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Priekšvārds 

2006.gads Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijai aizritēja Latvijas vides 

aizsardzības fonda 10 gadu jubilejas zīmē. 

1996.gadā tika izveidots Latvijas vides 

aizsardzības fonds, radot mehānismu, kas 

Ĝauj ilgstoši un sistemātiski finansēt 

projektus vides aizsardzībā. Šobrīd Latvijas 

vides aizsardzības fonds ir kĜuvis par stabilu 

instrumentu, ar kura palīdzību tiek atbalstīti projekti vides izglītībā un audzināšanā, 

gaisa aizsardzībā un klimata pārmaiĦu samazināšanā, ūdeĦu aizsardzībā, atkritumu 

apsaimniekošanā, augšĦu un grunts aizsardzībā un sanācijā, dabas un bioloăiskās 

daudzveidības aizsardzībā un saglabāšanā, kā arī avārijas seku likvidēšanā. Līdztekus 

tam, zemju lietotājiem tiek izmaksātas zaudējumu kompensācijas par īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem 

postījumiem. 

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītie projekti ir gan saturiski un 

finansiāli apjomīgi, gan arī nelieli, bet tādēĜ ne mazāk lietderīgi. 2006.gadā par 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜiem īstenoti 400 projekti, bet desmit gadu 

laikā – vairāk nekā 3 000 projektu. 

Projekts nav tikai finanšu līdzekĜu kopums. Tie ir cilvēki, kuri izlolojuši 

projekta ideju, saskatot lietas, kas jārisina, lai nodrošinātu dzīvās dabas pastāvēšanu 

un daudzveidību, kā arī mūsu dzīvi kvalitatīvā vidē. Tie ir cilvēki, kas ar projekta 

iesniegumu iepazinušies un to novērtējuši, projektu realizējuši un galu galā tieši vai 

pastarpināti guvuši labumu no projekta realizācijas. Jo vairāk šādu aktīvu un vides 

aizsardzībā ieinteresētu cilvēku, jo kvalitatīvāka kĜūs vide, kurā mēs dzīvojam, līdz ar 

to arī veselīgāka un laimīgāka mūsu dzīve. Mēs ceram, ka arī nākošajos gados savā 

darbā mēs sastapsimies ar daudziem aizrautīgiem cilvēkiem un tiks īstenoti daudzi 

patiesi interesanti un aktuāli projekti. 

Direktore Sandra BērziĦa 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais 

statuss 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir 

Vides ministrijas pakĜautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kuras galvenās funkcijas un uzdevumi ir 

noteikti Latvijas vides aizsardzības fonda likumā. 

Latvijas vides aizsardzības fonda likums nosaka 

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) 

mērėus un tā līdzekĜu izlietošanas kārtību. 

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 valsts 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 (turpmāk – 

Fonda administrācija), kas ir Latvijas vides aizsardzības fonda tiesību un saistību 

pārĦēmējs. Fonda administrācijas darbību reglamentējošie galvenie tiesību akti 2006. 

gadā bija:  

� Latvijas vides aizsardzības fonda likums; 

� Dabas resursu nodokĜa likums; 

� Ministru kabineta 31.01.2006. noteikumi Nr. 101 „Latvijas vides aizsardzības 

fonda padomes nolikums”; 

� Ministru kabineta 28.03.2006. noteikumi Nr. 242 „Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijas nolikums”; 

� Vides ministra 01.02.2006. apstiprinātais Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes nolikums; 
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� Vides ministra 15.02.2006. rīkojums Nr.66 „Par Latvijas vides aizsardzības 

fonda padomes personālsastāva apstiprināšanu”. 
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1.2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mērėis, 

politikas rezultāti, galvenās funkcijas un uzdevumi 

Fonda mērėis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības 

attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās 

tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības 

dzīvot kvalitatīvā vidē saskaĦā ar valsts vides politikas 

pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloăiskās 

daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. 

Fonda administrācijas mērėis ir administrējot Fonda līdzekĜu 

izlietošanu un nodrošinot Latvijas vides aizsardzības fonda 

padomes (turpmāk – Fonda padome) lēmumu īstenošanu, veicināt Fonda mērėu 

sasniegšanu. 

Lai sasniegtu augstāk minētos Fonda mērėus, Fonda administrācija veic šādus 

uzdevumus: 

� izsludina un organizē projektu konkursus atbilstoši Fonda padomes 

lēmumiem; 

� nodrošina Fonda līdzekĜu efektīvu izmantošanu saskaĦā ar Fonda padomes 

lēmumiem; 

� veic Fonda padomes sekretariāta funkcijas; 

� nodrošina Fonda līdzekĜu izlietošanas pilnīgu atklātumu; 

� sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieĦēmumu un 

izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam; 

� ievieto Vides ministrijas un Fonda administrācijas mājas lapā internetā 

informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas termiĦiem Fonda finansējuma saĦemšanai; 

� pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai; 

� apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešėirto 

līdzekĜu izlietojuma gaitu; 
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� iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvajā padomē (turpmāk – Konsultatīvā padome); 

� nodrošina no Fonda līdzekĜiem finansēto projekta auditus; 

� ievieto fonda administrācijas mājas lapā internetā Fonda padomes un 

Konsultatīvās padomes lēmumus; 

� rakstiski informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par 

projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu; 

� saskaĦā ar fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai 

pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par no Fonda 

līdzekĜiem finansēto projektu finansēšanas un izpildes kārtību; 

� saskaĦā ar fonda padomes lēmumu pieprasa, lai Fonda līdzekĜu saĦēmējs 

neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekĜus atmaksā budžeta 

programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā. 
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2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības rādītāji 
un rezultāti 

2.1. Galvenās prioritātes un to īstenošana 

Fonda darbības galvenā prioritāte ir finansēt projektus, 

kuru īstenošanas virsmērėis un galvenais rezultāts ir 

nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā 

vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides 

kvalitāti un bioloăisko daudzveidību, nodrošinot dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieĦemšanā un 

informētību par vides stāvokli. 

Galvenās prioritātes īstenošanai Fonda administrācija lietderīgi un mērėtiecīgi 

apsaimnieko valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜus 

nodrošinot Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto vides aizsardzības 

pasākumu un projektu finansēšanu atbilstoši Fonda padomes lēmumiem, kas tiek 

pieĦemti atbilstoši Fonda līdzekĜu izmantošanas prioritātēm kārtējam gadam. 

Fonda līdzekĜu izmantošanas prioritātes kārtējam gadam nosaka Fonda 

padome apstiprinot valsts budžeta pieprasījumu kārtējam gadam, kā arī apstiprinot 

projektu konkursu nolikumus katrai Fonda līdzekĜu izmantošanas vadlīnijai. Projektu 

konkursu nolikumos tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās aktivitātes. Prioritāri 

atbalstāmo aktivitāšu apstiprināšanas procesā tiek Ħemti vērā Fonda konsultatīvās 

padomes un nozares ekspertu ieteikumi. 
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2.2. Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas rezultatīvo rādītāju izpilde  

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

rezultatīvo rādītāju izpilde 2006.gadā attēlota 1. tabulā.  

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības 

fonds” rezultatīvo rādītāju izpilde 2006.gadā 

1. tabula 

Atbildīgais par 
rezultatīvo 

rādītāju izpildi 

Programmas vai apakšprogrammas kods un 
nosaukums, rezultatīvo rādītāju nosaukums 

2006.gada 
plāns 

Faktiskā 
izpilde 

1 2 3 4 
21.00.00   Vides aizsardzības fonds   
Iestāžu skaits 2 2 
Amata vietu skaits 123 105 
Politikas rezultāti:   
Nodrošināta efektīva līdzekĜu izmantošana likumā 
„Par dabas resursu nodokli” noteikto vides 
aizsardzības pasākumu un projektu finansēšana 
atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 
apstiprinātajām fonda līdzekĜu izmantošanas 
vadlīnijām un lēmumiem 

  

Darbības rezultāti:   

Latvijas vides 
aizsardzības 
fonda 
administrācija 

Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība, integrējot vides 
prasības visās tautsaimniecības nozarēs, nodrošinot 
iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaĦā ar 
valsts vides politikas pamatnostādnēm un nodrošināti 
pietiekami pasākumi bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai 

  

21.01.00   Fonda darbības nodrošinājums   
Iestāžu skaits 1 1 
Amata vietu skaits 20 17 
Darbības rezultāti:   
Izskaitīti projekti 600 916 

Latvijas vides 
aizsardzības 
fonda 
administrācija 

Auditēti projekti 12 12 
21.02.00   Vides aizsardzības projekti   
Darbības rezultāti:   
Videi kaitīgu preču atkritumu grupas (visu veidu 
riepas, smēreĜĜas un eĜĜas filtri, strāvas akumulatori un 
ėīmiskie strāvas avoti, dzīvsudraba spuldzes), par 
kuru pārstrādi vai reăenerāciju organizēti konkursi par 
daĜēju dabas resursu nodokĜa atmaksu subsīdiju veidā 

5 5 

Vides izglītību, apziĦu un sabiedrības līdzdalību 
veicinošu pasākumu (mācību nometnes, talkas, 
izstādes, akcijas u.c.) īstenošanas projekti 

10 19 

Latvijas vides 
aizsardzības 
fonda 
administrācija 

PlašsaziĦas līdzekĜu īstenotie projekti informācijas 
15 13 
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sniegšanai par dabas daudzveidību, dabas un vides 
aizsardzību 
Izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plāni saskaĦotai dabas resursu 
izmantošanai, vienlaikus nodrošinot dabas vērtību 
saglabāšanu 

3 4 

Dabas aizsardzības plānu ieviešana īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās biotopu aizsardzības un 
apsaimniekošanas nodrošināšanai, kā arī 
apmeklētājiem paredzētās infrastruktūras izveidei 

2 4 

Pētījumu par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 
bioloăisko daudzveidību un vides kvalitātes 
novērtēšanu, saglabāšanu, uzlabošanu 

7 7 

Jaunu vides aizsardzības tehnoloăiju ieviešanas 
pilotprojekti vides piesārĦojuma samazināšanai 

1 1 

Apmācīti vides speciālisti (nevalstisko organizāciju, 
pašvaldību u.c.) un komersanti par dabas 
daudzveidības, dabas un vides aizsardzības 
jautājumiem 

150 150 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības 
projekti 

3 3 

Siltumapgādes infrastruktūras objektu efektivitātes 
paaugstināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas 
projekti 

2 2 

PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā 
iekĜauto teritoriju (objektu) izpētes un (vai) sanācijas 
darbu veikšanas projekti  

7 5 

 

Projekti, kurus īstenojot tiek paaugstināta notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas infrastruktūras 
objektu darbības kvalitāte un efektivitāte 

3 3 

21.03.00 Dabas muzejs   
Iestāžu skaits 1 1 
Amata vietu skaits 82 76 
Darbības rezultāti:   
Izstādes 25 35 
Apmeklētāju skaits 80000 99536 
Ekskursiju skaits 320 238 

Valsts aăentūra 
“Latvijas Dabas 
muzejs” 

Pasākumu skaits 400 497 
21.06.00   Konkursu "Sakoptākais Latvijas 
pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" 
un "Labākais vides žurnālistikā" un "Gada balva 
"Ābols" nodrošinājums"  

  

Darbības rezultāti:   
Konkursos iesaistītie dalībnieki:   
Pašvaldības 45 32 
- konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” dalībnieki 30 21 
- konkursa „Sakārtotākā Latvijas pilsēta” dalībnieki 15 11 
Saimniecības   
- konkursa „Sējējs” dalībnieki 45 65 

Vides ministrijas 
Komunikācijas 
nodaĜa 

Konkursam „Labākais vides žurnālistikā” žurnālistu 
un rakstu autoru iesniegtie darbi 

70 29 
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21.09.00   Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto 
projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana 

  

Politikas rezultāti:   
Nodrošināta ES fondu līdzfinansēto projektu 
sagatavošana efektīvai ES resursu piesaistei un 
izmantošanai 

  

Darbības rezultāti:   
Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi 1 1 
Organizētas hidroekoloăiskās izpētes  6 6 
Sagatavota dokumentācija projektiem uz vidi 
novērtējuma procedūras veikšanai 

3 0 

Administrēti būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
konkursi 

40 40 

Izstrādātas operacionālās programmas vides sadaĜas 
nacionālās programmas projektu īstenošanai 

6 6 

Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦa par 
atkritumu savākšanu, pārstrādi un noglabāšanu  

1 1 

Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦa par 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju 

1 1 

Nodrošināti sabiedrības informēšanas pasākumi un 
semināri par Eiropas Savienības finansējuma apguvi  

10 10 

Sagatavoti tehniskie projekti Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaistei 

3 3 

Vides ministrijas 
Investīciju 
departaments 

Sagatavota iepirkuma dokumentācija Kohēzijas fonda 
projektiem  

2 2 

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana   
Amata vietu skaits 21 12 
Darbības rezultāti:   
Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai 
sniegtie ziĦojumi 

2 2 

Sagatavots pārskats par antropogēnās ietekmes 
novērtējuma katrā baseina apgabalā 

4 4 

Valsts aăentūra 
“Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra” 

Sagatavots pārskats par ūdens objektu novērtējumu 
katrā baseina apgabalā 

4 4 

21.13.00 Nozares vides projekti   
Darbības rezultāti:   
Vides nacionālās monitoringa programmas izpildītās 
apakšprogrammas 

28 28 

Jūras vides kontroles lidojumu stundas 400 301 

Vides ministrijas 
Administratīvais 
departaments 

Vadlīnijas un metodiskie materiāli stratēăiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādei  

2 2 
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2.3. Valsts budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” līdzekĜu izlietojums 

2006.gadā  

 

Ikgadējo Fonda līdzekĜu sadalījumu ( 2.tabula) nosaka 

Fonda padome, kas, ievērojot tās nolikumā paredzēto 

kārtību, apstiprina arī:  

� fonda līdzekĜu izmantošanas vadlīnijas; 

� līdzfinansējuma kritērijus no fonda finansētajiem projektiem,  

� projekta iesniegumu formas; 

� līguma un vienošanās formas; 

� pārskatu par projektu īstenošanu formas; 

� projektu iesniegumu iesniegšanas termiĦus; 

� projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtību. 

2006.gadā notikušas 17 fonda padomes sēdes. 
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Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu izlietojums 

2006.gadā 

2. tabula 

2006.gada 
plāns 

Faktiskā 
izpilde Fonda izdevumi 2006.gadā (latos) 

9 478 887 9 088 026 

Apakšprogramma 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums" 246 514 246 489 

Apakšprogramma 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti"   3 864 084 3 688 296 

t.sk. subsīdijas par videi kaitīgu preču atlikumu pārstrādi 647 062 631 547 
t.sk. investīcijas 370 000 219 569 
t.sk. dotācijas uzĦēmumiem, organizācijām, iestādēm 2 847 022 2 837 180 

Apakšprogramma 21.03.00 "Dabas muzejs" * 422 384 422 414 

Apakšprogramma 21.05.00 "Zivju aizsardzības pasākumi"  156 000 156 000 

Apakšprogramma 21.06.00 "Konkursu "Sakoptākais Latvijas 
pagasts", "Sakoptākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un 
"Labākais vides žurnālistikā" un „Gada balva „Ābols” 
nodrošinājums" 

53 613 47 386 

Apakšprogramma 21.09.00 "Eiropas Savienības fondu 
finansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana" 

1 540 546 1 351 535 

Apakšprogramma 21.10.00 "Upju baseinu apsaimniekošana"  259 215 259 215 

Apakšprogramma 21.11.00 "Vides izglītības fonda 
programma" 

30 000 29 964 

Apakšprogramma 21.13.00 "Nozares vides projekti"   2 821 531 2 808 493 

t.sk. kārtējie izdevumi 1 495 219 1 482 285 

t.sk. kapitālie izdevumi 1 126 312 1 126 215 

t.sk. investīcijas 200 000 199 993 
Apakšprogramma 21.15.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai 

85 000 78 234 

* Informāciju par apakšprogrammu “Dabas muzejs” var iegūt Latvijas Dabas muzeja 

publiskajā gada pārskatā. 

2.3.1. Projektu konkursi 

2006.gadā tika izsludināti 17 projektu konkursi Fonda finansējuma saĦemšanai no 

budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”. Pārskata gadā tika izsludināti un 

organizēti konkursi finansējuma saĦemšanai gan 2006.gadā, gan arī 2007.gadā (8 

konkursi).  
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1. att. Fonda administrācijas izsludināto projektu konkursu skaits 

Lēmumu par projektu konkursu izsludināšanu pieĦem Fonda padome, nosakot 

projektu iesniegšanas kārtību un  iesniegumu iesniegšanas termiĦus. Katrai projektu 

vadlīnijai konkursa nolikumā tiek norādītas arī prioritāri atbalstāmās aktivitātes, kā arī 

nosacījumi, kādi projekti netiek atbalstīti. 

Projektu konkursi finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas 

„Vides aizsardzības projekti” tiek izsludināti sekojošās projektu vadlīnijās:  

� Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība; 

� Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiĦa; 

� Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana; 

� Multisektoriālie projekti; 

� Vides izglītība un audzināšana 

� PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbības vides izglītības un 

audzināšanas jomā; 

� ŪdeĦu aizsardzība; 
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� AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija; 

� Atkritumu apsaimniekošana; 

� Avārijas seku likvidācija u.c. ārkārtas pasākumi. 

Avārijas seku novērtēšanas, novēršanas u.c. ārkārtas darbību projektus 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.  

Finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides 

projekti” Fonda padomes apstiprina projektu iesniegumu iesniegšanas termiĦus, 

nosakot, ka atsevišėi iesniedzami kārtējo un kapitālo izdevumu projekti. 

Fonda padomei izskatīšanai sagatavoti 921 saĦemtie projektu iesniegumi, kas 

iesniegti projektu konkursos finansējuma saĦemšanai no budžeta apakšprogrammas 

„Vides aizsardzības projekti” un „Nozares vides projekti” (2.att.). 

726

921

757

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2004 2005 2006

 

2.att. Sagatavotie projektu iesniegumi izvērtēšanai fonda padomē 

Informācija par izsludinātajiem konkursiem tiek publicēta: 

�         laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”; 

�         Fonda administrācijas mājas lapā www.lvafa.gov.lv; 
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�         Vides ministrijas mājas lapā www.vidm.gov.lv; 

�         žurnālā „Vides vēstis”. 

Projekta pieteicēji, saskaĦā ar projektu konkursa nolikumu, var būt privātpersonas un 

publisko tiesību juridiskās personas. 

2.3.2. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība 

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas, kā arī finansēšanas kārtību (3.att.) nosaka Fonda 

padome, apstiprinot projektu konkursa nolikumus.  

 
3.att. Projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Fonda administrācija 10 (desmit) dienu laikā pēc izsludinātā konkursa termiĦa beigām 

izskata projektu iesniegumus, tos vērtējot pēc konkursa nolikumā noteiktajiem 

administratīviem atbilstības kritērijiem, izvērtējot projekta iesnieguma un tam 

pievienoto dokumentu atbilstību projektu konkursa nolikumu prasībām. Projekti, kas 

neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, netiek virzīti 

tālākai izvērtēšanai ekspertu komisijās un Konsultatīvajā padomē.  

Projekti, kas atbilst administratīvajiem atbilstības kritērijiem, tiek virzīti tālākai 

izskatīšanai ekspertu komisijā un Konsultatīvajā padomē. Konsultatīvā padome un 

Projekta 
iesniedzējs 

Projekta 
iesniegums 

Fonda padomes 
lēmums 

Konsultatīvā 
padome 

Ekspertu 
komisija 

Fonda 
padome 

Fonda 
administrācija 
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ekspertu komisija projektus novērtē atbilstoši projektu konkursu nolikumos 

noteiktajiem kritērijiem, vērtējot katru projektu 0 - 5 punktu sistēmā. Balstoties uz 

minētajiem vērtējumiem un atzinumiem, Fonda administrācija sagatavo ekspertu un 

konsultatīvās padomes vērtējumu apkopojumu, kuram ir rekomendējošs raksturs 

Fonda padomes lēmuma pieĦemšanā.  

Fonda padome, Ħemot vērā ekspertu vērtējumus un Konsultatīvās padomes 

atzinumus, pieĦem galīgo lēmumu par konkrēta projekta finansēšanu, daĜēju 

finansēšanu, atlikšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus, vai noraidīšanu.  

Fonda administrācija informāciju par Fonda padomē izskatītajiem un pieĦemtajiem 

Fonda padomes lēmumiem publicē savā mājas lapā internetā www.lvafa.gov.lv.  

Fonda administrācija 1 (viena) mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieĦemšanas 

informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu, nosūtot ierakstītu vēstuli. 

2006.gadā projektu iesniedzējiem nosūtīti 845 Fonda padomes lēmumi (4.att.).  
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4.att.  Sagatavoto un projektu iesniedzējiem nosūtīto fonda padomes lēmumu skaits 

Pēc Fonda padomes lēmumā minēto nosacījumu izpildes ar projekta īstenotāju tiek 

noslēgts līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta 
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finansēšana var tikt uzsākta tikai pēc Fonda padomes lēmumā noteikto nosacījumu 

pilnīgas izpildes. Šo nosacījumu izpildes kontrole tiek deleăēta Fonda administrācijai.  

2006. gadā sagatavoti un noslēgti 290 līgumi un 18 vienošanās, kas nosaka projekta 

finansēšanas un izpildes kārtību, kā arī Fonda administrācijas un projekta īstenotāja 

tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta 

pabeigšanas (5.att.). 
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5.att. Noslēgtie līgumi un vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

Objektīvu iemeslu dēĜ var tikt slēgts papildinājums pie līguma vai vienošanās par 

projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai citām pamatotām izmaiĦām. 2006.gadā 

noslēgti 90 papildinājumi pie projektu finansēšanas līgumiem.  

Pamatojoties uz noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanas un izpildes 

kārtību, 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. Lai izvērtētu projekta īstenošanas kvalitāti un līdzekĜu 

izlietojumu atbilstoši līgumā vai vienošanā noteiktajam, Fonda administrācija ir 

tiesīga projekta īstenošanas vietā veikt pārbaudes par padarīto darbu apjomu atbilstību 
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piešėirtā finansējuma izlietojumam. 2006.gadā Fonda administrācija veica pārbaudes 

projektu īstenošanas vietās 20 projektiem (6.att.). 
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6.att. Veikto projektu apsekošanu skaits 

Projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas beigām, pamatojoties uz 

projektu īstenotāju iesniegtajiem pārskatiem par projekta īstenošanu, tiek veikta 

projekta rezultātu novērtēšana.  

Projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiĦus un formu regulē 

noslēgtais līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp 

Fonda administrāciju un projekta īstenotāju. Pārskati par projekta īstenošanu ir 

jāiesniedz noteiktā formā, kuru apstiprina Fonda padome. Pārskatu formas veidlapas, 

kā arī instrukcijas par to aizpildīšanu (paraugs) pieejamas Fonda administrācijas 

mājas lapā.  

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā 

gada ceturksni (izĦemot pēdējo) projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšĦa pārskats 

par projekta īstenošanu. CeturkšĦa pārskati par projekta īstenošanu jāiesniedz par 

katru kalendārā ceturksni līdz nākamā ceturkšĦa pirmā mēneša 20. datumam. 

Fonda administrācija viena mēneša laikā no ceturkšĦa pārskata vai trīs mēnešu laikā 

no noslēguma pārskata saĦemšanas iepazīstas un apstiprina Projekta izpildes gaitu vai 

arī pilnīgi, vai daĜēji noraida Īstenotāja iesniegto ceturkšĦa pārskatu vai noslēguma 
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pārskatu par projekta ietvaros izpildītajiem darbiem un izlietoto finansējumu, ja 

Fonda administrācija atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, neprecizitāti, finansu 

disciplīnas pārkāpumus vai citas nelikumības projekta realizācijas gaitā un 

finansējuma izlietošanā, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis visus nepieciešamos 

dokumentus projekta gaitas novērtēšanai, vai dokumenti ir iesniegti neatbilstoši Fonda 

administrācijas prasībām. 2006. gadā izskatīti 1008 iesniegtie pārskati par Fonda 

finansēto projektu īstenošanas gaitu un piešėirto finanšu līdzekĜu izlietojumu (7.att.).  
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7.att. Izskatīto pārskatu par projektu īstenošanu skaits 

2.3.3. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜi, kas paredzēti sektoriālo vides aizsardzības 

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai tiek plānoti apakšprogrammā „Vides 

aizsardzības projekti” no līdzekĜiem, kas paredzēti dotācijām uzĦēmumiem, 

organizācijām un iestādēm. 2006.gadā finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības projekti” tika iesniegti 394 projektu iesniegumi 

(8.att.). 
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8.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegtie projektu iesniegumi 

Finansējums piešėirts 271 projekta īstenošanai. Šo projektu īstenotāji ir biedrības, 

nodibinājumi, pašvaldības, komersanti un privātas personas.  
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9.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto un atbalstīto projektu skaita 

sadalījums pa projektu vadlīnijām 2006.gadā 

Projektu saraksts pielikumā Nr.1  

Izvērtējot faktisko 2006.gada dotāciju projektu līdzekĜu sadalījumu pa projektu 

vadlīnijām (10.att.), secināms, ka lielākā daĜa līdzekĜu novirzīta vides izglītības un 
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audzināšanas, kā arī dabas aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības un ūdeĦu 

aizsardzības vadlīniju projektiem. 

10.att. Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotāciju projektu līdzekĜu sadalījums pa 

projektu vadlīnijām 2006.gadā 

2.3.4. Valsts budžeta apakšprogramma “Vides izglītības fonda programma”  

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma” finansējums ir 

paredzēts Globālā vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – 

FEE) programmu īstenošanai Latvijā. FEE darbojas vairāk kā 40 pasaules valstīs, un 

ir ANO partneris vides izglītībā, tā darbības mērėis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar 

vides izglītības palīdzību. Budžeta apakšprogrammas finansējums tiek piešėirts FEE 

pilnvarotai organizācijai, izvērtējot tās iesniegto pasākumu un aktivitāšu atbilstību 

FEE programmu mērėiem un uzdevumiem. FEE pilnvarotais pārstāvis Latvijā – 

„Vides izglītības fonds” 2006.gadā ar Fonda finansiālu atbalstu īstenojis 5 

programmas: 

1) „Zilais Karogs” – kopumā zilais karogs tika piešėirts 6 peldvietām un 1 jahtu 

ostai, savukārt Nacionālais peldvietu sertifikāts piešėirts 5 peldvietām. 

Programmas ietvaros sagatavoti arī jauni materiāli jahtu ostu un peldvietu 

programmai. 

2) „Ekoskolu programma” – 2006.gadā turpinājās programmas paplašināšana, 

sasniedzot 60 sadarbības skolas. Starptautiskais apbalvojums „ZaĜais Karogs” 

pasniegts 11 skolām par 2005/2006 mācību gadā paveikto. 5 Latvijas labākās 

Vadlīnija 
Piešėirtais 

finansējums (LVL) 
I Vides izglītība un audzināšana 360 720 
G Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiĦa 123 976 
D Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība  529 382 
A Atkritumu apsaimniekošana 152 382 
Z AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija 94 529 
U ŪdeĦu aizsardzība 507 846 
P Multisektoriālie projekti 215 489 
N Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana 75 184 
L Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības 395 450 
E PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbības vides 

izglītības jomā 
375 375 
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un aktīvākās Ekoskolas tika iesaistītas starptautiskajā Ekoskolas programmu 

projektā COPE. 

3) „Jaunie Vides reportieri” – programmas ietvaros organizētajos konkursos un 

aktivitātēs piedalījās vairāk kā 80 jauniešu iniciatīvas grupas. Ar labiem 

panākumiem Latvijas jaunie vides reportieri startēja starptautiskajā Jauno 

vides reportieru konkursā, iegūstot vairākas atzinības un godalgotās vietas. 

4) „Izzini mežu” – programmā 2006.gadā iesaistījās 64 skolas, kā arī projekta 

ietvaros izdots metodiskais mācību materiāls. 

5) „ZaĜā Atslēga” – vairākas viesnīcu ėēdes, kā arī kempingi 2006.gadā 

apstiprināja savu līdzdalību programmā un uzsāka gatavot pieteikumus. 

FEE pilnvarotais pārstāvis Latvijā „Vides izglītības fonds” 2006.gadā iesaistījās 

kopīgā Zilo karogu programmu projektā Interreg IIIB programmā „Baltic Sea 

Breeze”, kā arī tika uzĦemts starptautiskajā vides NVO sadarbības tīklā Keep Baltic 

Tidy. 

2.3.5. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti” 

Apakšprogrammas „Nozares vides projekti” līdzekĜi paredzēti Vides ministrijas un tās 

padotībā esošo institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, 

starptautisko konvenciju, līgumu un Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildei, kā 

arī Nacionālā vides politikas plāna un citu prioritāru projektu un pasākumu 

īstenošanai vides aizsardzībā, t.sk. institūciju kapacitātes stiprināšanai un darbības 

atbalstīšanai. 

Apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2006.gadā tika iesniegti 146 projektu 

iesniegumi (60 kapitālo izdevumu, 85 kārtējo izdevumu un 1 investīciju izdevumu 

projekts), atbalstīti 111 projekti (projektu saraksts pielikumā Nr.2). 

Kopumā projekti tika īstenoti dažādās jomās, piemēram: 

- gaisa piesārĦojuma un klimata pārmaiĦu kaitīgās ietekmes samazināšana; 

Vides ministrijas īstenotā projekta ietvaros „Līdzdalība Eiropas Savienības vides 

politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā” ar informatīviem un izglītojošiem 

pasākumiem nodrošināja sabiedrības informētību par aktivitātēm Eiropas Kopienas 
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vides politikā un klimata pārmaiĦu samazināšanā, atjaunojamo energoresursu 

izmantošanā un piesārĦojuma kontroles jomā. 

- ūdeĦu kvalitātes nodrošināšana; 

Valsts vides dienests projekta „Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeĦiem” ietvaros 

nodrošināja  vides valsts kontroles uzlabošanu Latvijas ūdeĦos, inspekcijas lidojumus 

vizuālajā režīmā, kas ir viens no efektīvākajiem jūras ūdens virsmas uzraudzības un 

kontroles mehānismiem, efektīvs visa veida piesārĦojuma operatīvai fiksācijai, 

piesārĦojuma avota identifikācijai un piesārĦojuma seku likvidācijas darbu 

koordinācijai. 

- atkritumu apsaimniekošana;  

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūra īstenoja projektu „EV 03/ Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide”, kas bija valsts investīciju projekta EV 

03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide” sastāvdaĜa un tā mērėis 

bija turpināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu. 

- piesārĦoto vietu izpēte un sanācija; 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūra projekta „Nelikvīdo pesticīdu 

iznīcināšana” ietvaros likvidēja apmēram 340 tonnu Gardenes un KĦavas bīstamo 

atkritumu novietnēs uzkrāto nelikvīdo pesticīdu. 

- bioloăiskās daudzveidības saglabāšana; 

Dabas aizsardzības pārvalde īstenoja projektus dabas aizsardzības plānu ieviešanā 

iesaistot sabiedrību dabas aizsardzības plānu izstrādē un ieviešanā. Projektā „Dabas 

aizsardzības plāna ieviešana dabas parkam "Piejūra"” tika nodrošināta dabas parka 

uzraudzība, apsaimniekošana un apsaimniekošanas pasākumu koordinēšana. Ar 

informatīvajām zīmēm tika apzīmēta dabas parka teritorija un izvietotas ceĜu 

satiksmes zīmes ,,Iebraukt aizliegts!". Projekta ietvaros tika organizēti pasākumi, 

kuros tika sniegta informācija par dabas parka ,,Piejūra" vērtībām un tajā 

notiekošajiem apsaimniekošanas pasākumiem. 

- vides izglītība un audzināšana; 
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Vides ministrijas padotības institūcijas īstenojot projektus, kas saistīti ar vides 

izglītību un audzināšanu, iesaistīja dažādas sabiedrības grupas vides apziĦas 

paaugstināšanā, kā arī abpusējas komunikācijas un informatīvās atgriezeniskās saites 

uzlabošanā, informējot un iesaistot sabiedrību vides aizsardzības principu ievērošanā 

un pozitīvās attieksmes un videi draudzīgās sapratnes palielināšanā. 

2.3.6. Valsts budžeta apakšprogramma “Zivju aizsardzības pasākumi” 

Apakšprogrammas „Zivju aizsardzības pasākumi” līdzekĜi tiek piešėirti Valsts vides 

dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju veiktspējas 

palielināšanai, lai nodrošinātu ūdeĦu bioloăisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeĦos, Latvijas upēs un ezeros, kā arī ārštata 

zivju inspektoru atalgojumam un aprīkojuma iegādei zivju inspektoru darba 

uzlabošanai, nodrošinot nepieciešamos resursus un darba apstākĜus regulāru reidu 

veikšanai un ūdenstilpju kontrolei. 

Apakšprogrammā “Zivju aizsardzības pasākumi” 2006.gadā iesniegti un atbalstīti 5 

projektu iesniegumi Valsts Vides dienestam, ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 

administrācijai, Gaujas Nacionālā parka administrācijai, Slīteres nacionālā parka 

administrācijai un Teiču dabas rezervāta administrācijai. Īstenojot projektus, tiek 

nodrošināta ūdeĦu bioloăisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšanās, 

samazināta nelikumīgo zivju iegūšana gan zivju lieguma laikā, gan ar neatĜautiem 

paĦēmieniem. Pārskata gadā kopumā veikti 9 825 ūdenstilpju kontroles reidi, kuru 

laikā izĦemti vairāk kā 8500 nelikumīgi zvejas rīki. 

2.3.7. Valsts budžeta apakšprogramma „Upju baseinu apsaimniekošana” 

Valsts budžeta apakšprogrammas „Upju baseinu apsaimniekošana” finansējums 

paredzēta projekta ūdens baseinu apsaimniekošanai Latvijas teritorijā un to īsteno 

Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra.  

2006.gadā par Fonda piešėirto finansējumu īstenoti sekojoši pasākumi: 

1) Izstrādātas metodikas slodžu novērtēšanai virszemes un pazemes ūdens 

objektos (punktveida piesārĦojuma radītā slodze), riska virszemes un pazemes 

ūdens objektu identificēšanai, kā arī ekoloăiskās kvalitātes noteikšanai 

pazemes ūdeĦos. 
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2) Noteikti mērėi virszemes ūdens objektiem, lai varētu izvēlēties piemērotākos 

pasākumus attiecīgā ūdensobjekta stāvokĜa uzlabošanai, 

3) Izstrādāta un nodota sabiedrībai apspriešanai pasākumu programma 

piesārĦojuma emisijas novēršanai vai samazināšanai; 

4) Veikta upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju izveide un darbības 

nodrošināšana,  

5) Notikusi līdzdalība EK/DG Environment/ Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas 

Stratēăiskās koordinācijas grupas B apakšgrupas (River Basin Management) 

un Stratēăiskās vadības grupas „WFD and Hudromorphology” darbā, 

sagatavojot un iesniedzot Latvijas pozīciju par izmaksu efektivitātes analīzes 

veikšanu un hidromorfoloăisko pārveidojumu novērtēšanu un pasākumiem 

slodzes mazināšanai.  

6) Sagatavoti priekšlikumi izmaiĦām MK noteikumos Nr.858 „Noteikumi par 

virszemes ūdens objektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem 

un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”, veicot virszemes ūdens objektu 

pārskatīšanu un korekcijas. 

2.3.8. Valsts budžeta apakšprogramma "Konkursu "Sakoptākais Latvijas 

pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides 

žurnālistikā" un „Gada balva ,,Ābols”” un nodrošinājums" 

Budžeta apakšprogrammas "Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā 

Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā" un „Gada balva ,,Ābols”” un 

nodrošinājums" līdzekĜi tiek izmantoti ilgtspējīgas un videi draudzīgas 

saimniekošanas lauku teritorijās veicināšanai - konkursu dalībnieku atlasei, 

izvērtēšanai un laureātu apbalvošanai konkursu nominācijās.  

Vides ministrijas organizētajos konkursos tika noteikti pagasti un pilsētas, kurās ir 

labākie panākumi vides aizsardzībā, lauku saimniecības, kuru ieguldījums ir nozīmīgs 

videi draudzīgas saimniekošanas sekmēšanā, veiksmīgākās videi draudzīgās tūrisma 

saimniecības un dabas saimniecības 2006.gadā. Šādu konkursu īstenošanas mērėis ir 

popularizēt labāko pieredzi vides aizsardzībā, kā arī rosināt pašvaldībām un lauku 

saimniecībām pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem.   
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Konkursa "Labākais vides žurnālistikā" uzvarētāji:  

"Gada labākā publikācija, TV un radio raidījums par vides jautājumiem" 

Nominācijā "Gada labākā publikācija presē" 

1.vieta Sallijai Benfeldei par rakstu „Klimats mainās. Kāds ir cilvēka devums 

globālajās pārmaiĦās?" žurnālā ,,Vides Vēstis"; 

2. vieta Kristīnei Melnei par rakstu ,,Cilvēku neapzinīgums noved pie aizlieguma 

peldēties" laikrakstā ,,Rīgas ApriĦėa Avīze"; 

3. vieta Ventam Dubrovskim par rakstu ,,Vides sakopšana - ne abstraktiem mērėiem" 

laikrakstā ,,Neatkarīgās Tukuma ZiĦas". 

Nominācijā "Gada labākais TV raidījums/sižets" 

l. vieta netika piešėirta; 

2. vieta Sanitai Vīlipai par sižetu ,,Dabas pamatne” raidījumā ”Bez Tabu Laiks”; 

3. vieta Baibai ĖēniĦai par sižetu ,,Trakumi Ovīšos” raidījumā ,,Bez Tabu Laiks". 

Nominācijā "Gada labākais radio raidījums/sižets" 

1. vieta Anitrai Toomai par sižetu ,,Užavas upes problēmas" Latvijas Radio 1. 

3. vieta Mudītei Paeglei par programmu „ Meža saimnieks" Latvijas Radio l. 

Konkursā "Sējējs-2006" laureāta godu ieguva: 

• kategorijā ,,Dabas saimniecība" - Jēkabpils rajona Rubenes pagasta zemnieku 

saimniecība ,,Mežāres", saimnieks Romalds Jakovickis; 

• kategorijā ,,Ekotūrisms" - Madonas rajona Aronas pagasta zemnieku saimniecība 

,,Kučuru dzirnavas", saimnieki Daina un Jānis MedĦi; 

• kategorijā ,,Videi draudzīga saimniekošana" - Saldus rajona Nīgrandes pagasta 

zemnieku saimniecība ,,Ginas”, saimniece Valda Upeniece; 

• kategorijā ,,Videi draudzīga attīstība" - Talsu rajona Laucienes pagasts, pašvaldības 

vadītāja Ina Jurkeviča; 

Konkursā ,,Ābols 2006" balvas ir ieguvuši: 
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Republikas pilsētu pašvaldības grupā: 

l .vieta - Ventspils pilsētas dome 

2.vieta - Liepājas pilsētas dome 

3.vieta - Jūrmalas pilsētas dome 

Pilsētu pašvaldības grupā: 

l .vieta - Cēsu pilsētas dome 

2.vieta - Tukuma pilsētas dome 

3.vieta - Valmieras pilsētas dome 

Speciālbalva - Bauskas pašvaldībai par budžeta īpatsvaru vides infrastruktūras 

attīstībā un dabas aizsardzībā, kā arī veicināšanas balva Kuldīgas pašvaldībai par 

ieguldījumu vides aizsardzībā un sakārtošanā. 

Novadu pašvaldības grupā: 

l .vieta - Amatas novada dome 

2.vieta - Kandavas novada dome 

3 .vieta - Ropažu novada dome 

Pagastu pašvaldības grupā: 

l .vieta - PriekuĜu pagasta padome 

2.vieta - Vestienas pagasta padome 

3.vieta - Kauguru pagasta padome 

Speciālbalva - Stalbes pagastam par ieguldījumu vides aizsardzībā un sakārtošanā un 

Smārdes pagastam par inovatīvu projektu īstenošanu. 

Konkursā ,,Sakoptākais Latvijas pagasts 2006" uzvarētāji ir Tērvetes pagasta, 

ZirĦu pagasta, Krimuldas pagasta, Rankas pagasta un Vārkavas novada pašvaldības; 

Konkursā ,,Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2006" uzvarētāji ir Ogres pilsēta un Auces 

pilsēta. 
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2.3.9. Valsts budžeta apakšprogramma „Eiropas savienības līdzfinansēto 

projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”. 

Valsts budžeta apakšprogrammas „ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana un 

līdzfinansēšana” līdzekĜi tiek novirzīti kā līdzfinansējums Valsts Investīciju 

programmā iekĜautajiem un Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem 

investīciju projektiem, kurus realizē Vides ministrija. Apakšprogrammas mērėis ir 

nodrošināt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošanu, 

koordināciju un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot atbalsta pasākumus stratēăiskajai 

plānošanai, nodrošinot Kohēzijas fondu līdzekĜu saĦemšanai nepieciešamo tehniski – 

ekonomisko pamatojumu (TEP) un citu saistīto dokumentācijas sagatavošanu, 

iepirkuma un citas dokumentācijas izstrādi, sabiedrības informēšanu u.c. 

Par Fonda finansējumu stratēăiskās plānošanas ietvaros 2006.gadā izstrādātas 

nozīmīgas nacionālās programmas, piemēram: 

• Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība; 

• Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība; 

• Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000; 

• Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000; 

• Vides risku samazināšana; 

• Reăionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība; 

• Bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības 

infrastruktūras izveidei. 

Tāpat veikta vides investīciju ieguldījumu analīze, efektivitātes izvērtējums un 

projektu pēc ieviešanas monitoringa sistēmas izveide. Veikti papildus 

inženiertehniskie darbi ES līdzfinansēto Kohēzijas fondu projektu ietvaros. Sagatavoti 

metodiskie materiāli, normatīvo dokumentu izvērtējumi un izstrādāti priekšlikumi ES 

līdzfinansēto projektu realizācijas gaitā. Projekta ietvaros nodrošināti ieviešanas 

institūcijas ārējie sistēmas un finanšu auditi, sniegta juridiskā palīdzība ES 
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līdzfinansēto projektu sagatavošanas un ieviešanas gaitā, kā arī izstrādāta un realizēta 

informatīvo izglītojošu pasākumu programma par ES līdzfinansētajiem vides 

infrastruktūras projektiem. Izveidotas vairākas dokumentālās video filmas, piemēram,  

par ES fondu investīciju iespējām vides infrastruktūras projektos. 

2.3.10. Valsts budžeta apakšprogramma “Atbalsta pasākumi Eiropas 

ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta koordinācijai” 

Budžeta apakšprogrammas mērėis ir nodrošināt atbalsta pasākumus Eiropas 

Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta koordinācijai, kā arī Norvēăijas valdības divpusējās sadarbības finanšu 

instrumentu projektu un programmu sagatavošanas pasākumu atbalstam. 

2006.gadā sagatavota Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēăijas finanšu instrumenta 

ilgtspējīgas attīstības programma un vides aizsardzības programma, kā arī sagatavota 

instrukcija individuālo projektu konkursos iesniegto projektu pieteikumu specifiskās 

vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanai. Izstrādātas arī sekojošas vispārējās procedūras 

pasākumu sekmīgai norisei un līdzekĜu apguvei: 

• Budžeta plānošanas un finanšu vadības sistēmas izveidošana; 

• Dokumentu aprites vadības sistēma; 

• Finanšu vadības un projektu ieviešanas vadības procesu kontrole. 

2.3.11. 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 kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem tiek izmaksātas no 

Fonda līdzekĜiem. Kompensāciju izmaksāšanas procedūra paredz, ka pēc tam, kad 

Valsts vides dienesta 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 
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iekĜauts Fonda padomes tuvākās sēdes darba kārtībā, ja no akta saĦemšanas līdz sēdei 

ir vismaz piecas darbadienas.  

2006.gadā tika saĦemti 53 zaudējumu kompensāciju pieprasījumi (11.att.). Kopā 

zaudējumu kompensācijām no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” dotācijām paredzētiem līdzekĜiem piešėirts LVL 140 063,00 (12.att.). Kopā 

nopostīta lauksaimniecības kultūras (rudzi, mieži, ziemas kvieši, rapsis, kukurūza, 

tritikāle) 1506,77 ha lielā zemes platībā.  
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12.att. Piešėirtie līdzekĜi zaudējumu kompensācijām 
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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 lēmumu 

par zaudējumu kompensāciju, daĜēju kompensāciju vai iesnieguma noraidīšanu 

rakstiski paziĦo attiecīgajai Valsts vides dienesta reăionālajai vides pārvaldei un 

zaudējumu kompensācijas pieprasītājam 30 dienu laikā.  

2.3.12. Subsīdijas 

No Fonda līdzekĜiem 2006.gadā tika maksātas subsīdijas par videi kaitīgu preču 

atkritumu, kā arī par nolietoto transportlīdzekĜu savākšanu un pārstrādi. Subsīdijas no 

Fonda līdzekĜiem tiek maksātas uzĦēmumiem (komersantiem) atbilstoši Dabas 

resursu nodokĜa likumam un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumos noteiktajai 

kārtībai un subsīdiju likmēm.  

Izmaksājamo subsīdiju apjoms noteikts valsts budžetu programmas „Vides 

aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”. 2006. gadā 

kopējais subsīdiju apjoms tika noteikts LVL 647 062 apmērā, sadalot to starp 

subsīdijām par videi kaitīgu preču pārstrādi vai reăenerāciju un subsīdijām par 

nolietoto transportlīdzekĜu savākšanu un pārstrādi.  

2.3.11.1. Subsīdijas par videi kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi 

Subsīdijas par videi kaitīgu atkritumu pārstrādi 2006.gadā no Fonda līdzekĜiem tika 

maksātas atbilstoši Dabas resursu nodokĜa likumam un Ministru kabineta 2004.gada 

29.jūnija noteikumiem Nr.555 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas 

kārtība”. Tiesības saĦemt subsīdijas uzĦēmumiem tiek piešėirtas uz atklāta konkursa 

pamata, un ar konkursa uzvarētājiem tiek noslēgti attiecīgi subsīdiju līgumi.  

SaskaĦā ar apstiprināto konkursa nolikumu, Fonda administrācija 2005.gada III 

ceturksnī organizēja atklātu konkursu subsīdiju saĦemšanai par 2006.gada 1.pusgadā 

veikto videi kaitīgo preču atkritumu grupu pārstrādi vai reăenerāciju. Konkursam tika 

saĦemti 14 pieteikumi. Par konkursa uzvarētājiem atzīti un subsīdiju līgumi tika 

noslēgti 8 komersantiem (3.tab.). 

Komersanti, ar kuriem 2006.gadā noslēgti subsīdiju līgumi videi kaitīgo preču 

atkritumu grupu pārstrādi vai reăenerāciju 
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3. tabula 

 
Līguma 
datums 

Līguma slēdzējs Pārstrādes veids 
Līguma 
termiĦš 

1 02.01.2006 SIA „E Daugava” visu veidu riepas 30.06.2006. 

02.01.2006. SIA „Cemex” visu veidu riepas 30.06.2006. 
2 

02.01.2006 SIA „Cemex” smēreĜĜas 30.06.2006. 

02.01.2006 SIA „Eko osta” smēreĜĜas 30.06.2006. 
3 

02.01.2006 SIA „Eko osta” eĜĜas filtri 30.06.2006. 

4 02.01.2006 SIA „Agrotehnika” 
strāvas akumulatori un 
citi ėīmiskie strāvas avoti 

30.06.2006. 

5 02.01.2006 
SIA „Auto starts 
tirdzniecība” 

strāvas akumulatori un 
citi ėīmiskie strāvas avoti 

30.06.2006. 

6 02.01.2006 SIA „Tranzīta termināls” 
strāvas akumulatori un 
citi ėīmiskie strāvas avoti 

30.06.2006. 

7 02.01.2006 A/S „BAO” 
strāvas akumulatori un 
citi ėīmiskie strāvas avoti 

30.06.2006. 

8 02.01.2006 
SIA „Lampu 
demerkurizācijas centrs” 

dzīvsudraba spuldzes 30.06.2006. 

Līguma priekšmets ir dabas resursu nodokĜa daĜēja atmaksa komersantiem 

subsīdiju veidā saskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likumu par videi kaitīgu preču 

atkritumu pārstrādi vai reăenerāciju Latvijas Republikas teritorijā, vai šo atkritumu 

izvešanu pārstrādei vai reăenerācijai ārpus Latvijas Republikas teritorijas. 

2006. gadā tika maksātas subsīdijas par pārstrādi šādās videi kaitīgu preču atkritumu 

grupās:  

� visu veidu riepas; 

� smēreĜĜas; 

� eĜĜas filtri; 

� strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti; 

� dzīvsudraba spuldzes. 

Sakarā ar to, ka subsīdiju līgumos par videi kaitīgu preču pārstrādi vai reăenerāciju 

noteiktie maksimālie pārstrādes apjomi 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 
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apstiprina kopējo subsīdiju apjoma sadalījumu pa atkritumu grupām un gada 

ceturkšĦiem. 

Pārskata periodā saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem par videi kaitīgu preču atkritumu 

grupu pārstrādi izmaksātas subsīdijas LVL 559 876,68 apmērā (13.att.) t.sk.:  

� visu veidu riepas – LVL 133 161,92  

� smēreĜĜas – LVL 110 166,16 

� eĜĜas filtri – LVL 40 113,04 

� strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti – LVL 240 799,50 

� dzīvsudraba spuldzes – LVL 35 636,06  

2006. gadā subsīdijas par dažādu videi kaitīgu preču atkritumu grupu pārstrādi 

samaksātas 7 komersantiem (13.att.)  

2006. gads bija pēdējais gads, kad Fonda līdzekĜiem tika maksātas subsīdijas par videi 

kaitīgu preču atkritumu pārstrādi, jo saskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likumu (spēkā 

no 01.01.2006.) no 2006.gada 1.jūlija netiek maksātas subsīdijas par videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, tā vietā līdzšinējo subsīdiju maksāšanu par videi 

kaitīgu preču pārstrādi aizstājot ar „ražotāja atbildības” principu, proti, ka nodokĜu 

maksātājs dabas resursu nodokli par videi kaitīgām precēm var nemaksāt, ja realizē 

vai piedalās videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmās.  

 

dzīvsudraba 
spuldzes;

 LVL 35636; 6%

riepas;
LVL 133162; 24%

smēreĜĜas;
LVL 110166; 20%

eĜĜas filtri;
LVL 40113; 7%

akumulatori;
 LVL 240780; 43%

 
13.att. Piešėirto subsīdiju sadalījums par videi kaitīgu preču pārstrādi 
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Komersanti, kuriem izmaksātas subsīdijas 2006.gadā 

4. tabula 

 Komersants Summa (LVL) 

Visu veidu riepas 

 SIA “Cemex” 78 976,92 

 SIA „E Daugava” 54 185,00 

SmēreĜĜas 

 SIA “Cemex” 41 367,96 

 SIA „Eko osta” 68 798,20 

EĜĜas filtri 

 SIA „Eko osta” 40 113,04 

Strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti 

 SIA “Agrotehnika” 89 292,15 

 SIA “Auto Starts tirdzniecība” 76 723,95 

 SIA “Tranzīta Termināls” 74 783,40 

Dzīvsudraba spuldzes 

 
SIA “Lampu demerkurizācijas 
centrs” 

35 636,06 

Kopā  559 876,68 

2.3.11.2. Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekĜu savākšanu un pārstrādi 

Subsīdijas par videi kaitīgu atkritumu pārstrādi 2006.gadā no Fonda līdzekĜiem tika 

maksātas atbilstoši Dabas resursu nodokĜa likumam, Nolietoto transportlīdzekĜu 

apsaimniekošanas likumam un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem 

Nr.555 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība”. 

Kārtība, kādā iesniedzams pieteikums subsīdiju saĦemšanai par nolietoto 

transportlīdzekĜu savākšanu un pārstrādi apstiprināta ar Fonda padomes 2005.gada 

9.marta sēdes Nr.4 lēmumu § 1.2.  

Tiesības saĦemt subsīdijas uzĦēmumiem tiek piešėirtas ar Fonda padomes lēmumu, 

kas pieĦemts pamatojoties uz nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes uzĦēmuma 

pieteikumu un tiem pievienotajiem dokumentiem. Pieteikumus var iesniegt nolietoto 

transportlīdzekĜu pārstrādes uzĦēmumi, kuri saĦēmuši B kategorijas atĜauju atbilstoši 

Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 „ Kārtība, kādā piesakāmas A, 

B un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B 
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kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” prasībām, un saĦēmuši likvidācijas 

sertifikātus transportlīdzekĜa norakstīšanai CeĜu satiksmes drošības direkcijā.  

Lēmumu par tiesībām slēgt subsīdiju līgumu pieĦem fonda padome. Fonda 

administrācija, pozitīva lēmuma gadījumā, slēdz līgumu ar nolietoto transportlīdzekĜu 

pārstrādes uzĦēmumu. Subsīdiju līguma termiĦš tiek noteikts līdz kalendārā gada 

beigām. 

2006.gadā saĦemti un Fonda padomes sēdēs izskatīti 19 pieteikumi subsīdiju 

saĦemšanai par nolietotu transportlīdzekĜu savākšanu un apstrādi. Pamatojoties uz 

Fonda padomes lēmumiem, noslēgti 18 līgumi par subsīdiju samaksu par savāktajiem 

un apstrādātajiem nolietotajiem transportlīdzekĜiem.  

Par katru, atbilstoši prasībām apstrādātu, nolietotu transportlīdzekli subsīdiju veidā 

tiek atmaksāts dabas resursu nodoklis LVL 15 apmērā. Subsīdijas saskaĦā ar līgumu 

tiek maksātas reizi ceturksnī pēc atskaites saĦemšanas par līguma termiĦa ietvaros 

veikto nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādi.  

SaskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem 2006.gadā par nolietoto transportlīdzekĜu 

savākšanu un apstrādi samaksātas subsīdijas LVL 71 670,00 apmērā 15 nolietoto 

transportlīdzekĜu pārstrādes uzĦēmumiem. 

Komersanti, ar kuriem 2006.gadā noslēgti līgumi par subsīdiju samaksu par 

savāktajiem un apstrādātajiem nolietotajiem transportlīdzekĜiem 

5. tabula 

Npk Līguma datums Līguma slēdzējs Līguma termiĦš 
Izmaksāto subsīdiju 

apjoms (LVL) 

1 02.01.2006. SIA "Gatve" 31.12.2006. 1465 

2 02.01.2006. SIA "Rīgas metāls" 31.12.2006. 0 

3 02.01.2006. SIA "Varāns" 31.12.2006. 2805 

4 02.01.2006. SIA "Latgales metāls" 31.12.2006. 7305 

5 02.01.2006. SIA "Kuusakoski" 31.12.2006. 18 705 

6 02.01.2006. SIA "KloniĦi" 31.12.2006. 2 025 

7 16.02.2006. SIA "Vite" 31.12.2006. 0 

8 16.02.2006. SIA "TIKAUTO" 31.12.2006. 1 140 

9 16.02.2006. SIA "Grieta" 31.12.2006. 1 695 

10 16.02.2006. SIA "Auto pārstrāde" 31.12.2006. 29 790 

11 16.02.2006. SIA "Autodoms" 31.12.2006. 1 920 
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12 16.02.2006. SIA "Andrea" 31.12.2006. 1 005 

13 09.03.2006. SIA "BKL" 31.12.2006. 435 

14 09.03.2006. SIA "Auto-nets" 31.12.2006. 1 170 

15 31.03.2006. SIA "Romas serviss" 31.12.2006. 1 905 

16 31.03.2006. SIA "SV Autohof" 31.12.2006. 615 

17 14.06.2006 SIA "Volksauto" 31.12.2006. 690 

18 20.12.2006. SIA "Vicars" 31.12.2006. 0 

KOPĀ 71 670 
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2.4. Uzlabojumi pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā 

2006.gadā Fonda administrācija veica pasākumus, 

kas būtiski uzlaboja sadarbības starp iestādi un tās 

pakalpojumu saĦēmējiem (projektu iesniedzēji un 

īstenotāji) kvalitāti.  

Pārskata gadā Fonda administrācija organizēja projektu konkursus atbilstoši projektu 

konkursa nolikumiem, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem bija būtiskas 

atšėirības. 2006.gada projektu konkursi bija pārbaudījums gan projektu iesniedzējiem, 

gan arī Fonda administrācijai. Katrai projektu vadlīnijai izstrādātais atsevišėais 

projektu konkursa nolikums, kurā bija noteiktas prioritāri atbalstāmās aktivitātes, gan 

arī iekĜauti papildus nosacījumi, kas izpildāmi Fonda finansējuma saĦemšanai, prasīja 

no projekta iesniedzējiem detalizētāku projekta aktivitāšu un budžeta plānošanu. 

Minētais apstāklis iespējams radīja sarežăījumus projekta gatavošanas sākumposmā, 

bet tanī pat laikā būtiski uzlaboja tālāko projekta īstenošanas kvalitāti. 

2006.gadā Fonda administrācija īstenoja atsevišėus pasākumus, kuru galarezultāts 

faktiski būs redzams 2007.gadā. Kā galveno no šādiem pasākumiem var minēt Fonda 

administrācijas interneta mājas lapas uzlabošanu, būtiski mainot mājas lapas dizainu, 

kā arī struktūru. Šie ieplānotie uzlabojumi atvieglos informācijas pieejamību par 

Fondā iesniegtajiem, kā arī Fonda finansētajiem projektiem. 

Iepriekšminētie pasākumi vērtējami kā nozīmīgākais ieguldījums Fonda 

administrācijas darbības kvalitātes uzlabošanā, bet papildus šiem pasākumiem tika 

veikti uzlabojumi iestādes iekšējo darbību reglamentējošajos dokumentos, kas ir 

saistīti ar projektu konkursu organizēšanu, kā arī projektu īstenošanas uzraudzību. 
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2.5. Pārskata gadā īstenotās jaunās 

politikas iniciatīvas 

Aizvadītais 2006.gads Fonda administrācijai 

un Fondam bija nozīmīgs sakarā ar būtiskām 

izmaiĦām tiesību aktos, kuri nosaka Fonda 

darbību. Līdz 2006.gadam Fonda darbības un 

līdzekĜu izlietošanas pamatprincipi tika noteikti likumā „Par dabas resursu nodokli”, 

bet 2006.gada 1.janvārī stājās spēkā Latvijas vides aizsardzības fonda likums, kas arī 

turpmāk noteiks Fonda mērėus un tā līdzekĜu izlietošanas kārtību.  

Atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktajam deleăējumam Fonda 

administrācija kopīgi ar Vides ministriju izstrādāja un iesniedza izskatīšanai Ministru 

kabinetā ministru kabineta noteikumu projektus „Latvijas vides aizsardzības fonda 

padomes nolikums” un „Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums”. 

Piedaloties šo tiesību aktu projektu izstrādē Fonda administrācija Ħēma vērā 

iepriekšējos periodos iegūto pieredzi, kas uzkrāta sadarbojoties ar projektu 

īstenotājiem, kā arī Fonda administrācijas iegūto līdzšinējo pieredzi Fonda līdzekĜu 

administrēšanā.  

Fonda administrācija tās kompetences ietvaros sniedza priekšlikumus par valdības 

deklarācijā iekĜaujamiem pasākumiem, kas vērsti uz saprātīgu vides un dabas resursu 

izmantošanu sabalansējot saimniecisko darbību ar dabas aizsardzības prasībām. Viens 

no valdības deklarācijas uzdevumiem ir palielināt Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējumu par vismaz 10% gadā. 
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2.6. Iestādes vadības un darbības uzlabošana 

efektīvas darbības nodrošināšanai 

Lai pilnveidotu fonda administrācijas darbību, tika veikti 3 

Fonda administrācijas iekšējie auditi un 12 Fonda finansēto 

projektu lietderības, efektivitātes un atbilstības auditi (14. 

att.). Arī auditēto projektu sfēru sadalījums, izvērtējot 

projektu un konkrētās finansēšanas sfēras specifiku un pastāvošos riskus, pēdējo 3 

gadu laikā nosedz lielāko daĜu no pašreiz esošajām projektu vadlīnijām (15. att.), 

lielāku uzmanību pievēršot prioritārajai projektu vadlīnijai – Vides izglītība un 

audzināšana. 

ĥemot vērā auditu ieteikumus un labas pārvaldības prakses principus, Fonda 

administrācijā pilnveidota Fonda administrācijas struktūra, kas nodrošina 

pilnvērtīgāku pienākumu sadali un specializāciju konkrētā jautājuma veikšanā, Ĝaujot 

daudz vairāk laika veltīt projektu tiešais uzraudzībai un rezultātu izvērtēšanai, kas bija 

viena no 2006.gada prioritātēm. Tāpat, Ħemot vērā izmaiĦas normatīvajos aktos, tika 

veikta Audita daĜas reglamenta un amatu apraksta aktualizācijas un pilnveidošana, 

ietverot tajos līdz šim neapskatītas lietas (konsultāciju sniegšanu gan Fonda 

administrācijas vadībai, gan projektu īstenotājiem). Tāpat veikti uzlabojumi 

informācijas apritē un nodrošināšanā Fonda administrācijas iekšienē, uzlabojot 

projektu datu bāzi un pielāgojot to patreizējai konkursu norises specifikai un radot 

iespēju ātrāk apkopot nepieciešamo informāciju. 

12
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14. att. Fonda administrācijas veikto auditu skaits 
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15. att. Projektu auditu sfēru sadalījums 
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3.Budžeta informācija 

3.1. Finansējums un tā izlietojums 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜus veido 

likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” noteiktā 

dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem 

ieĦēmumiem. 

Fonda administrācijas budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” 

2006.gada pārskats sastādīts, iekĜaujot desmit budžeta apakšprogrammas: 

� Fonda darbības nodrošinājums  - kods 21.01.00; 

� Vides aizsardzības projekti - kods 21.02.00; 

� Dabas muzejs - kods 21.03.00 (Latvijas Dabas 
muzeja publiskais gada pārskats); 

� Zivju aizsardzības pasākumi - kods 21.05.00; 
� Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, 

„Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, 
„Labākais vides žurnālistikā” un „Gada balva 
„Ābols” nodrošinājums” - kods 21.06.00; 

� Eiropas Savienības fondu finansēto projektu 
sagatavošana, koordinācija un ieviešana  - kods 21.09.00; 

� Upju baseinu apsaimniekošana - kods 21.10.00; 

� Vides izglītības programma - kods 21.11.00; 

� Nozares vides projekti - kods 21.13.00; 
� Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta 
koordinācijai - kods 21.15.00. 
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3.2. Informācija par valsts budžeta līdzekĜu 

izlietojumu valsts budžeta programmā „Vides 

aizsardzības fonds” 

Valsts budžeta finansējums un līdzekĜu izlietojums (LVL) 

6. tabula 

Pārskata gadā 
Nr.p.k.  

Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 
1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 
(kopā): 

9 437 794 9 478 887 9 480 614 

1.1. dotācijas 9 343 224 9 376 687 9 376 687 
1.2. maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieĦēmumi 
94 570 102 200 103 927 

1.3. ārvalstu finanšu 
palīdzība 

- - - 

2. Izdevumi (kopā): 9 322 313 9 478 917 9 088 026 
2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā): 
7 608 318 7 593 439 7 367 829 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 
tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 
organizācijās 

3 376 162 3 541 584 3 512 191 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 
izdevumi  

4 232 156 4 051 855 3 855 638 

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 
(kopā): 

1 713 995 1 885 478 1 720 197 

Investīciju līdzekĜi tiek novirzīti kā līdzfinansējums atbilstoši ilgtermiĦa vides 

aizsardzības prioritātēm Valsts investīciju programmā iekĜautajiem projektiem. 

2006.gadā no fonda līdzfinansēti 2 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūras 

īstenotie valsts investīciju programmas projekti vides aizsardzības sfērā 419 562 Ls 

apjomā. Investīciju līdzekĜu neapguve 150 tūkst. latu apmērā saistīta ar problēmām 

par divu plānotu pasākumu realizāciju:  

1) Gardenes BA novietnes iegāde no Dobeles rajona Auru pagasta 

padomes par Ls 80 000 – netika realizēta, jo sagatavoto un iesniegto 

Ministru kabineta lēmumprojektu noraidīja Finanšu ministrija, uzskatot, 

ka, saskaĦā ar iedibināto praksi, šāds pirkums nav iespējams (kaut arī 
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likumdošana to tā netraktē), un pašvaldībai novietni vajadzētu nodot 

valstij bez maksas; 

2) BA sadedzināšanas kompleksa atkritumu ielādes sistēmas 

modernizācija – uz izsludināto konkursu par šāda tehniska projekta 

realizāciju neatsaucās neviens pretendents. Turpinājumā pēc 

konsultācijām un saskaĦojumiem ar IUB tika uzsākta sarunu procedūra 

par šo pašu projektu ar vienu uzĦēmumu Slovākijā, bet tā realizācija 

laika trūkuma dēĜ vairs nebija iespējama 2006. gadā.  

Ministrijas pakĜautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju 

saĦemto investīciju izlietojums (latos) 

7. tabula 

Pārskata 
gadā 

Nr.p.k. 
Projektu 
īstenotājs 

Projektu nosaukums 
apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 
1. Bīstamo 

atkritumu 
pārvaldības 
valsts aăentūra 

EV03 Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
izveide 

370 000 219 569 

2. Bīstamo 
atkritumu 
pārvaldības 
valsts aăentūra 

Nacionālā daudzfunkcionālā 
Ciklotrona centra tehniski 
ekonomiskā pamatojuma 
sagatavošana   

200 000 199 993 

  Kopā: 570 000 419 562 

Galvenie līdzfinansēto valsts investīciju programmas projekti un to rezultāti ir 

sekojoši: 

1. Projekts „Nacionālā daudzfunkcionālā Ciklotrona centra tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un skiču projektu dokumentācijas sagatavošana”: 

� sagatavots Nacionālā daudzfunkcionālā Ciklotrona centra izveidošanas 

projekta tehniski ekonomiskais pamatojums; 

� sagatavots Nacionālā daudzfunkcionālā Ciklotrona centra ēkas skiču 

projekts. 

2. Projekts „EV03 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide”: 



 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

2006.gada publiskais pārskats 
 

  

 

46 

� izbūvēta speciāla telpa Gardenes bīstamo atkritumu novietnē bīstamo 

atkritumu sagatavošanai pārstrādei un transportēšanai; 

� izveidota avārijas elektrodrošības sistēma (elektroăenerators) KĦavas 

nelikvīdo ėimikāliju novietnē, nodrošinot to ar alternatīvu elektroapgādes 

sistēmu centralizētās elektroapgādes avāriju gadījumā; 

� sagatavots Gardenes bīstamo atkritumu novietnes higiēniskais novērtējums. 
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4. Personāls 
 

Fonda administrācijā ir 20 amatu vietas. 

Faktiskais darbinieku skaits 2006.gadā bija 19 

(t.sk., ierēdĦu skaits- 2). 

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais 

darbības sasniegto rezultātu nozīmīgākais 

resurss ir tās darbinieki, tāpēc lielu vērību 

pievērš personāla kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām. Personāla izglītošana un 

kvalifikācijas paaugstināšana tiek nodrošināta ar mācībām augstākajās mācību 

iestādēs, semināros un kursos, kā arī pašmācības ceĜā. Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijas darbinieki 2006.gadā apmeklējuši 26 dažādus kursus un 

seminārus. 

52% jeb 10 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbinieki ir ieguvuši 

augtāko izglītību (16. att.). 48% jeb 9 Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas darbinieki turpina mācības augstākajās mācību iestādēs.  

1
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2.līmeĦa
profesionālā

augstākā
izglītība

Līdz 1991.gadam
iegūta augstākā

izglītība

Bakalaura grāds Maăistra grāds Vidējā izglītība

 
16.att. Darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības  
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Darbinieku mainība iestādē ir samērā zema. No darba Fonda administrācijā 2006.gadā 

aizgāja tikai 1 darbinieks. Turpretī darbu uzsākuši 5 darbinieki. 

No kopējā Fonda administrācijas darbinieku skaita 60% (11 darbinieki) 2006.gadā 

bija sievietes un 40% (8 darbinieki) vīrieši. Vidējais darbinieku vecums Fonda 

administrācijā 2006.gadā bija 28 gadi. Fonda administrācijas kolektīvs ir samērā jauns 

– lielākā daĜa (68%) darbinieki ir vecumā no 20-29 gadiem. Kopumā kolektīvā ir 

pārstāvētas praktiski visas vecuma grupas (17.att.). 

68%

16%

16%

20-29 13 darbin.

30-39 3 darbin.

40-49 3. darbin

17.att. Darbinieku sadalījums pēc vecuma 
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības 

informēšanai un izglītošanai 

Fonda administrācijas komunikācija ar sabiedrību noris 

galvenokārt ar projektu iesniedzēju un īstenotāju starpniecību, sniedzot informāciju 

par Fonda mērėiem un uzdevumiem, darbības pamatprincipiem, atbalstāmajām 

prioritātēm, lēmumu pieĦemšanas kārtību un Fonda administrācijas uzdevumiem. 

Fonda administrācijas mājas lapā internetā regulāri tiek ievietota informācija par 

projektu pieteikumu iesniegšanas termiĦiem, projektu konkursu nolikumi, 

konsultatīvās padomes un fonda padomes lēmumi, tādējādi nodrošinot Fonda darbības 

atklātumu. 

Lai sniegtu sabiedrībai informāciju par Fonda finansētajiem projektiem, izstrādātas 

vadlīnijas Fonda publicitātes nodrošināšanai, kas jāievēro katram projektu 

īstenotājam, izvietojot Fonda logo un sniedzot informāciju par projektu plašsaziĦas 

līdzekĜiem. 

2006.gads Fonda administrācijai aizritēja Fonda 10 gadu jubilejas zīmē un sakarā ar 

šo notikumu tika realizēti vairāki nozīmīgi pasākumi sabiedrības izglītošanai vides 

aizsardzības jautājumos un informēšanai par Fonda darbību.  

Latvijas vides aizsardzības fonda 10 gadu jubilejas konkursi  

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par Fondu, tā darbību, sasniegtajiem 

rezultātiem un veiksmīgākajiem realizētajiem projektiem Valsts SIA „Vides projekti” 

sadarbībā ar Fonda administrāciju organizēja informatīvos un izglītojošos konkursus 

dažādām mērėauditorijām. Konkursi tika realizēti TV raidījumos „Vides fakti” (zaĜais 

spiegs) un „Dabas grāmata”, žurnālos „Spicā”, „Zīlīte”, „Vides vēstis” un „Medības. 

Makšėerēšana. Daba”, radio raidījumā „ZaĜais vilnis”, Latvijas Ornitoloăijas 

biedrības mājas lapā, TVNET portālā „ZaĜā zeme”. Šajos konkursos mērėauditorija 

interaktīvā veidā tika iepazīstināta ar Fonda finansētajiem projektiem un vienlaicīgi 

veicināja Fonda atpazīstamību sabiedrībā. 

Kataloga „Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996 – 2006” izdošana 
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Par vienu no nozīmīgākajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai un izglītošanai, 

kas realizēts 2006.gadā, uzskatāms pārskata - kataloga „Nozīmīgākie LVAF 

finansētie projekti 1996 – 2006” („Ar sirdi un prātu”) izdošana. Izdotajā katalogā 

uzskatāmi apkopoti veiksmīgākie Fonda finansētie projekti 10 gadu garumā – kopš 

1996.gada, kad Fonds sāka savu darbību. Šis izdevums vienlaikus sniedz bagātību 

informatīvo materiālu par vides aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības 

saglabāšanas jautājumiem, kā arī ir avots, kur potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

smelties dažādas interesantas idejas, kas citos Latvijas reăionos jau ir īstenotas. 

Saistībā ar Fonda 10 gadu darbību SIA „Vides filmu studija” sagatavoja un raidījumā 

„Vides fakti” demonstrēja sižetu par Fondu un tā finansētajiem projektiem. 



 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

2006.gada publiskais pārskats 
 

  

 

51 

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Visciešākā sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Fonda 

administrācijai veidojas, realizējot līgumattiecības ar tām kā 

projektu īstenotājiem – slēdzot līgumus un uzraugot projektu 

īstenošanas gaitu. 2006.gadā Fonda padome piešėīra 

līdzekĜus nevalstiskajām organizācijām 137 projektu 

īstenošanai, kas sastāda 23% no visu īstenoto projektu skaita 

(18.att.) 

       
18.att. Īstenoto projektu skaits pa projektu īstenotāju grupām 

 

Minēto projektu īstenošanai nevalstiskajām organizācijām 2006.gadā piešėirti līdzekĜi 

Ls 951 325,00 apmērā (20.att.). 

19.att. Piešėirtā finansējuma apjoms pa projektu īstenotāju grupām 

122; 21% 

202; 34% 137; 23% 

94; 16% 
34; 6% 

Pašvaldības 
Budžeta iestādes 
NVO 
Komercsabiedrības 
citi 

1 503 110; 16%

5 326 775; 56%

951 325; 10%

1 491 734; 16%
167 256; 2%

Pašvaldības

Budžeta iestādes

NVO

Komercsabiedrības

citi
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5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti 

Latvijas vides aizsardzības fonda 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.  

 Konsultatīvās padomes sagatavotajam atzinumam fonda padomes lēmuma 

pieĦemšanā ir rekomendējošs raksturs. 2006.gadā notikušas 14 konsultatīvās padomes 

sēdes, kurās izskatīti un vērtēti vairāk nekā 608 projektu pieteikumi. Konsultatīvās 

padomes pārstāvji ar padomdevēja tiesībām piedalās projektu izvērtēšanā fonda 

padomes sēdēs.  

2006.gadā konsultatīvajā padomē savu dalību pieteikušas 30 dažādas organizācijas, 

kuras darbībai deleăējušas savus pārstāvjus:  

• Rīgas nacionālais zooloăiskais dārzs; 

•  Latvijas Pašvaldību savienība; 

•  Terioloăijas biedrība; 

•  Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija; 

•  Vides aizsardzības klubs; 

• Biedrība „Vides Vārds”; 

•  Rīgas Tehniskā universitāte; 

• Latvijas Valsts Universitāte; 

• Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”; 
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•  Latvijas Dabas muzejs; 

•  Latvijas atkritumu saimniecības uzĦēmēju asociācija; 

•  Latvijas dabas fonds; 

• Sabiedrība par atklātību - Delna; 

•  Latvijas zaĜā kustība; 

• Biedrība „Baltijas vides forums”; 

•  Latvijas Ekotūrisma asociācija; 

• Bērnu vides skola; 

• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; 

•  Biedrība „Latvijas iepakojuma asociācija”; 

•  Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu asociācija; 

•  Biedrība „VAK Mantojums”; 

• Nodibinājums „RaiĦa un Aspazijas fonds”; 

• Latvijas atkritumu saimniecības asociācija; 

•  Atklātais sabiedriskais fonds „ZaĜā josta”; 

•  VAK Alianse Ilgtspējīgai attīstībai; 

• Latvijas Tirgotāju asociācija; 

•  VIF „Par sakoptu Latviju”; 

•  Latvijas Zvejnieku federācija; 

• Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība; 

• Reăionālais vides centrs Centrālajai un Austrumeiropai. 

Konsultatīvās padomes pārstāvji līdzdarbojušies, iesniedzot savus priekšlikumus 

dažādu likumprojektu un dokumentu izstrādē, kā ar apmeklējuši atsevišėu Fonda 

finansēto projektu īstenošanas vietas. 
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6. Plāni 2007. gadam 

6.1. 2007.gada prioritātes 

Ar Fonda finansiālu atbalstu katru gadu tiek īstenoti 

vairāki simti projektu. Jo kvalitatīvāk sagatavoti 

projektu iesniegumi, jo sekmīgāka to īstenošana, līdz ar 

to arī lielāks ieguldījums vides aizsardzībā. TādēĜ 

2007.gadā Fonda administrācijas darbības prioritāte ir 

projektu iesniegumu kvalitātes paaugstināšana. Lai to sasniegtu, būtiski tiks 

pilnveidoti projektu konkursu nolikumi., īpašu uzmanību pievēršot projektu 

iesniegumu saturiskās koncepcijas uzlabošanai  un administratīvās vērtēšanas procesa 

optimizācijai. 

Lai Fonda finansējums tiktu mērėtiecīgi izlietots ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, 

2007.gadā plānots izsludināt konkursus konkrētu pasākumu, kas atbilst vides politikas 

prioritātēm valstī, īstenošanai. 



 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

2006.gada publiskais pārskats 
 

  

 

55 

6.2. Informācija par kredītsaistībām valsts budžeta programmā 

„Vides aizsardzības fonds” 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

kredītsaistības uz bilances datumu (31.12.2006.) veidoja Fonda 

administrācijas un Latvijas Dabas muzeja īstermiĦa kredītsaistības. 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

kredītsaistības 

8. tabula 

N.p.k. Kredītsaistības 
Uz pārskata 
gada beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

1. Norēėini par saĦemtajiem avansiem 13 395 0 

2. 
Norēėini ar piegādātājiem un 
darbuzĦēmējiem 

171 124 

3. 
Norēėini ar uzĦēmumiem, dalībniekiem 
un personālu 

29 0 

4. 
Norēėini par darba samaksu un 
ieturējumiem no darba algas (izĦemot 
nodokĜus) 

 9 554  8 702 

5. Norēėini par nodokĜiem 19 935 14 636 
 Kopā 43 084 23 462 
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Pielikums Nr.1  

2006.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 
finansētie projekti 

 
Projektu vadlīnija - "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiĦa" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums 
Projekta 
īstenotājs 

Piešėirtais 
finansējums 

1-08/98/2006 

Zemē uzkrātās saules  enerăijas izmantošana  
siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai  un efektīvai 
izmantošanai Smārdes pagasta padomes 
administratīvajā ēkā 

Smārdes pagasta 
padome 7 986 

1-08/7/2006 
Lielplatones Tautas nama un pagasta ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Lielplatones 
pagasta padome 8 736 

1-08/15/2006 
RiebiĦu novada SilajāĦu pagasta administratīvās ēkas 
katlu mājas rekonstrukcija 

RiebiĦu novada 
dome 18 500 

1-08/69/2006 
Smaku traucējumu un iedzīvotāju sūdzību 
objektivitātes izvērtēšana, un ieteikumi pasākumiem 
smaku traucējumu samazināšanai 

Baltijas Vides 
forums 5 000 

1-08/23/2006 Pelēču ciemata katlumājas rekonstrukcijas 2.kārta 
Pelēču pagasta 
padome 14 000 

1-08/101/2006 Pāles pagasta pamatskolas katlumājas rekonstrukcija 
Pāles pagasta 
padome 20 000 

1-08/38/2006 
Būvprojekta sagatavošana Tukuma pilsētas Kurzemes 
ielas katlumājas rekonstrukcijai 

Tukuma siltums 20 000 

1-08/104/2006 Partnerība klimata politikas veidošanai Latvijā 

Reăionālā vides 
centra (REC) 
pārstāvniecība 
Latvijā 

4 520 

1-08/10/2006 
Nacionālā adaptācijas stratēăija klimata mainības 
radītā riska pārvaldībai: ekstremālās klimatiskās 
parādības un to ietekmes 

LU Bioloăijas 
institūts 6 810 

1-08/82/2006 SEG emisiju līmeĦatzīmju noteikšana 

RTU, Vides 
aizsardzības un 
siltuma sistēmu 
katedra 

5 000 

1-08/117/2006 

Sertifikācijas sistēmas izveide saskaĦā ar MK 
2005.27.12. noteikumiem nr.1047 "Noteikumi par 
autoceĜiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes 
motoru radīto piesārĦojošo vielu emisiju gaisā" 

Sertifikācijas un 
testēšanas centrs 13 424 

 KOPĀ 123 976 

 
Projektu vadlīnija – "Atkritumu apsaimniekošana" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/264/2006 
Bioloăiski noārdāmo atkritumu 
apsaimniekošanas pilnveidošana Salaspils 
novadā un Ėekavas pagastā 

SIA "Alen" 20 000 

1-08/263/2006 

Datu analīze par saražotā, importētā un 
izlietotā iepakojuma veidiem un resursu 
atgūšanas apjomiem 2004. gadā un EK 
lēmumam 2005/270/EK atbilstoša statistiskā 

SIA "Ekoloăisko sistēmu 
institūts" 1 400 
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ziĦojuma sagatavošana 

1-08/267/2006 
Starptautiskās specializētās atkritumu 
saimniecības un vides tehnoloăiju izstādes – 
gadatirgus “ Entsorga-Enteco” apmeklējums 

Latvijas atkritumu 
saimniecības uzĦēmumu 
asociācija 

5 851 

1-08/259/2006 
Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas 
ieviešana Siguldā, individuālo māju sektorā 

SIA "Jumis" 15 000 

1-08/256/2006 
Azbestu saturošo atkritumu savākšanas un 
transportēšanas sistēmas pilnveidošana 

Vides projekti 12 000 

1-08/268/2006 
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju 
reăistra administratīvās struktūras izveide un 
uzturēšana 

Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības 
asociācija 

15 000 

1-08/283/2006 

Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 
(saistošie noteikumi, komersanta izvēles 
konkursa nolikums un pakalpojumu līgums 
ar komersantu) pašvaldībās 

Latvijas Pašvaldību 
savienība 6 999 

1-08/269/2006 
Pilotprojekts: „Azbestu saturošo materiālu 
demontāža un atkritumu apsaimniekošana.” 

Šėilbēnu pagasta padome 15 595 

1-08/592/2006 
Zvārtavas pagasta atkritumu izgāztuves 
"Augstežas" rekultivācija 

Zvārtavas pagasta padome 12 283 

1-08/591/2006 
Menăeles pagasta sadzīves atkritumu 
izgāztuves "Tiesaskalns" 

Menăeles pagasta padome 8 371 

1-08/584/2006 
Bilskas pagasta atkritumu izgāztuvju 
"Stirnas" un "Ancīši" rekultivācija 

Bilskas pagasta padome 4 849 

1-08/685/2006 
Drustu pagasta atkritumu izgāztuvju 
"Ăilbēni" rekultivācija 

Drustu pagasta padome 5 034 

1-08/686/2006 
Auto vraku bezmaksas evakuācijas un 
iedzīvotāju informēšanas projekts "Auto 
vraku jaunā dzīve" 

Auto pārstrāde 30 000 

KOPĀ 152 382 
 

Projektu vadlīnija – "Vides un dabas resursu izpēte un novērtēšana" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/475/2005 
Tebras krasta nostiprināšanas un 
labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde 

Aizputes pilsētas dome 5 000 

1-08/11/2006 
Ūdenstilpju attīstības iespējas izstrādāto 
kūdras ieguves vietu rekultivācija 

LU Bioloăijas institūts 5 640 

1-08/19/2006 
Ilgtspējīga Dabas resursu izmantošana 
tūrisma piedāvājumā 

Lauku ceĜotājs, LLTA 9 556 

1-08/89/2006 
Metodoloăijas izstrāde bioloăiski noārdāmo 
atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku 
reăionos 

Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociācija 15 707 

1-08/64/2006 

Atjaunojamo enerăijas resursu izmantošana 
Latvijas reăionos un vides, ekonomisko un 
sociālo ieguvumu novērtējums nacionālajā 
un reăionālajā līmenī 

LZA Fizikālās enerăētikas 
institūts 7 153 

1-08/27/2006 

PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu 
informācijas sistēmas pilnveidošana ES 
direktīvu prasībām un vadlīniju izstrāde 
sistēmas tālākai attīstībai 

Vides projekti 6 000 
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1-08/66/2006 

Nacionālās programmas vadlīniju izstrāde 
Baltijas jūras piekrastes un upju baseinu 
krastu erozijas mazināšanas pasākumu 
veikšanai 

Vides projekti 3 000 

1-08/63/2006 
Ekonomisko un finanšu instrumentu 
izmantošanas iespējas un to novērtējums 
atjaunojamo energoresursu attīstībā Latvijā 

In Corpore 12 000 

1-08/111/2006 
Motorzāău ėēžu eĜĜu ietekme uz vidi 
Latvijas mežos 

Vides projekti 7 000 

1-08/37/2006 
NVO priekšlikumi energoefektivitātes 
celšanai 

ZaĜā brīvība 4 128 

KOPĀ 75 184 
 

Projektu vadlīnija -"Avārijas seku novēršana, likvidēšana u.c. ārkārtas darbības" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/277/2006 
PiesārĦojuma novēršana Salacgrīvas lauku 
teritorijas "MazkrūmiĦos" 

Salacgrīvas pilsētas ar 
lauku teritoriju dome 25 361 

1-08/363/2006 
Bioloăiskās aizsardzības preventīvo 
pasākumu realizācija Rīgas Zoodārzā 
(materiālu iegāde) 

Rīgas Nacionālais 
zooloăiskais dārzs 7 750 

1-19/390/2006 Rīgas jūras līcī izskalotā vaĜa transportēšana Valsts vides dienests 1 082 

1-08/393/2006 
Avārijas situācijā savākto krasu saturošu 
bīstamo atkritumu utilizācijas nodrošināšana 

A/s "BAO" 24 443 

1-08/582/2006 Gaujas gultnes attīrīšana Taurenes pagasta padome 2 400 

1-08/677/2006 
Nederīgo laboratoriju ėimikāliju utilizācijas 
nodrošināšana 

A/s "BAO" 45 250 

1-08/678/2006 
Savākto bezsaimnieka dzīvsudraba bīstamo 
atkritumu utilizācijas nodrošināšana 

A/s "BAO" 21 783 

1-08/687/2006 
ĖNP administrācijas ēkas  "Meža māja" 
rekonstrukcijas- restaurācijas papilddarbu 
veikšana 

Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 49 381 

1-08/746/2006 
Apdraudēto sugu ex situ dzīves apstākĜu 
uzlabošanas pasākumi Rīgas Zooloăiskajā 
dārzā 

Rīgas Nacionālais 
zooloăiskais dārzs 180 000 

1-08/707/2006 
ĖNP administrācijas ēkas  "Meža māja" 
rekonstrukcijas- restaurācijas būvniecības 
darbu inflācijas sadārdzinājuma segšana. 

Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 38 000 

KOPĀ 395 450 
 

Projektu vadlīnija – "AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/266/2006 
Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas 
sanācijas turpināšana 2006.gadā 

Vides projekti 7 500 

1-08/274/2006 

Jaunākās paaudzes sauso tualešu (ST) 
praktiskā ieviešana grunts un augsnes 
aizsardzības, bioloăiskās daudzveidības un 
kvalitatīvas vides nodrošināšanai 
aizsargājamās dabas teritorijās 

Vides projekti 11 000 

1-08/284/2006 
Grunts stiprināšanas un vides sakārtošanas 
darbi Embūtes pagasta BruĦinieku pilskalna 

Embūtes pagasta padome 24 994 
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nogāzē 

1-08/272/2006 
Inčukalna gudrona dīėa apsaimniekošana 
2006.gadā 

A/S "BAO" 18 322 

1-08/270/2006 
SIA „EKO OSTA” un SIA „VUDISONA 
TERMINĀLS” teritorijas sanācija un 
piesārĦojuma lokalizācija 

SIA "Eko osta" 20 000 

1-08/258/2006 
Raunas pils parka nogāžu nostiprināšana un 
labiekārtošana 

Raunas pagasta padome 12 713 

KOPĀ 94 529 
 

Projektu vadlīnija – "Multisektoriālie projekti" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/505/2005 

Sabiedrības līdzdalības un caurspīdības 
principa nodrošināšana lēmumu 
pieĦemšanas procesā vides aizsardzības 
projektos 2006.gadā 

Vides vārds 21 520 

1-08/56/2006 
Datu ieguve Rīgas aglomerācijas trokšĦu 
stratēăiskās kartes izstrādei 

Rīgas domes Vides 
departaments 30 000 

1-08/71/2006 
Ieinteresēto pušu informētības līmeĦa 
celšana par REACH 

Baltijas Vides forums 4 240 

1-08/34/2006 

Vides valsts inspektoru kvalifikācijas 
paaugstināšana iepakojuma un elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) 
apsaimniekošanas kontroles jomā 

Latvijas Iepakojuma 
sertifikācijas centrs 5 000 

1-08/95/2006 
Vides aizsardzības normatīvo aktu izpildei 
nepieciešamo standartu tulkošana un 
adaptācija 

Vides projekti 15 000 

1-08/90/2006 
Reăionālo vides pārvalžu ekspertu 
kapacitātes celšana integrēto vides atĜauju 
sagatavošanā 

COWI Latvia 6 000 

1-08/94/2006 
Informatīvā kampaĦa „Nē – kūlas 
dedzināšanai” 

Vides projekti 4 500 

1-08/91/2006 
Starptautisko ISO 14000 sērijas standartu 
vides aizsardzības jomā tulkošana 

Latvijas PiesārĦojuma 
profilakses centrs 3 092 

1-08/60/2006 
Vides aizsardzības interešu nodrošināšana 
latvāĦu izplatības ierobežošanas procesā 

Vides projekti 10 000 

1-08/14/2006 
Katalogs "Nozīmīgākie LVAFA finansētie 
projekti 1996-2006" 

Vides projekti 22 821 

1-08/28/2006 
Vides aizsardzības vadlīnijas cūku 
intensīvās audzēšanas fermās 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 2 500 

1-08/55/2006 
Biodegvielas izmantošanas veicināšana un 
vides prasību integrēšana reăionālajos 
biocentros 

Latvijas biodegvielu 
asociācija 14 062 

1-08/61/2006 
Latvijas kapacitātes stiprināšana sadarbībai 
ar Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Gruziju 
un Serbiju vides aizsardzībā 

Vides projekti 16 018 

1-08/107/2006 
Latvijas Vides Aizsardzības fonda 10 darba 
gadu atskata konference 

Vides projekti 15 000 

1-08/116/2006 
Portāls "Nozīmīgākie LVAFA finansētie 
izglītojošie projekti" 

Vides projekti 5 000 
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1-08/45/2006 
Vides pārvaldības un audita sistēmas 
(EMAS) izveide un ieviešana Paula StradiĦa 
klīniskajā universitātes slimnīcā 

A/S "Paula StradiĦa 
klīniskās universitātes 
slimnīca" 

15 860 

1-08/83/2006 Pašvaldību lēmumu ietekmes uz vidi analīze Vides aizsardzības klubs 4 950 

1-08/376/2006 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādĦu pārskatīšana 

Vides projekti 9 927 

1-08/391/2006 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 
reăionālās sanāksmes ,,Stratēăiskā pieeja 
starptautiskajā ėīmisko vielu pārvaldībā" 
organizēšana 2006. gada 4. - 6. decembrī 

Vides projekti 10 000 

KOPĀ  215 490 
 

Projektu vadlīnija – "ŪdeĦu aizsardzība" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/628/2005 
Rojas ūdenssaimniecības elektroapgādes 
drošības uzlabošana - dīzeĜăeneratora iegāde 

Rojas pagasta padome 5 000 

1-08/456/2005 
Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīėa, līmeni 
regulējošo, slūžu remonts 

Gulbenes pilsētas dome 5 000 

1-08/473/2005 Šėilbanu mākslīgās ūdenskrātuves attīrīšana 
Šėilbēnu pagasta 
padome 5 000 

1-08/467/2005 
Attīrīšanas iekārtu modernizācija Lizuma 
pagastā 

Lizuma pagasta padome 5 000 

1-08/129/2006 
Pansionāta „Ludza” ārējās kanalizācijas un 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 

Ludzas rajona padome 13 696 

1-08/133/2006 
Valkas rajona VariĦu ciemata kanalizācijas 
sūkĦu stacijas renovācija 

VariĦu pagasta padome 10 598 

1-08/139/2006 
Nākotnes ciemata attīrīšanas iekārtu aerotenku 
rekonstrukcija 

Glūdas komunālā 
saimniecība 18 630 

1-08/149/2006 
Pansionāta “Balvi” attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

Balvi, Pansionāts 8 949 

1-08/123/2006 
Jersikas pagasta Jersikas pamatskolas 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIOMAX  un 
ārējās kanalizācijas ierīkošana 

Jersikas pagasta padome 14 000 

1-08/130/2006 
Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas 
ciematā 3. kārta 

Aglonas pagasta padome 30 000 

1-08/214/2006 
Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 
Valles pagasta Valles ciematā 

Valles pagasta padome 13 861 

1-08/144/2006 
Bioloăiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās 
kanalizācijas ierīkošana sociālas aprūpes centrā 
Pāvilostā 

Sakas novada dome 7 202 

1-08/181/2006 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 
Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta ciematā 
Puikule 

Brīvzemnieku pagasta 
padome 4 976 

1-08/245/2006 ViĜakas slimnīcas kanalizācijas renovācija ViĜakas pilsētas dome 12 000 

1-08/131/2006 
Ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas 
uzstādīšana 

Saldus pagasta padome 11 500 

1-08/168/2006 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana  
Skaistkalnes pagasta Putni apdzīvotajā vietā 

Skaistkalnes pagasta 
padome 6 453 

1-08/147/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība Sēlpils pagasta 
Sēlijas ciematā 

Sēlpils pagasta padome 19 567 

1-08/140/2006 
Cīrulīšu kanalizācijas sūknētavas 
rekonstrukcija, I kārta 

Vinda, Cēsu pilsētas SIA 12 500 
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1-08/215/2006 
Jaunu patērētāju pieslēgšana Ezeres 
centralizētai kanalizācijas sistēmai. 

Ezeres pagasta padome 4 400 

1-08/222/2006 
Atdzelžošanas stacijas izbūve artēziskajam 
urbumam „Lieplejas”, Rudbāržu pagastā 

Rudbāržu pagasta 
padome 3 673 

1-08/132/2006 
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas 
rekonstrukcija Rudzātu ciematā 

Rudzātu pagasta padome 12 849 

1-08/169/2006 
Katvaru pagasta, Priedes ciemata ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 

Katvaru pagasta padome 13 750 

1-08/161/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība PreiĜu rajona 
Vārkavas novada Rimicānu ciematā. 

Vārkavas novada dome 17 400 

1-08/174/2006 
Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ilūkstes 
novada Bebrenes pagasta  Ilzes ciematā 

Ilūkstes novada dome 6 550 

1-08/175/2006 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība Cēsu 
rajona Veselavas pagasta pamatskolā 

Veselavas pagasta 
padome 10 000 

1-08/124/2006 
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 
uzstādīšana PreiĜu rajona RiebiĦu novada 
RiebiĦos 

RiebiĦu novada dome 15 000 

1-08/172/2006 
Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija MedĦu 
ciemā 

Variešu pagasta padome 12 810 

1-08/207/2006 
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 
uzstādīšana Lībagu pagasta Dižstendes ciemā 

Lībagu pagasta padome 19 659 

1-08/211/2006 
Rehabilitācijas centra „Krimulda” dzeramā 
ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība 

Rehabilitācijas centrs 
„Krimulda” 24 100 

1-08/221/2006 
ŪdenstorĦa renovācija „Centra urbums”, 
Rudbāržu pagasts, Kuldīgas rajons 

Rudbāržu pagasta 
padome 11 754 

1-08/257/2006 

Ūdens struktūrdirektīvas, Ūdens 
apsaimniekošanas likuma prasību izpildei 
nepieciešamo pazemes ūdeĦu kvalitātes 
kritēriju izstrāde, iespēju novērtējums labas 
kvalitātes sasniegšanai 2015.gadā paz. ūd. 

Vides projekti BO valsts 
SIA 14 000 

1-08/253/2006 
Lokālās ūdenssaimniecības būvniecība 
Liepājas rajona Embūtes pagasta vēsturiskajā 
centrā 

Embūtes pagasta 
padome 30 000 

1-08/589/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība ĀbeĜu pagasta 
Brodu ciemā 

ĀbeĜu pagasta padome 28 984 

1-08/594/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība AudriĦu pagasta 
AudriĦu ciemā 

AudriĦu pagasta padome 30 000 

1-08/595/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta 
Jumurdas ciemā 

Jumurdas pagasta 
padome 13 985 

1-08/587/2006 
Ūdenssaimniecības attīstība ĖoĦu pagasta 
EriĦu un Dīėeru ciemos 

ĖoĦu pagasta padome 30 000 

1-08/593/2006 
Branku ciema ūdensapgādes sistēmas 
renovācija 

Ozolnieku novada dome 5 000 

KOPĀ 507 846 
 

Projektu vadlīnija – "Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/477/2005 ”Elles kalna” alas atjaunošana 
Jaunpils pagasta 
padome 5 000 

1-08/48/2006 Lauku piekūnu izpēte 
Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 4 028 

1-08/31/2006 
PlatspīĜu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga 
attīstība un izmantošana (N) 

Latvijas vēžu un zivju 
audzētāju asociācija 20 000 
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1-08/47/2006 
Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās 
fenioloăijas datu bāzes izveidošana (G) 

Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 4 581 

1-08/39/2006 
Dabas aizsardzības plāna ieviešana īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā Kandavas novadā 
dabas liegumā „Čužu purvs” 

Kandavas novada dome 2 625 

1-08/1/2006 
Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības 
plāna ieviešana 2006 

Engures ezera dabas 
parka fonds 29 997 

1-08/87/2006 
Platausainā sikspārĦa Barbastella barbastellus 
barošanās biotopu un ziemošanas vietu izpēte un 
aizsardzības priekšlikumu izstrāde 

Universitātes Vetfonds 7 815 

1-08/76/2006 Natura 2000 datu bāzes papildināšana Latvijas Dabas fonds 24 523 

1-08/109/2006 
Lubāna mitrāja kompleksa hidroloăiskā režīma 
ekoloăiskās stabilizēšanas iespēju izvērtējums 

Madonas rajona 
padome 17 796 

1-08/20/2006 
Īpaši aizsargājamo augu sugu atradĦu 
inventarizācija Krāslavas un PreiĜu rajonos 

Latvijas Botāniėu 
biedrība 7 800 

1-08/58/2006 
Dabas aizsardzības plāni upespērleĦu dabas 
liegumiem 

Latvijas Malakologu 
biedrība 15 100 

1-08/26/2006 
Dabas aizsardzības pasākumu  plānošana un 
ieviešana Gaujas piekrastes un  Zvanu klinšu 
teritorijā 

Cēsu pilsētas dome 2 096 

1-08/75/2006 

Ligzdojošo putnu monitoringa datu 
nepārtrauktības un savietojamības 
nodrošināšana, mainoties VNMP Bioloăiskās 
daudzveidības daĜai 

Latvijas Dabas fonds 6 712 

1-08/46/2006 
Dokumentu sagatavošana vienotas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas „Lubāna mitrājs” 
izveidošanai 

Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 11 300 

1-08/102/2006 
Vides sakārtošana Valmieras pilsētas dabas 
teritorijās 

Valmieras pilsētas 
pašvaldība 3 830 

1-08/54/2006 
ZiemeĜu gulbis C.cygnus – ekoloăija un 
aizsardzība Latvijā (2004–2006) 

Latvijas Dabas muzeja 
atbalsta biedrība 5 263 

1-08/59/2006 UpespērleĦu biotopu aizsardzība 2006 
Latvijas Malakologu 
biedrība 8 115 

1-08/6/2006 

Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita 
Latvijas populācijas jaunu atradĦu meklēšana, 
atradĦu reăistra izveidošana un mikroliegumu 
projektēšana 

Latvijas Entomoloăijas 
biedrība 17 377 

1-08/105/2006 
Dabas parka „Bernāti” atpazīstamības 
veicināšana 

Nīcas pagasta padome 690 

1-08/74/2006 
Ăeomorfoloăiskā objekta Stiglovas grava 
biotopa izpēte un dabas takas izveide 

Šėilbēnu pagasta 
padome 3 000 

1-08/30/2006 
Purva bruĦurupuču, sarkanvēdera ugunskrupju, 
plato ūdensvaboĜu ekoloăijas pētīšana un 
aizsardzība Latvijā. 

Latgales zoodārzs 4 000 

1-08/57/2006 
1.Baltijas malakologu simpozijs: Eiropas 
gliemju faunas daudzveidība un aizsardzība 

Latvijas Malakologu 
biedrība 2 400 

1-08/97/2006 
Antropogēno ietekmju izpēte, monitorings un 
metodikas īstenošana tūrisma radīto ietekmju uz 
biotopiem novērtēšanai Salacas upes baseinā 

Latvijas Ekotūrisma 
savienība 9 680 

1-08/77/2006 
Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības 
saglabāšanai NATURA 2000 

Latvijas Dabas fonds 29 892 

1-08/29/2006 
Migrējošo zivju sugu aizsardzības akcija 
,,Dzīvais ūdens” 

Latvijas Makšėernieku 
asociācija 30 000 

1-08/13/2006 JāĦa Ilstera dārza projektēšana 
Vestienas pagasta 
padome 1 419 
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1-08/96/2006 
Balvu rajona dižkoku apzināšana, izpēte, 
glābšana 

Dabas retumu krātuve, 
ASF 3 973 

1-08/25/2006 
Cēsu pilsētas “Avotu ielejas” bioloăiskās 
daudzveidības  veicināšana II kārta 

Cēsu pilsētas dome 11 066 

1-08/16/2006 
Dabisko biotopu un kāpu joslas aizsardzība 
Pāvilostā 

Sakas novada dome 5 758 

1-08/44/2006 
Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība 
un atjaunošana dendroloăiskajā ainavu parkā 
“Lazdukalni” 

Lazdukalni 2000 4 000 

1-08/3/2006 
Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas 
aizsardzības plāna izveide 

RiebiĦu novada dome 2 250 

1-08/100/2006 
Pokratas ezera un Vārnienes upes apkārtnes 
labiekārtošana 

Rugāju pagasta padome 4 000 

1-08/276/2006 
Kursi apdraudēto abinieku sugu menedžmentā 
Darela SavvaĜas dzīvnieku aizsardzības trestā 

Rīgas Nacionālais 
zooloăiskais dārzs 1 535 

1-08/280/2006 
Kontroles mehānismu ieviešana dabas parkā 
"Pape" 

Pasaules dabas fonds 11 239 

1-08/99/2006 Dabai draudzīgā attīstība Rojas pagastā Rojas pagasta padome 5 000 

1-08/295/2006 
Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 
2000 teritorijai Liepājas ezers 

Liepājas pilsētas dome 17 000 

1-08/378/2006 
Atlīdzības par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās (ĪADT) un mikroliegumos noteikšana 

Vides projekti Valsts 
SIA 34 707 

1-08/384/2006 
Ėemeru nacionālā parka purva takas maršruta 
aprīkošana ar jaunākās paaudzes sauso tualešu 
kompleksu tūristu un apmeklētāju vajadzībām 

Vides projekti Valsts 
SIA 6 751 

1-08/40/2006 
PĜavu atjaunošana un apsaimniekošana Abavas 
ielejā 

Abavas ielejas attīstības 
centrs 7 000 

xxx 
kompensācijas par migrējošo nemedījamo putnu 
postījumiem 

Dažādi saĦēmēji 140 064 

KOPĀ 529 382 
 

Projektu vadlīnija - "PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbības vides izglītības 
jomā" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/483/2005 
Brošūra "Vērtīgākie Cēsu kokaugi un to nozīme 
pilsētvides ekoloăiskā stāvokĜa uzlabošanā" 

Cēsu pilsētas dome 2 849 

1-08/481/2005 

Televīzijas raidījumu oriăinālcikls 
"Makšėerēšana un Latvijas ūdeĦu daba" - 
latviešu valodā un krievu valodā (ar titriem 
latviešu valodā) 

Latvijas Makšėernieku 
asociācija 

10 000 

1-08/464/2005 OtiĦas un pildspalvas ceĜojums Madonas rajonā 
Madonas Bērnu un 
jauniešu centrs 543 

1-08/482/2005 
Raidījums "ZaĜais vilnis" Latvijas Radio 
1.programmā 

Latvijas Radio 10 000 

1-08/465/2005 
Radio programma "Noasa šėirsts" (krievu 
valodā) 

Latvijas Radio 10 000 
1-08/478/2005 Žurnāls "Vides Vēstis" 2006.gads Vides Vārds 59 603 

1-08/479/2005 
"Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par 
dabu un dzīvniekiem) 

Latvijas Televīzija 32 000 
1-08/457/2005 Vides raidījums "Dabas taka" Filmu studija "Ezis" 12 085 

1-08/491/2005 
Raidījumu cikls par dabas vērtībām NATURA 
2000 un saimniekošanu - "ZaĜais īpašums" 

Labvakar 35 181 
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1-08/486/2005 
Latvijas Ornitoloăijas biedrības (LOB) 
populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 

Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 8 121 

1-08/499/2005 
TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma 
interneta mājas lapas uzturēšana 

Vides projekti 115 000 

1-08/459/2005 
SadaĜas "ZaĜā zeme" un "ZeĜonij mir" interneta 
portālā TVNET 

Grafton Entertainment, 
SIA 10 000 

1-08/458/2005 Bērnu tuvināšana dabai - 2006 SIA, ZaĜais Circenis 25 118 

1-08/489/2005 
Vides izglītība žurnālā "Spicīte" - Gribu visu 
zināt! 

LABA 12 000 

1-08/485/2005 
Žurnāls "Medības. Makšėerēšana. Daba" 
(MMD) 

Dumpis 7 500 

1-08/433/2006 
Grāmatas "Šėiroto atkritumu ceĜš"papildus 
tirāžas iespiešana 

Baltijas vides forums 1 998 

1-08/397/2006 
Grāmatas "Atkritumu saimniecība" sagatavošana 
izdošanai un izdošana 

Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociāja 5 700 

1-08/432/2006 
Bukleta "Burtnieks tas nav nekāds nieks" 
izdošana 

Burtnieku vides 
aizsardzības klubs 400 

1-08/399/2006 
CeĜojumu kartes "Dabas takas Latvijā" ar 
pielikumu - ceĜvedi "Lauku Labumi" 
papildmetiena izdošanu 

Latvijas Lauku tūrisma 
asociācija "Lauku 
ceĜotājs" 2 879 

1-08/542/2006 
Kataloga "Nozīmīgākie LVAF finansētie 
projekti 1996-2006" papildus tirāža 

Vides projekti 14 398 
  KOPĀ 375 375 

 
Projektu vadlīnija – "Vides izglītība un audzināšana" 

 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

1-08/112/2006 
LVAF 10 gadu jubilejas konkursu skolēniem 
sagatavošana un realizācija 

Vides projekti 5 281 

1-08/225/2006 
Patērētāju informēšana par sadzīves ėīmijas 
produktu riskiem cilvēka veselībai un videi 

Baltijas Vides Forums 1 541 

1-08/186/2006 
Detox - sabiedrības izglītības kampaĦa par 
sadzīves precēm esošajām ėīmiskajām vielām 

Pasaules dabas fonds 4 000 

1-08/249/2006 
Ekokomandu vadītāju apmācība darbam Balvu 
rajona skolās 

Balvu rajona Interešu 
izglītības metodiskais 
centrs 

1 500 

1-08/232/2006 
4. starptautiskās konferences - izstādes 
"Atkritumu Saimniecība - 2006" organizēšana 

Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociācija 5 000 

1-08/239/2006 "Veselīgā vide - mūsu nākotne" 
Robežnieku pagasta 
padome 2 241 

1-08/135/2006 Saudzēsim vidi Abavas ielejā 
Abavas ielejas attīstības 
centrs 1 000 

1-08/170/2006 Kultūras loma vides aizsardzībā 
Vides izglītotāju 
asociācija 3 379 

1-08/134/2006 Sakopsim Indānu gravu Galēnu  pagastā RiebiĦu novada dome 2 133 

1-08/138/2006 
Dabai draudzīga vides izglītības attīstība Rojas 
pagastā 

Rojas pagasta padome 1 665 

1-08/159/2006 NepiesārĦo mežu 
Latvijas valsts meži, 
VAS 15 000 

1-08/120/2006 2. Vides diena Vestienā 
Vestienas pagasta 
padome 1 025 

1-08/164/2006 Brīnumi notiek… 
Zālītes speciālā 
internātskola 4 000 
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1-08/158/2006 
"Dabas skola" skolēnu izglītojoša nometne 
PreiĜu rajonā bioloăijas olimpiādes uzvarētājiem 

Dabas draugu klubs 1 912 

1-08/151/2006 
Multimediju plakātu konkurss internetā MĒS 
PAR TĪRU DABU! 

Rīgas skolēnu pils 3 718 

1-08/150/2006 Iepazīsim izzinot 
Latvijas Dabas un 
pieminekĜu biedrība  
Alūksnes raj.nod. 

5 990 

1-08/146/2006 
Zoodārza Izglītības un informācijas nodaĜas 
darbības tehniskais nodrošinājums 

Rīgas Nacionālais 
zooloăiskais dārzs 4 200 

1-08/152/2006 
Starptautiskā vides konference Eco- Balt, 2006. 
gada 11.- 12. maijā 

Intego Plus, SIA 5 000 

1-08/142/2006 Daba māca, daba dziedē - 2 Kalna svētību kopiena 3 481 

1-08/194/2006 Vides izglītība Rundāles pagastā 
Rundāles pagasta 
padome 2 130 

1-08/192/2006 Bērnu vides izglītības centrs "Pūka skola" 
Dundagas bērnu dienas 
centrs "Mājas" 3 218 

1-08/163/2006 
Iedzīvotāju vides apziĦas veidošanas 
ekspozīcijas pabeigšana Latgales zoodārzā 

Latgales zoodārzs 3 722 

1-08/173/2006 
Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Sākam 
ar sevi" 

Latvijas Mazpulki 1 454 

1-08/251/2006 TV sižetu sērija "Meklējot inspektoru Uldi" Vides Filmu Studija 5 541 

1-08/243/2006 Interneta resursa www.karsts.lv izveide 
Bārbeles pagasta 
padome 1 742 

1-08/143/2006 
"Projekts Pēdas" - Vides izglītības centri Rīgā 
un novados 

Latvijas Olimpiešu 
klubs 8 000 

1-08/145/2006 
Vecpiebalgas pagasta dabas un kultūrvēsturiskās 
ainavas izpēte 

Rīgas 3.vidusskolas 
atbalsta fonds 1 700 

1-08/122/2006 
Mazo pašvaldību un vides speciālistu apmācības 
kursu organizēšana par tēmu "Kanalizācijas 
attīrīšanas ietaišu apkalpošana" 

Latvijas Ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
uzĦēmumu asociācija 

8 000 

1-08/119/2006 Putnu torĦa rekonstrukcija Papes ciemā Pasaules dabas fonds 7 410 
1-08/190/2006 Mēs un klimata pārmaiĦas Slokas pamatskola 1 224 

1-08/231/2006 
Izglītojoša informatīvā kampaĦa "Trakas 
lietas…" 

Alianse ilgtspējīgai 
attīstībai 3 000 

1-08/223/2006 Putnu dienas Latvijā 2006 
Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 6 500 

1-08/220/2006 Vides izziĦas spēles internetā Bērnu vides skola 3 059 
1-08/206/2006 Iepazīsti ūdeni! Izglītojoši materiāli skolām Vides Vārds 500 

1-08/184/2006 
Zinātnisko darbu konkurss vides aizsardzības 
specialitātēs 

Latvijas Izglītības fonds 4 550 

1-08/155/2006 
Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana 
sabiedriskajās apspriešanās 

ZaĜais Ordenis-pasaku 
māja ''Undīne'' 2 000 

1-08/156/2006 Ekspedīcija "Cilvēki un pilsētas vide" 
Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ăimnāzija 1 000 

1-08/250/2006 Skola mežam un mežs skolai - 3 ĖoĦu pamatskola 988 
1-08/248/2006 Vides izglītības pavasaris Sēlpils skolā Sēlpils pagasta padome 1 137 

1-08/136/2006 
Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju 
kalibrācijas un ekspertu apmācības seminārs 

Vestienas aizsargājamo 
ainavu apvidus 
attīstības padome 

2 878 

1-08/141/2006 
Vides zinību pedagogu tālākizglītošana dabas 
taku izveidē un ilgtspējīgā izmantošanā 

Jelgavas rajona padome 1 266 

1-08/241/2006 
RiebiĦu novada skolu 7.-9. klašu jauniešu 
vasaras EKO nometne "Katra diena - 
piedzīvojums 

Latvijas Sarkanā Krusta 
PreiĜu rajona komiteja 2 000 
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1-08/153/2006 
Cēsu vides informācijas centra darba 
pilnveidošana 

Latvijas Dabas un 
pieminekĜu aizsardzības 
biedrība Cēsu nodaĜa 

900 

1-08/205/2006 Vides nometne Ekoskolu koordinatoriem Vides Vārds 2 500 

1-08/216/2006 Vides aizsardzības dienas 2006 
Dabas muzeja atbalsta 
biedrība 4 000 

1-08/209/2006 
Ekspozīcijas "Purva augi" izveide Latvijas 
Universitātes Botāniskajā dārzā 

Latvijas Universitāte 2 140 

1-08/166/2006 
Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) 
lietošanas ekonomiskā analīze un ietošanas 
veicināšana Latvijā 

Latvijas Iepakojuma 
asociācija 3 000 

1-08/191/2006 
Sabiedrības sagatavošana latvāĦu izplatības 
ierobežošanas uzsākšanai 

Vides projekti, valsts 
SIA 10 000 

1-08/228/2006 
Sabiedrības līdzdalības veicināšana -  VAK 
karstais zaĜais telefons 

Vides aizsardzības 
klubs 3 500 

1-08/229/2006 Rīgā ir salas 
Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībai 

5 000 

1-08/227/2006 Pīlādžu alejas stādīšana Zemes dienā Burtniekos 
Burtnieku vides 
aizsardzības klubs 480 

1-08/235/2006 
Sabiedriskā kampaĦa "Videi draudzīgu 
REACH!" 

Alianse ilgtspējīgai 
attīstībai 2 107 

1-08/185/2006 ZaĜā prakse 2006 (Vides izglītības prakse) 
Vides aizsardzības 
klubs 2 000 

1-08/160/2006 Ilgtspējība apziĦā un rīcībā 
Vides aizsardzības 
klubs 2 500 

1-08/240/2006 Reăionāli informatīvais centrs "Vide elpo" 
Vides aizsardzības 
klubs 2 428 

1-08/226/2006 Ūdens diena - Ūdensvīrs Burtniekos 
Burtnieku vides 
aizsardzības klubs 406 

1-08/203/2006 Upju vērotāji 
Vides aizsardzības 
klubs 3 011 

1-08/204/2006 Vides dienas 2006 
Vides aizsardzības 
klubs 4 000 

1-08/201/2006 
ZaĜās skolas dabas vērotāju nometnes - "PĜavas 
un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā" 

Vides aizsardzības 
klubs 3 571 

1-08/200/2006 ZaĜā Skola 
Vides aizsardzības 
klubs 3 840 

1-08/260/2006 
Subates pašvaldības teritorijā esošo patvaĜīgo 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija un likvidācija 

Subates pilsētas dome 892 

1-08/309/2006 
Vides pedagoăijas veicināšana Dursupes 
pamatskolā 

Balgales pagasta 
padome 660 

1-08/308/2006 Jaunie vides pētnieki Rūjienā Bērnu vides skola 1 500 

1-08/353/2006 
Ėemeru nacionālā parka vides izglītības 
nodrošinājums 

Ėemeru nacionālā 
parka fonds 4 860 

1-08/312/2006 
Izstāde "Zināmais par nezināmo" (Raganas un 
velni Latvijas dabā) 

Latvijas Dabas muzeja 
atbalsta biedrība 2 578 

1-08/323/2006 
Latvijas mazpulku nometne „Visu daru es ar 
prieku!" 

Latvijas Mazpulki 4 470 

1-08/365/2006 SKOLA MEŽAM UN MEŽS SKOLAI-4 
ĖoĦu kalna dzīves 
skola 1 496 

1-08/311/2006 
Radoši pētnieciskā vasaras nometne "Dzīvosim 
zaĜi!”-2006 

Penkules pamatskola 1 719 

1-08/305/2006 
Dabas mantojuma izzināšana nometnē 
„Metsepole” 

„Elmed”. 1 748 
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1-08/304/2006 
Ainavu klipu cikls „Latvijas dabas 
aizsargājamās teritorijas” – 3.turpinājums: 
8.”Slīteres nacionālais parks”. 

Projekts Vizuālā Latvija 1 807 

1-08/292/2006 
Subates, Bebrenes un Eglaines pašvaldību 
iedzīvotāju izglītošana dalītas atkritumu 
vākšanas jomā 

Subates pilsētas dome 758 

1-08/293/2006 
CeĜojošā vides akadēmija “Bioloăiskās pĜavas - 
ievērojama vērtība laukos” 

IAC “Līdumi” 2 716 

1-08/345/2006 
Vasaras atpūtas nometne bērniem ar īpašām 
vajadzībām uz invalīdu ratiĦiem „Zem lielās 
rūėa mices” 

Latvijas Bērnu fonds, 
Nodibinājums 3 903 

1-08/319/2006 
Neaizmirsti pirmdienu-Pasaules vides dienu 5. 
jūniju! 

Burtnieku VAK 600 

1-08/298/2006 
Pieredzes apmaiĦa starp Eiropas valstu vides 
nevalstisko organizāciju konsultatīvajām 
padomēm 

Baltijas Vides forums 1 500 

1-08/350/2006 
Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju 
kalibrācijas un ekspertu apmācības 2.seminārs. 

Vestienas aizsargājamā 
ainavu apvidus 
attīstības padome 

2 500 

1-08/321/2006 
1. Eiropas vides zinātnes studentu nadēĜa 
(EURENSSA 2006) 

Studentu atbalsta 
biedrība „Ăeogrāfu 
mafija” 

5 000 

1-08/294/2006 
Vides takas izveide un ekoklases iekārtošana 
RāmuĜu pamatskolā 

RāmuĜu pamatskola 1 100 

1-08/367/2006 Ekspozīcija "Mūsu zeme" 
Latvijas Dabas un 
pieminekĜu biedrība  
Alūksnes raj.nod. 

3 380 

1-08/332/2006 
Socioloăiskais pētījums un klips „Nē - kūlas 
dedzināšanai 2007” kampaĦai 

Vides projekti Valsts 
SIA 10 279 

1-08/357/2006 
Putniem nozīmīgo vietu atpazīstamības 
veidošana 

Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 4 000 

1-08/330/2006 
Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – 
uzdevumi un izpildes organizācija Latvijas 
reăionos 

Latvijas ZaĜā josta 3 150 

1-08/373/2006 Lielupes atdzimšana 
Jelgavas rajona 
padomes Kultūras un 
interešu izglītības centrs 

3 000 

1-08/328/2006 
Mobils bez auto! "Diena bez auto" 
ZiemeĜkurzemē 

Latvijas ZaĜā kustība 1 476 

1-08/297/2006 
Pieredzes apmaiĦa un sabiedrības iesaistīšana 
ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā 
teritorijas plānojuma izstrades gaitā 

Baltijas Vides forums 2 404 

1-08/313/2006 
”Vides apziĦas veidošana videi draudzīgai 
rīcībai ”Mācies un izproti darot!” Olaines 
pilsētas iedzīvotājiem” 

Olaines pilsētas dome 2 000 

1-08/340/2006 ZaĜie pārgājieni VAK Mantojums 2 500 

1-08/371/2006 
VIDES SPĒLES PAMATSKOLAS VECUMA 
BĒRNIEM -1 

ĖoĦu pamatskola 3 000 

1-08/325/2006 
Konference „Vides un sporta izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai” 

Vides izglītības fonds 
„Par sakoptu Latviju” 10 076 

1-08/299/2006 Vides skoliĦa Misas bērniem Misas bibliotēka 1 000 

1-08/307/2006 
Elektroniskās ekspozīcijas izveidošana Latvijas 
Universitātes Botāniskajā dārzā 

Latvijas Universitāte 12 000 

1-08/351/2006 
Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāla 
www.virums.lv satura paplašināšana 

Latvijas PiesārĦojuma 
profilakses centrs 1 000 

1-08/301/2006 Konkurss „Tu veido vidi, kurā dzīvosi rīt” Latvijas ZaĜā josta 5 000 
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1-08/364/2006 
AUGSTĀKĀ VIDES IZGLĪTĪBA UN 
ZINĀTNE: ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 

Vides projekti Valsts 
SIA 4 000 

1-08/361/2006 Dabīgs produkts  tavai  veselībai! 
Robežnieku pagasta 
padome 3 000 

1-08/342/2006 
Atbalsts EMAS ieviešanai desmit Latvijas 
pašvaldībās* 

Latvijas Vides 
pārvaldības asociācija 3 000 

1-08/333/2006 
Plakātu konkurss kampaĦai „Nē - kūlas 
dedzināšanai 2007” 

Vides projekti Valsts 
SIA 3 000 

1-08/324/2006 Par vidi žurnālā “Logs” – vairāk, plašāk, dziĜāk 
Latvijas Pašvaldību 
savienība 2 000 

1-08/237/2006 

Dok. izglītojošās filmas "Engure. Jūras dāvātais 
ezers" pavairoš.  DVD formatā L-jas vispārizgl. 
skolu bibliotēku un vides māc. kabinetu, kā arī 
vides izgl. organiz. un tūrisma inf. centru 
vajadzībām 

elm media, SIA 4 060 

1-08/236/2006 
Īpaši maziem un vidējiem uzĦēmumiem 
piemērotas vides vadības un audita sistēmas 
(EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija 

PPE Serviss 1 620 

1-08/290/2006 
Eiropas ekosertifikāta "Eiropas Puėe" tūrisma 
naktsmītĦu kritēriju skaidrojums, to pielietojums 
ZaĜā sertifikāta darbībā 

Lauku ceĜotājs, LLTA 3 121 

1-08/344/2006 
Kataloga "Nozīmīgākie LVAFA finansētie 
projekti 1996-2006" pilnveidošana 

Vides projekti 8 763 

1-08/377/2006 
Vides nevalstisko organizāciju kapacitātes 
stiprināšana efektīvai līdzdalībai vides politikas 
ieviešanā 

Baltijas Vides forums 3 700 

1-08/385/2006 
Starptautiskas konferences "Jaunā Ignalina - 
ieguvumi un draudi" organizēšana 

Vides projekti 7 122 

1-08/389/2006 
Klipa "Apsaimnieko laukus, nededzini kūlu" 
demonstrēšana 

Vides projekti 9 794 

1-08/392/2006 
Nacionālā Botāniskā dārza darbinieku dalība 
Eiropas botānisko dārzu kongresā 

Nacionālais botāniskais 
dārzs 3 000 

 KOPĀ  360 720 
 

Investīciju projekti 
 

Projekta nosaukums Īstenotājs 
Piešėirts, 

LVL 

EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 370 000 
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Pielikums Nr.2  

2006.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” 
finansētie projekti 

Kārtējo izdevumu projekti 
 

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku 
likvidācija 

Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 40 000 

Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 431 406 

Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo 
atkritumu apglabāšanu tās teritorijā 

Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 10 000 

Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda 
finansētā projekta - Bīstamo atkritumu poligona 
būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā ieviešanas 
nodrošināšanai 

Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 15 000 

Aizsargājamo ăeoloăisko un ăeomorfoloăisko pieminekĜu 
robežu koordinātu noteikšana dabā un iezīmēšana kartēs M 
1:10 000 

Dabas aizsardzības pārvalde 5 000 

Dabas aizsardzības plāna ieviešana dabas parkam "Piejūra" Dabas aizsardzības pārvalde 10 000 
Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi dabas parkā 
"Embūte" 

Dabas aizsardzības pārvalde 10 000 

Vašingtonas konvencijas veiksmīga ieviešana un 
realizācija 

Dabas aizsardzības pārvalde 3 000 

Dabas aizsardzības plānu ieviešana un sabiedrības iesaiste 
dabas aizsardzības plānu izstrādē un ieviešanā. 

Dabas aizsardzības pārvalde 4 500 

"Vitrīnu izveide par Vašingtonas konvencija iekĜautajām 
sugām" un "Informatīvas kampaĦas par ierobežoti 
izmantojamām sugām turpināšana" 

Dabas aizsardzības pārvalde 5 000 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmju 
popularizēšana un atpazīstamības organizēšana kopā ar 
sociālo reklāmu par dabas aizsardzību kopumā 

Dabas aizsardzības pārvalde 15 000 

Likuma ,,Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" 
administrēšana 

Dabas aizsardzības pārvalde 4000 

Multimediāla nodrošinājuma izveide Gaujas Nacionālā 
parka Apmeklētāju centram un Dabas izglītības centra 
ZaĜajai bibliotēkai 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 3 000 

Sabiedrības vides apziĦas celšana - pamats dabas 
aizsardzībai 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 9 003 

Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas 
Nacionālā parka dabas lieguma zonā 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 1 197 

Valsts zemes uzmērīšana un reăistrēšana zemesgrāmatā 
Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 34 300 

Jauniešu vides izglītošana un nodarbinātība 
Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 5 000 

GNPA valsts vides inspektoru nodrošināšana ar dienesta 
formas tērpiem 

Gaujas nacionālā parka 
administrācija 8 000 

ES Life-Nature projekta "Mitrāju aizsardzība Ėemeru 
nacionālajā parkā" rīcību bioloăiskais novērtējums 

Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 2 304 

Video filma "Ėemeru nacionālais parks" 
Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 7 696 
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Jaunās Ăeoloăijas - paleontoloăijas ekspozīcijas 
izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.) 

Latvijas dabas muzejs 49 865 

Vides gidu darbības nodrošinājums Latvijā Latvijas dabas muzejs 6 000 
Ventilācijas sistēmas ierīkošana taksidermijas laboratorijā Latvijas dabas muzejs 5 000 
Papildus apgaismojuma ierīkošana Entomoloăijas 
ekspozīcijā un Bērnu daudzfunkcionālās nodarbību telpā 

Latvijas dabas muzejs 8 478 

Eiropas ekomarėējuma sistēmas ieviešana Latvijā 
Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 3 500 

Vides monitoringa un informācijas nodrošinājums Latvijas 
Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību 
izpildei 

Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 276 875 

Dalība ES ėīmisko vielu pārvaldības institūciju darbā 
Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 11 000 

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistra 
uzturēšana 

Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 3 060 

Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un 
kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte 

Nacionālais botāniskais 
dārzs, valsts aăentūra 32 574 

Latvijas vietējās selekcijas telpaugu genofonda 
saglabāšanas nodrošināšana VA NBD kolekcijās 

Nacionālais botāniskais 
dārzs, valsts aăentūra 30 000 

Slīteres nacionālā parka valsts zemju uzmērīšana 
Slīteres nacionālā parka 
administrācija 10 000 

Slīteres nacionālā parka administrācijas valsts vides 
inspektoru nodrošināšana ar dienesta formas tērpiem 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 1 200 

Slīteres nacionālā parka administrācijas pakĜautībā esošo 
teritoriju apzīmēšana dabā 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 1 700 

Slīteres nacionālā parka administrācijas tūrisma 
infrastruktūras un informatīvo materiālu pilnveidošana 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 3 000 

Seminārs "Vides aizsardzības aktuālās problēmas un to 
iespējamie risinājumi" 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 13 000 

Vides izglītības nodrošinājums Teiču dabas rezervātā 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 5 000 

Dabas izziĦas nometne Teičos 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 2 205 

Īpaši atzīmējamas dienas un pasākumi Teiču dabas 
rezervāta 2006. gadā 

Teiču dabas rezervāta 
administrācija 3 000 

ES sadarbības programmas (IMPEL) un 2006.g. 
konferences nodrošināšana Latvijā 

Valsts vides dienests 30 000 

Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un 
starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiĦa zvejas 
kontrolē 

Valsts vides dienests 4 500 

Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeĦiem Valsts vides dienests 50 000 
ZaĜā Sēlija - mūsu kopīgā rūpe Valsts vides dienests 400 
Vienpadsmitā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule 
bērnu acīm" organizēšana 

Valsts vides dienests 5 420 

Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācība Valsts vides dienests 20 000 
Projektam Nr.LIFE04NAT/LV/000199 ,,Sugu un biotopu 
aizsardzība dabas parkā „Rāzna"" Daugavpils RVP un 
Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā līdzfinansējuma 
nodrošinājums. 

Valsts vides dienests 17 418 

AtĜauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības 
nodrošināšana 

Valsts vides dienests 1 500 

Vadlīnijas ekspertiem "Paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi sākotnējais izvērtējums" 

Valsts vides dienests 2 491 

Vides izglītības projekts "Vides aktualitāte: īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas" 

Valsts vides dienests 1 200 
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Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu, VVD Jūras 
un iekšējo ūdeĦu pārvaldes dispečerdienesta darbības 
nodrošināšana un Eiropas Savienības prasību zvejas 
kontroles jomā nodrošināšana 2006.gadā. 

Valsts vides dienests 24 500 

Valsts vides dienesta darbinieku apdrošināšana Valsts vides dienests 36 000 
Īpašuma tiesības aprobežojumu reăistrācija Zemesgrāmatā 
tiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 

Valsts vides dienests 319 

Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un 
normatīvo aktu izstrādes procesā 

Vides ministrija 120 000 

Eiropas Savienības Vides komunikāciju tīkla "Green 
Spider Network" 12.gadskārtējās starptautiskās 
konferences par sabiedrības informēšanas pasākumiem ES 
nodrošinājums 

Vides ministrija 13 000 

Finanšu vadības un budžeta integrētās sistēmas izstrāde un 
ieviešana 

Vides ministrija 13 480 

Eiropas Savienības integrācijas nodrošināšana dabas 
aizsardzībā 

Vides ministrija 22 838 

Moldovas Vides ministra un viĦu pavadošās delegācijas 
vizīte Rīgā 

Vides ministrija 3 500 

Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai 

Vides pārraudzības valsts 
birojs 10 000 

Vides pārraudzības valsts kapacitātes nodrošināšana 
juridiskos jautājumos 

Vides pārraudzības valsts 
birojs 8 820 

Procesuālais izvērtējums Vides pārraudzības valsts biroja 
administratīvajā procesā  un  tā juridiskais nodrošinājums 
administratīvajā rajona tiesā  un apgabaltiesā 

Vides pārraudzības valsts 
birojs 8 000 

Vides pārvaldības nevalstiskās atbalsta sistēmas izveide 
ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā 

ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 1 500 

Janīšu-Dainas purva takas multifunkcionālā informācijas 
zīmju sistēma 

ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 2 970 

Dabā - ar izpratni 
ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 1 500 

Īpašuma tiesību aprobežojumu reăistrācija Zemesgrāmatā 
tiem īpašumiem, kas atrodas ZiemeĜvidzemes biosferas 
rezervātā 

ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 2 000 

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai 
dabas lieguma zonai "Augstrozes" 

ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 5 000 

 
Kapitālo izdevumu projekti 
 

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešėirtais 
finansējums 

Salaspils kodolreaktora ūdens apgādes sistēmas renovācija 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 23 800 

Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotĦu 
apsaimniekošanas sistēmas optimizēšana - 
apsaimniekošanai nepieciešamā inventāra iegāde 

Dabas aizsardzības pārvalde 3 050 

Digitālā fotokamera ar paagstinātām iespējām Dabas aizsardzības pārvalde 1 100 
PilnpiedziĦas speciālās kravas automašīnas iegāde Dabas aizsardzības pārvalde 18 000 
Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas nacionālā 
dabas lieguma zonā 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 24 000 

Gaujas Nacionālā parka administrācijas biroja ēkas 
ziemeĜu spārna rekostrukcija Baznīcas ielā 3, Siguldā 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 63 000 

Gaujas Nacionālā parka administrācijas vides valsts Gaujas Nacionālā parka 8 940 
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inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana administrācija 
Daudzfunkionālo ekotūrisma ēku telpu interjera projekta 
izstrāde 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 25 000 

Zvārtes ieža Informācijas punkta piebraucamā  ceĜa 
remonts 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 10 000 

GūtmaĦalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcijas II. 
Kārta 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 17 701 

Tūrisma infrastruktūras uzturēšanas tehniskais 
nodrošinājums 

Gaujas Nacionālā parka 
administrācija 12 700 

Zemes iegāde Ėemeru nacionālajā parkā 
Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 10 000 

StarpiĦupes slūžu rekonstrukcija 
Ėemeru nacionālā parka 
administrācija 82 472 

Latvijas Dabas muzeja ēkas logu nomaiĦa un fasādes 
remonts 

Latvijas dabas muzejs 89 143 

Laboratorijas iekārtošana Latvijas Dabas muzejā Latvijas dabas muzejs 10 570 
Latvijas Dabas muzeja iekšējo elektrisko tiklu 
rekonstrukcija 

Latvijas dabas muzejs 23 582 

Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras 
materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums 

Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 250 000 

Datortehnikas iegāde 2006.g. 
Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 70 000 

MēbeĜu iegāde Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas aăentūrai 

Latvijas Vides, ăeoloăijas 
un meteoroloăijas aăentūra 28 774 

Vieglo kravas automašīnu iegāde Slīteres nacionālā parka 
administrācijai 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 29 920 

Ūdens transporta līdzekĜu iegāde Slīteres nacionālā parka 
administrācijai 

Slīteres nacionālā parka 
administrācija 3 080 

Teiču dabas rezervāta administrācijas vides inspekcijas 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

Teiču dabas rezervāta 
administrācija 10 000 

Teiču dabas rezervāta administrācijas atbalsta bāzes 
kapitālais remonts Krustkalnu dabas rezervātā 

Teiču dabas rezervāta 
administrācija 9 000 

Autotransporta iegāde Valsts vides dienesta darbinieku 
vajadzībām 

Valsts vides dienests 49 600 

Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 3. 
kārta 

Valsts vides dienests 78 941 

Valsts vides dienesta darbinieku darba apstākĜu uzlabošana Valsts vides dienests 13 000 
Valsts vides dienesta materiāli tehniskās bāzes atjaunošana 
un nostiprināšana 

Valsts vides dienests 8 000 

Motorollera un apvidus velosipēdu iegāde Valsts vides 
dienesta darbinieku vajadzībām 

Valsts vides dienests 2 000 

VVD Ventspils RVP biroja ēkas Dārzu ielā 2, Ventspilī 
remonts 

Valsts vides dienests 3 000 

Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana Valsts vides dienests 2 380 
Valsts vides dienesta inspektoru darba aprīkojums Valsts vides dienests 10 000 
Inspektoru materiāltehniskās bāzes pilnveidošana ar ūdens 
transportu zivju resursu aizsardzībai un kontrolei 

Valsts vides dienests 20 000 

Ventspils KS administratīvo ēku remonts Valsts vides dienests 4 500 
Darbu telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2, 
ārsienas siltināšana un apšūšana 

Valsts vides dienests 13 550 

Apkures katla un skursteĦa remonts Jūras un iekšējo ūdeĦu 
pārvaldes Valmieras kontroles sektora mājai Cēsīs, Birzes 
ielā 2 

Valsts vides dienests 1 022 

Liepājas reăionālās vides pārvaldes bijušo laboratorijas 
telpu pārprojektēšana par biroja telpām 

Valsts vides dienests 2 000 
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Projekta izstrādāšanaLiepājas reăionālās vides pārvaldes 
Kuldīgas daĜas ēkas remontam 

Valsts vides dienests 2 000 

Artēziskā urbuma ierīkošana Valsts vides dienesta bilances 
uzskaitē esošās ēkas, Lielvārdē, Dārza ielā 12, teritorijā 

Valsts vides dienests 3 500 

Valsts vides dienesta ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
siltummezgla modernizācija 

Valsts vides dienests 4 300 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes 
telpu Lielvārdē, Dārza ielā 12 grīdu remontdarbu veikšana. 

Valsts vides dienests 5 587 

Jelgavas reăionālās vides pārvaldes telpu krāsojuma 
atjaunošana 

Valsts vides dienests 9 824 

Nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) un 
multifunkcionālās drukas iekārtas iegāde 

Valsts vides dienests 5 176 

Elektriskā vinča Valsts vides dienests 6 000 
Vides pārraudzības valsts biroja materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

Vides pārraudzības valsts 
birojs 6 200 

Darba telpu iekārtošana Vides pārraudzības valsts birojā 
Vides pārraudzības valsts 
birojs 9 200 

ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas 
centra būvprojekta izstrāde 

ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta administrācija 42 700 

 
Investīciju projekti 
 

Projekta nosaukums Īstenotājs 
Piešėirts, 

LVL 
Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniski 
ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta dokumentācijas 
sagatavošana 

Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aăentūra 200 000 

 


