsīdiju līgumi (tabula Nr.5). Līgumi bija noslēgti uz trīs gadiem, un līdz ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda kā iestādes likvidāciju fonda administrācija noslēdza atbilstošas 

vienošanās par līguma saistību pārĦemšanu. 

Līgumi par dabas resursu nodokĜa daĜēju atmaksu subsīdiju veidā  saskaĦā ar likumu 

„Par dabas resursu nodokli” 

Tabula Nr. 5 
Līg. 

Nr. 

Līguma 

datums 
Līguma slēdzējs Pārstrādes veids Līguma termiĦš 

1 03.07.2003 A/S „Brocēni” visu veidu riepas 31.12.2005 

2 03.07.2003 SIA „E Daugava” visu veidu riepas 31.12.2005 

3 03.07.2003 SIA „Maiga” visu veidu riepas 31.12.2005 

4 03.07.2003 SIA „Cēsu būvnieks” visu veidu riepas 31.12.2005 
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5 04.08.2003. A/S „Brocēni” smēreĜĜas 31.12.2005 

6 04.08.2003. 
A/S „Latvijas krāsmetāli” 
(Kuusakoski) 

strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

7 04.08.2003. 
SIA „Lampu 
demerkurizācijas centrs” 

dzīvsudraba spuldzes 31.12.2005 

8 04.08.2003. SIA „Tranzīta termināls” 
strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

9 04.08.2003. SIA „Eko osta” smēreĜĜas 31.12.2005 

10 04.08.2003. SIA „Agrotehnika” 
strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

11 04.08.2003. 
SIA „Auto starts 
tirdzniecība” 

strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

12 04.08.2003. SIA „Agrotehnika” 
strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

13 04.08.2003. A/S „BAO” smēreĜĜas 31.12.2005 

14 04.08.2003. A/S „BAO” 
strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

15 04.08.2003. SIA „Eko osta” eĜĜas filtri 31.12.2005 

16 04.08.2003. 
SIA „Auto starts 
tirdzniecība” 

strāvas akumulatori un citi 
ėīmiskie strāvas avoti 

31.12.2005 

 

Kopējais subsīdiju apjoms noteikts likumā par budžetu budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, un 2004. gadā tas bija 

1 990 000 Ls. Sakarā ar to, ka subsīdiju līgumos noteiktie maksimālie pārstrādes apjomi 

(10 240 507 Ls) pārsniedz kārtējā budžeta gada iespējas, notiek līdzekĜu kvotēšana pa 

pārstrādes grupām un komersantiem. Kvotas tiek noteiktas gan pēc prioritāšu principa, 

Ħemot vērā atkritumu daudzumus, uzĦēmumu jaudu, pārstrādes iespējas, pieteiktos 

pārstrādes apjomus, gan aprēėinu ceĜā, sadalot iespējamo finansējumu proporcionāli 

konkursā iegūto punktu skaitam. Fonda padome apstiprina kopējo subsīdiju apjoma 

sadalījumu pa atkritumu grupām un gada ceturkšĦiem. 
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6. zīm. 

Videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādes subsīdiju 
sadalījums 2004. gadā starp pārstrādes grupām

Visu veidu riepas
 Ls 538 867   (27%)

SmēreĜĜas
 Ls 400 157  (20%)

EĜĜas filtri
 Ls 129 449  (7%)

Strāvas akumulatori un 
ėimiskie strāvas avoti
 Ls 878 697   (44%)

Dzīvsudraba spuldzes
 Ls 42 830   ( 2%)

 
 

Subsīdiju apmaksai darbu izpildītāji iesniedz ceturkšĦa atskaites par pārstrādāto videi 

kaitīgu atkritumu apjomu. Fonda administrācija veic atskaišu pārbaudi un to akceptēšanas 

gadījumā veic subsīdiju aprēėinu. Subsīdijas tiek pārskaitītas par faktiski pārstrādāto 

apjomu, bet ne lielākas par piešėirtajām kvotām. 

2004. gadā atmaksāts dabas resursu nodoklis subsīdiju veidā saskaĦā ar Latvijas Republikas 

likumu „Par dabas resursu nodokli” un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem 

uzĦēmumiem (uzĦēmējsabiedrībām), kuri veic videi kaitīgu preču vai produktu atlikumu 

pārstrādi vai reăenerāciju.  
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          Tabula Nr.6 
Pārstrādes 

grupa 
UzĦēmums Summa(Ls) 

Visu veidu riepas 
 A/S “Brocēni” 538 867 

SmēreĜĜas 
 A/S “Brocēni” 240 036 

 SIA „Eko osta” 160 121 

EĜĜas filtri 
 SIA „Eko osta” 129 449 

Strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti 
 SIA “Agrotehnika” 208 253 

 SIA “Auto Starts tirdzniecība” 229 540 

 SIA “Tranzīta Termināls” 368 033 

 A/S „Kuusakoski” 72 871 

Dzīvsudraba spuldzes 
 SIA “LDC” 42 830 

Kopā  1 990 000 

 
 
Pārstrādes raksturojums 

Lai gan līgumi par riepu pārstrādi ir noslēgti ar četriem uzĦēmumiem, faktiski riepu 

pārstrādi 2004.gadā ir veikusi tikai A/S „Brocēni”, tās augstā temperatūrā sadedzinot 

klinkera krāsnī cementa ražotnē Brocēnos, kopā pārstrādājot 11 227 tonnas riepu. SIA 

„Maiga”, SIA „E Daugava” un SIA „Cēsu būvnieks” praktisku darbību nav uzsākuši, tādēĜ 

subsīdijas 2004. gadā nesaĦēma. 

Izlietoto smēreĜĜu pārstrāde Latvijā notiek tās sadedzinot vides prasībām atbilstošā veidā. 

A/S ”Brocēni” eĜĜas sadedzina klinkera ražošanas krāsnī, tādējādi aizvietojot un samazinot 

mazuta izmantošanu. SIA „Eko osta” savāc un pārstrādā izlietotās eĜĜas enerăētiskajās 

iekārtās, kas paredzētas tehnoloăiskā tvaika ražošanai. Kopā 2004. gadā pārstrādāts 16 674 

tonnas izlietotas smēreĜĜas. A/S „BAO” ir aizkavējusies bīstamo atkritumu dedzinātāja 

nodošana ekspluatācijā, tādēĜ eĜĜu utilizācija nav uzsākta. 

EĜĜas filtru pārstrādi veic SIA „Eko osta”, atdalot no filtriem eĜĜas atlikumus un to korpusus 

sapresējot. Iegūtie melnā metāla lūžĦi tiek realizēti turpmākai pārstrādei. 
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Latvijā nav uzĦēmumi svina akumulatoru un citu ėīmisko strāvas avotu pārstrādei, bet ar to 

savākšanu un izvešanu pārstrādei ārpus Latvijas nodarbojas vairāki uzĦēmumi. SIA 

„Agrotehnika”, SIA „Auto starts tirdzniecība”, SIA „Tranzīta termināls” un A/S 

„Kuusakoski” (bijušā A/S „Latvijas krāsmetāli”) savāc un eksportē automašīnu 

akumulatorus un citus strāvas avotus. SIA „Agrotehnika” un SIA „Auto starts tirdzniecība” 

veic arī lielo industriālo akumulatoru pirmapstrādi, tos demontējot tā, lai tie būtu piemēroti 

transportēšanai. A/S „BAO” ir uzsākusi bateriju un citu ėīmisko strāvas avotu savākšanu, 

bet to eksports notika tikai 2004. gada beigās, tādēĜ subsīdijas tika izmaksātas 2005. gadā. 

Dzīvsudrabu saturošu (luminiscences) spuldžu pārstrādi Latvijā veic SIA „Lampu 

demerkurizācijas centrs”, kuru jauda pilnībā nodrošina gada laikā radīto apjomu pārstrādi. 

Aizvien neatrisināta problēma ir dzīvsudrabu saturošo sārĦu (koncentrāta, kas rodas pēc 

pārstrādes) eksportēšana galīgai pārstrādei. Pagaidām šie sārĦi tiek drošā veidā uzglabāti 

pārstrādes uzĦēmuma teritorijā. To apjoms nav liels un būtisku apdraudējumu (risku) videi 

un cilvēku veselībai tie nerada. 

5.5. Pasākumi, kas veikti darbības kvalitātes uzlabošanai 

Lai nodrošinātu finansēto projektu uzraudzību atbilstoši 2004.gada 16.decembra 

noteikumos Nr.715 „Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums” 

noteiktajām fonda administrācijas funkcijām un uzdevumiem, 2004.gadā tika veiktas 

nozīmīgas izmaiĦas dokumentācijā, kas nosaka pārskatu par projektu īstenošanu formu, 

iesniegšanas un kontroles kārtību.  

Veiktās izmaiĦas procedūrās, kas nosaka pārskatu par projektu īstenošanu formu un 

iesniegšanas kārtību, fonda administrācijas darbiniekiem izskatot projektu īstenotāju 

iesniegtos dokumentus, Ĝauj veikt efektīvu riska analīzi nosakot projektus, kuros jāveic 

papildus pārbaudes vai citi uzraudzības pasākumi, kā piemēram projekta finanšu līdzekĜi 

izlietošanas atbilstības, efektivitātes un lietderības audits. 

Fonda administrācijas interneta mājas lapā regulāri tika ievietota informācija par projektu 

īstenošanas pārskatu formām, to aizpildīšanu, kā arī termiĦiem, kuros pārskati par projektu 

īstenošanu iesniedzami. Papildus minētā informācija tika nosūtīta arī projektu īstenotājiem 

pa e-pastu. 

2004.gadā projektu īstenotājiem tika sniegtas aptuveni 50 konsultācijas, kas saistītas ar 

pārskatu par projektu īstenošanu aizpildīšanu un iesniegšanu.  
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Iepriekšminēto procesu rezultātā tika nodrošināta pastāvīga atgriezeniskā saite ar projektu 

īstenotājiem.  

Fonda administrācijas audita daĜā izveidota atsevišėa datu bāze, kurā tiek ievadīta būtiskākā 

informācija par katru finansēto projektu un tā īstenošanas gaitu, kā rezultātā jebkurā 

projekta īstenošanas gaitas posmā iespējams iegūt informācija par Latvijas vides 

aizsardzības fonda finanšu līdzekĜu izmantošanu. 

5.6. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte, plānotie uzlabojumi un pasākumi, kas 

veikti iekšējā audita ieteikumu īstenošanai. 

Lai nodrošinātu 2004.gada 16.decembra noteikumos Nr.715 „Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijas nolikums” noteikto funkciju un uzdevumu izpildi audita daĜa 

2004.gada atbilstoši stratēăiskajam un audita gada plānam veica 4 plānotos, kā arī 9 

neplānotos auditus.   

Auditu ietvaros veiktas pārbaudes un iekšējās kontroles sistēmu novērtējumi, atbilstoši 

auditu gaitā sastādītajiem audita darba uzdevumiem un audita mērėiem. Par auditu 

rezultātiem sniegti ziĦojumi iestādes vadībai, kā arī Latvijas vides aizsardzības fonda 

padomei. 

Pamatojoties uz auditu pārbaužu laikā konstatēto secināms, ka ne visos Latvijas vides 

aizsardzības fonda finansētajos projektos iekšējās kontroles sistēma ir izveidota pietiekamā 

kvalitātē, kā rezultātā tā ne vienmēr darbojas efektīvi un neĜauj kvalitatīvi pilnībā izpildīt 

projekta ietvaros notiektos mērėus un uzdevumus.  

Galvenie trūkumi iekšējās kontroles sistēmu kvalitatīvai funkcionēšanai tika identificēti 

projektu organizatoriskajās sistēmās, finanšu līdzekĜu kontroles procedūrās, kompetences 

noteikšanā, kā arī projektu dokumentācijas apritē. Iekšējās kontroles sistēmu trūkumu 

novēršanai tika ieteikts pilnveidot sadarbības mehānismus, kā arī uzlabot finanšu uzskaites 

precizitāti.  

Gadījumos, kad audita laikā tika konstatēti fakti, kas radīja šaubas par projekta ietvaros 

veikto saimniecisko darījumu faktisko norisi, Valsts ieĦēmumu dienesta reăionālajām 

iestādēm tika nosūtīti pieprasījumi veikt pārbaudi. 

Pārskata periodā iekšējās kontroles sistēmu stiprināšanai ir izstrādāti dokumenti, kas nosaka 

iestādes funkciju un uzdevumu izpildi, konkretizēts atbildīgo darbinieku kompetences un 

pienākumu sadalījums, aktualizēti iekšējie normatīvie dokumenti.  



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2004.gada publiskais pārskats 

 

29 

6. Finansējums un tā izlietojums 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜus veido likumā „Par dabas resursu nodokli” 

noteiktā dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieĦēmumiem. 

Fonda administrācijas budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 2004.gada pārskats 

sastādīts, iekĜaujot desmit budžeta apakšprogrammas: 

� Fonda darbības nodrošinājums; 

� Vides aizsardzības projekti; 

� Dabas muzejs; * 

� Zivju aizsardzības pasākumi; 

� Konkursu „Sakoptākais Latvijas  pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta” un „Sējējs” 

nodrošinājums; 

� Eiropas Savienības fondu finansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana; 

� Upju baseinu apsaimniekošana; 

� Vides izglītības programma; 

� Vides atašeja Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 

nodrošināšanas izdevumi; 

� Nozares vides projekti. 

*  Latvijas Dabas muzeja gada pārskats 

 

Informācija par valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu Valsts budžeta programma 
„Vides aizsardzības fonds” 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)( latos) 

7.tabula 

Nr. 
p.k. 

 Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 883 437 658 849 

1.1. ilgtermiĦa ieguldījumi 808 396 613 027 

1.2. apgrozāmie līdzekĜi 75 041 45 822 

2. Pasīvi: 883 437 658 849 

2.1. pašu kapitāls 868 443 631 417 

2.2. kreditori 14 994 27 432 
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Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums (latos) 

8.tabula 

Pārskata gadā Nr.p.k.  
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 

1. IeĦēmumi ( kopā):  9 913 853 9 468 306 

1.1. dotācija no 
vispārējiem 

ieĦēmumiem 

 9 391 280 9 391 280 

1.2. maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieĦēmumi 

 77 023 77 026 

1.3. ārvalstu finanšu 
palīdzība 

 445 550  

2. Izdevumi (kopā):  9 913 853 9 388 445 

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā): 

 7 918 083 7 600 740 

2.1.1. atalgojumi  584 978 546 272 

2.1.2. komandējumi  95385 94233 

2.1.3. subsīdijas un dotācijas  4 342 235 4 342 234 

2.1.4. pārējie uzturēšanas 
izdevumi 

 2 895 485 2 618 001 

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

(kopā): 

 1 995 770 1 787 705 

2.2.1. kapitālās iegādes  932 140 748 306 

2.2.2. kapitālais remonts  645 630 644 496 

2.2.3. investīcijas  418 000 394 903 

3. Nodarbinātība:    

3.1. faktiskais nodarbināto 
skaits 

 - 105.5 

3.2. vidējā darba alga  - 247 
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Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu  ieĦēmumi (latos) 

9.tabula 

Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi ieĦēmumi Faktiskie ieĦēmumi 

1. IeĦēmumi par nomu  59 420 

2. IeĦēmumi par biĜešu realizāciju 17 380 

3. Citi iepriekš  neklasificētie maksas 
pakalpojumi 

226 

 Kopā 77 026 

 

 

Ministrijas pakĜautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju  saĦemto 

ziedojumu  un dāvinājumu izlietojums (latos) 

10.tabula 

Nr.p.k.   

1. SaĦemts (kopā): 9 625 

1.1. Latvijas uzĦēmējsabiedrības un privātās personas 9 539 

1.2. Ārvalstu uzĦēmējsabiedrības un privātās personas 86 

2. Izlietots (kopā): 12 213 

2.1. Finansētie pasākumi (kopā)*: 12 213 

2.1.1. algu izmaksas 922 

2.1.2. komandējumi 372 

2.1.3. pamatlīdzekĜu iegāde 4 585 

 

 

7. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana. 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas personāla izglītošana un kvalifikācijas 

paaugstināšana tika nodrošināta ar mācībām augstākajās mācību iestādēs, semināros un 

kursos, kā arī pašmācības ceĜā. Profesionālās zināšanas un iemaĦas pamatā tika apgūtas 

Latvijas Universitātes Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrā („IzmaiĦas 

pamatlīdzekĜi uzskaites politikā”; „UzĦēmuma un finanšu vadības pamati”; „Personāla 

lietvedība”), Valodu mācību centrā (angĜu valoda), Reăionālajā apmācību centrā 

(”Inventarizācijas valsts un pašvaldības budžeta iestādēs”), SIA „Biznesa augstskola 

Turība” („Personāla vadība un vadības psiholoăija”) un dažādos citos apmācību kursos un 

semināros. 
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Fonda administrācijā vienmēr tikusi atbalstīta vēlme savienot darbu ar akadēmiskās 

izglītības ieguvi. Lielākā daĜa (83%) jeb 15 Fonda administrācijas darbinieki ir ieguvuši 

augstāko izglītību un 17% turpina mācības augstākajās mācību iestādēs.  

No kopējā fonda administrācijas darbinieku skaita 66% bija sievietes un 34% vīrieši. 

Vidējais darbinieku vecums bija 40 gadi.  

 

 

 

 

 

 

Kolektīva saliedētību kopīgu mērėu sasniegšanai palīdz stiprināt kopīgi pasākumi: projektu 

apsekošanas braucieni, ziemas un vasaras saulgriežu sagaidīšana, sporta pasākumi.  
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Pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai 

Uzlabot valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” administrēšanas un 

kontroles procedūras; 

Pilnveidot projektu dokumentācijas aprites kārtību; 

Pilnveidot iestādes dokumentu apriti, uzglabāšanu un arhivēšanu elektroniskā veidā; 

Palielināt publiski pieejamās informācijas apjomu iestādes interneta mājas lapā; 

Izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiĦām normatīvajos aktos, lai palielinātu 

iestādes resursu izmantošanas efektivitāti. 

 


