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ds
2007. gads ir bijis dinamisks, dažādiem notikumiem un

gaidītiem vai negaidītiem pavērsieniem bagāts. Cilvēku

prātus nodarbināja sociālu un ekonomisku problēmu

risināšana, tomēr, neraugoties uz to, interese par vides

jautājumiem ir palielinājusies. Tas nepārprotami liecina par to, ka esam sapratuši to

vienkāršo patiesību, ka paši vien radām vidi, kurā dzīvojam, paši esam atbildīgi par

tās tīrību, sakoptību, daudzveidību, paši ar savu šī brīža rīcību liekam pamatus tam,

kāda būs mūsu dzīves kvalitāte un galu galā arī mūsu labsajūta.

Latvijas vides aizsardzības Fondā iesniegto projektu skaits ir apliecinājums

iepriekš teiktajam. 2007. gadā Fondā iesniegti 550 projektu iesniegumi, finansējums

piešķirts 270 projektiem. Projektu īstenošana noris visā Latvijā – kā pilsētās, tā

nelielās pašvaldībās. To realizētāji ir aktīvi un idejām bagāti cilvēki, kuri pārstāv gan

dažādas biedrības un nodibinājumus, gan pašvaldības, skolas utt. Katru gadu ar

Latvijas vides aizsardzības Fonda finansiālu atbalstu īstenojot lielākus vai mazākus

projektus, arvien vairāk tiek paveikts dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā,

vides infrastruktūras sakārtošanā, vides kvalitātes uzlabošanā.

Kā katru gadu, arī 2007. gadā īpaša uzmanība tika veltīta vides izglītībai.

Ieguldot finansējumu bērnu un jauniešu nometņu, dažādu konkursu, talku, akciju,

semināru un konferenču organizēšanā, tādejādi veicinot vides tematikas

atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, tiek investēts vides apziņas veidošanā, kas ir

būtiskākais, lai apjaustu par vērtībām mums blakus un to, kādu devumu mēs varam

sniegt šo bagātību saudzēšanā, saglabāšanā vai atjaunošanā.

Latvijas vides aizsardzības Fonda administrācija pateicas visiem tiem, kas

profesionāli un nesavtīgi piedalījušies projektu iesniegumu vērtēšanā, un protams,

visiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. Mēs ceram saņemt daudz jaunu,

kvalitatīvi sagatavotu projektu, kā arī būt liecinieki to realizācijai arī turpmākajos

gados.

Direktore
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1. Pamatinformācija

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais

statuss

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir

Vides ministrijas pakļautībā 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) mērķus, darbības

pamatprincipus, ka arī tā līdzekļu izlietošanas kārtību.

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – Fonda administrācija)

pirmsākumi meklējami 1996.gadā, kad ar Ministru kabineta 09.07.1996. noteikumiem

nr.256 „Latvijas Vides aizsardzības fonda nolikums” tika izveidota valsts pārvaldes

institūcija Latvijas Vides aizsardzības fonds. 2004.gada 5.janvārī, pamatojoties uz

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta

03.12.2003. rīkojumu Nr.751 „Par Latvijas vides aizsardzības fonda likvidāciju”,

Latvijas vides aizsardzības fonds tika likvidēts, nosakot, ka Fonda administrācija ir

iestādes tiesību un saistību pārņēmēja.

Fonda administrācijas darbību reglamentē Latvijas vides aizsardzības fonda likums un

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

administrācijas nolikums”, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

16.panta pirmo daļu un nosaka iestādes funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī

iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu.

Tiesību aktos noteiktās iestādes pamatfunkcijas galvenokārt veic Projektu daļa (daļēji

līdzdarbojoties sabiedrisko attiecību speciālistam), Audita daļa un Finanšu un

grāmatvedības uzskaites daļa,.
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Projektu daļas galvenie pienākumi ir projektu konkursu organizēšana un noslēgto

līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana.

Audita daļas galvenie pienākumi ir piešķirtā finansējuma izlietošanas atbilstības un

lietderības uzraudzība, kā arī projektu lietderības, efektivitātes un atbilstības auditu

veikšana.

Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļas galvenie pienākumi ir nodrošināt budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” finanšu līdzekļu administrēšana, t.sk. finanšu

pārskatu sagatavošana.
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1.2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības
mērķi, galvenās funkcijas un uzdevumi

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību, integrējot vides

aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju

tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar vides politikas pamatnostādnēm, kā arī

pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu

aizsardzībai.

Fonda administrācijas mērķis ir administrējot Fonda līdzekļu izlietošanu un

nodrošinot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk – Fonda padome)

lēmumu īstenošanu, veicināt Fonda mērķu sasniegšanu. 

Fonda administrācijas pamatfunkcijas un uzdevumi noteikti Latvijas vides

aizsardzības fonda likuma 8.pantā. Tie ir administrēt valsts budžeta programmas

„Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietošanu un nodrošināt to efektīvu izmantošanu

saskaņā ar Fonda padomes lēmumiem. 

Fonda administrācijas nolikuma 3.punktā ir noteikti sekojoši uzdevumi, kas noteikti,

lai nodrošinātu Fonda padomes lēmumu īstenošanu un administrētu Fonda līdzekļu

izlietošanu:

1) izsludināt projektu konkursus Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma

saņemšanai un organizēt projektu izvērtēšanu atbilstoši Fonda padomes

lēmumiem;

Fonda administrācija saskaņā ar Fonda padomes lēmumu, atbilstoši apstiprinātajai

projektu vadlīniju klasifikācijai, izsludina konkursus noteiktās projektu vadlīnijās.

Informācija par projektu konkursiem tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,

Fonda administrācijas un Vides ministrijas interneta mājas lapās, kā arī žurnālā

„Vides vēstis”. Projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību nosaka Fonda padome,

apstiprinot projektu konkursa nolikumus, kuros cita starpā noteikta arī Fonda

administrācijas kompetence konkursam iesniegto projektu izvērtēšanas procesā. 
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2)
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veikt Fonda padomes sekretariāta funkcijas;

Fonda administrācijas kompetencē ir nodrošināt Fonda padomes sēžu darbībai

nepieciešamo informāciju un materiālus, t.sk. informēt Fonda padomes locekļus par

sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību, sēdē ziņot par izskatāmajiem jautājumiem,

kā arī protokolēt Fonda padomes sēdes.  

3) rakstiski informēt projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par

projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

Fonda administrācija viena mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieņemšanas,

pēc Fonda padomes sēdes protokola parakstīšanas, nosūta projekta iesniedzējam

ierakstītā vēstulē izrakstu no protokola attiecībā uz konkrēto projektu iesniegumu.

Vēstulē par projektiem, kas ir atbalstīti, tiek norādīta arī informācija par tālākajām

darbībām, kas projekta īstenotājam jāveic, lai saņemtu Fonda finansējumu. 

4) saskaņā ar Fonda padomes lēmumiem slēgt līgumus ar privātpersonām vai

pašvaldībām vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta

finansēšanu;

Pēc Fonda padomes lēmuma par projekta finansēšanu un lēmumā minēto nosacījumu

izpildes, starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju tiek noslēgts līgums, kas

nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Ar Vides ministriju un tās padotības

institūcijām (vides aizsardzības valsts iestādēm) tiek slēgta vienošanās par projekta

finansēšanas un izpildes kārtību. 

5) apkopot un izvērtēt pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto

līdzekļu izlietojuma gaitu;

Noslēgtais līgums starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju regulē projekta

īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiņus un formu. Pārskati par projekta

īstenošanu ir jāiesniedz noteiktā formā, kuru apstiprina Fonda padome. 
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Fonda administrācijai, lēmuma pieņemšanai par iesniegtā pārskata pieņemšanu vai

noraidīšanu, saskaņā ar līgumu, kā arī Fonda administrācijas nolikumu, ir tiesības no

projekta īstenotāja pieprasīt visu ar projektu saistīto dokumentāciju, ko tā uzskata par

nepieciešamu. 

6) informēt Fonda padomi par līguma vai vienošanos, kas noslēgta starp

Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, saistību neizpildi;

Ja Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto

projekta iesniegumā paredzētajiem darbiem atbilstoši Fonda padomes lēmumam vai

saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Fonda administrāciju, vai neizmanto

piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja Fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz

pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos, Fonda administrācija

sagatavo ziņojumu Fonda padomei un Fonda padomes kompetencē ir pieņemt

lēmumu par tālāko rīcību attiecīgās problēmas risināšanai. 

7) nodrošināt Fonda līdzekļu izlietošanas pilnīgu atklātumu;

Fonda administrācija publicē informāciju par projektiem piešķirtā finansējuma

apjomiem, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un

Fonda finansētajiem projektiem. Fonda administrācijas mājas lapā internetā regulāri

tiek ievietota informācija par projektu konkursiem, kā arī Fonda padomes un Latvijas

vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes lēmumi, tādējādi nodrošinot Fonda

darbības atklātumu. 

8) sagatavot budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” tāmi

iekļaušanai Vides ministrijas budžeta pieprasījumā;

Fonda administrācija katru gadu sagatavo valsts budžeta programmas „Vides

aizsardzības fonds” tāmes projektu un iesniedz to Vides ministrijai, kas, savukārt,

sagatavo kopējo Vides ministrijas budžeta pieprasījumu kārtējam saimnieciskajam

gadam.
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9) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes

tehnisko un administratīvo darbu.

Lai nodrošinātu Fonda finansējuma izlietojuma atklātumu ar vides ministra

17.04.2007. rīkojumu Nr.245 „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās

padomes nolikums” izveidota Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

(turpmāk tekstā – Konsultatīvā padome), kas ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir

veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā

Fonda līdzekļu sadales jautājumos un tā darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības

principiem. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
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1.3. Būtiskākās izmaiņas Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas darbībā pārskata gada laikā

2007.gadā Fonda administrācijas darbībā pārmaiņu, kas būtu vērtējamas kā būtiskas

nenotika. Par iestādes galveno prioritāti tika izvirzīta procedūru, kas nosaka

finansējuma piešķiršanas administrēšanas kārtību, pilnveidošana. Atbilstoši

izvirzītajām prioritātēm tika veiktas arī izmaiņas Fonda administrācijas darbinieku

amata pienākumos, projektu konkursu nolikumos un citos normatīvajos dokumentos,

kas nosaka valsts budžeta programmas „Latvijas vides aizsardzības fonds” līdzekļu

izlietošanas un administrēšanas kārtību. Galvenās veiktās darbības 2007.gada

prioritāšu īstenošanai izklāstītās pārskata. nodaļā Nr. 2.1. „Galvenās prioritātes un to

īstenošana”.

Par būtiskāko pārmaiņu, kas ietekmēja finanšu rezultātus, uzskatāma jaunas

apakšprogrammas 21.16.00 „Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto

zaudējumu kompensācija” izveidošana. Šīs apakšprogrammas izveidošana un

20.11.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 778 „Kārtība, kādā zemes lietotājiem

nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem” apstiprināšana būtiski

uzlaboja kompensāciju izmaksu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem administrēšanu. Ar

šīm izmaiņām tika izslēgta varbūtība, ka iepriekšminēto kompensāciju apjoma

pieauguma rezultātā ir nepieciešams samazināt finansējumu projektiem, kas tika

finansēti no apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”.
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2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības rādītāji un
rezultāti

2.1. Galvenās prioritātes un to īstenošana

Par iestādes galveno prioritāti pārskata gadā tika

izvirzīta procedūru, kas nosaka Fonda finansējuma

piešķiršanas administrēšanas kārtību, pilnveidošana.

Lai uzlabotu atsevišķu budžeta programmas „Vides

aizsardzības fonds” apakšprogrammu administrēšanas

kvalitāti tika izstrādāti un Fonda padomei apstiprināšanai iesniegti sekojoši

dokumenti:

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Eiropas Savienības

fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Atbalsta pasākumi

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības

divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai”

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektiem, kuru finansēšanai

netiek izsludināti projektu konkursi

Nolikums par atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanu par

ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Konkursu

„Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, 
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„Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols””  un „Labākais

iepakojums Latvijā” nodrošinājums”

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Upju baseinu

apsaimniekošana”

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides izglītības

fonda programma”

Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Zivju aizsardzības

pasākumi”
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2.2. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”
rezultatīvo rādītāju izpilde
Fonda rezultatīvo rādītāju izpilde 2007.gadā attēlota 1. tabulā. 

Fonda administrācijas rezultatīvo rādītāju izpilde 2007. gadā

1. tabula

Programmas
vai

apakš-progr
ammas kods

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums,
tās programmu un apakšprogrammu, rezultātu un

rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaits/ap-j
oms gadā Izpilde

21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 44 32
Politikas rezultāti:
Nodrošināta efektīva līdzekļu izmantošana likumā „Par
dabas resursu nodokli” noteikto vides aizsardzības
pasākumu un projektu finansēšana atbilstoši Latvijas
vides aizsardzības fonda padomes apstiprinātajām fonda
līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un lēmumiem
Darbības rezultāti:
Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība, integrējot vides
prasības visās tautsaimniecības nozarēs, nodrošinot
iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar
valsts vides politikas pamatnostādnēm un nodrošināti
pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 23 20
Darbības rezultāti:
Izskatīti projekti 500 796
Auditēti projekti 12 12

21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Darbības rezultāti:
Vides izglītību, apziņu un sabiedrības līdzdalību
veicinošu pasākumu (mācību nometnes, talkas, izstādes,
akcijas u.c.) īstenošanas projekti

20 30

Plašsaziņas līdzekļu īstenotie projekti informācijas
sniegšanai par dabas daudzveidību, dabas un vides
aizsardzību

18 18

Izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 3 3
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aizsardzības plāni saskaņotai dabas resursu
izmantošanai, vienlaicīgi nodrošinot dabas vērtību
saglabāšanu
Dabas aizsardzības plānu ieviešana īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās biotopu aizsardzības un
apsaimniekošanas nodrošināšanai, kā arī apmeklētājiem
paredzētās infrastruktūras izveidei

6 7

Pētījumi par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu,
bioloģisko daudzveidību un vides kvalitātes novērtēšanu,
saglabāšanu, uzlabošanu

7 7

Jaunu vides aizsardzības tehnoloģiju ieviešanas
pilotprojekti vides piesārņojuma samazināšanai 1 1

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

160 800

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības projekti 9 9
Siltumapgādes infrastruktūras objektu efektivitātes
paaugstināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas
projekti

5 3

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā
iekļauto teritoriju (objektu) izpētes un/vai sanācijas
darbu veikšanas projekti

5 4

Projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiek paaugstināta
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas
infrastruktūras objektu darbības kvalitāte un efektivitāte

5 28

21.06.00 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts",
"Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un
"Labākais vides žurnālistikā", ”Gada balva
”Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā”
nodrošinājums
Darbības rezultāti:
Konkursos iesaistītie dalībnieki:
       pašvaldības
- konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" dalībnieki 35 16
- konkursa "Sakārtotākā Latvijas pilsēta" dalībnieki 20 20
– konkursa "Gada balva „Ābols”" dalībnieki 20 55
         saimniecības
- konkursa "Sējējs" dalībnieki 45 26
Konkursam „Labākais vides žurnālistikā”
žurnālistu/rakstu autoru iesniegtie darbi 50 49

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:
Administrēti būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 31 31
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konkursi
Administrēta sabiedrības informēšanas kampaņa par ES
līdzfinansēto projektu realizāciju 1 1

Nodrošināti sabiedrības informēšanas pasākumi un
semināri par ES finansējuma apguvi 10 10

Izstrādātas vadlīnijas ES līdzfinansēto projektu
pieteicējiem Darbības Programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros

9 9

Izstrādāta atbalsta dokumentācija Darbības Programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros
iesniegto projektu vērtēšanai

1 1

Administrēta sabiedrības informēšanas kampaņas norise
par gaisa kvalitātes pasākumu realizāciju un
energoefektivitātes paaugstināšanu ES līdzfinansēto
projektu ieviešanas gaitā

1 1

Izstrādātas 2007 – 2013.gada plānošanas perioda finanšu
instrumentu iekšējās kontroles sistēmas 2 2

Sagatavota dokumentācija ūdenssaimniecības direktīvu
ieviešanas progresa novērtēšana 1 1

Izstrādāta EK finanšu instrumenta LIFE+ stratēģiskā
programma 1 1

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 21 12
Darbības rezultāti:
Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai
sniegtie ziņojumi 4 9

Sagatavots pārskats par antropogēnās ietekmes
novērtējumu katrā baseina apgabalā 4 4

Sagatavots pārskats par ūdens objektu novērtējumu katrā
baseina apgabalā 4 4

Sagatavots un EK iesniegts ziņojums par Ūdens
struktūrdirektīvas ieviešanu 1 1

21.13.00 Nozares vides projekti
Darbības rezultāti:
Jūras vides kontroles lidojumu stundas 400 344
Metodiskie materiāli vides aizsardzības prasību
ieviešanai un nodrošināšanai tautsaimniecībā 2 2

Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācības semināri 35 41
Izvērtēto apelāciju iesniegumu skaits par vides
institūciju darbību 110 91

Valsts vides aizsardzības interešu nodrošināšana
administratīvajās tiesās (lietu skaits) 8 19

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto
zaudējumu kompensācija
Politikas rezultāti:
Latvijai raksturīgu migrējošo putnu un nemedījamo
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dzīvnieku sugu labvēlīga aizsardzības statusa
nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Platība, par ko maksātas kompensācijas (ha) 900 1255
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2.3. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu
izlietojums 2007.gadā

Ikgadējo Fonda līdzekļu sadalījumu ( 2.tabula) nosaka Fonda padome, kas, ievērojot

tās nolikumā paredzēto kārtību, apstiprina arī:

Fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas;

līdzfinansējuma kritērijus no fonda finansētajiem projektiem, 

projekta iesniegumu formas;

līguma un vienošanās formas;

pārskatu par projektu īstenošanu formas;

projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus;

projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtību.

2007.gadā notikušas 25 Fonda padomes sēdes.
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Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums

2007.gadā

2. tabula

Fonda izdevumi 2007.gadā (LVL)

2007.gada

plāns

Faktiskā

izpilde

9 346 224 8 789 522

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 295 261 295 204

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 3 909 687 3 876 513

t.sk. dotācijas iestādēm, organizācijām, komersantiem

projektu īstenošanai
3 706 862 3 676 186
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t.sk. subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi 12 825 12 825

t.sk. investīcijas 190 000 187 502

Apakšprogramma 21.05.00 „Zivju aizsardzības pasākumi” 179 525 179 521

Apakšprogramma 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais

Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”,

„Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un

„Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums”

95 700 81 478

Apakšprogramma 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu

līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un

ieviešana”

1 415 000 980 242

Apakšprogramma 21.10.00 „Upju baseinu

apsaimniekošana”
370 000 370 000

Apakšprogramma 21.11.00 „Vides izglītības fonda

programma”
30 000 30 000

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 2 868 051 2 814 287

t.sk. kārtējo izdevumu projekti 1 509 139 1 459 934

t.sk. kapitālo izdevumu projekti 1 358 912 1 354 353

Apakšprogramma 21.15.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas

valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai”

85 000 64 277

Apakšprogramma 21.16.00 „Migrējošo putnu un

nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija”
98 000 98 000

2.3.1. Projektu konkursi

2007.gadā izsludināti 13 projektu konkursi Fonda finansējuma saņemšanai no budžeta

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības

projekti”. Pārskata gadā tika izsludināti un organizēti konkursi finansējuma

saņemšanai gan 2007.gadā, gan arī 2008.gadā.
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1. att. Fonda administrācijas izsludināto projektu konkursu skaits

2007.gadā Fonda padome pieņēma lēmumu izstrādāt katrai projektu vadlīnijai

projektu konkursu nolikumu, kurā tiek noteikts projektu konkursa mērķis, prioritāri

atbalstāmās aktivitātes, kārtība kādā projekti iesniedzami, iesniegumu iesniegšanas

termiņi, kā arī projektu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība.

Projektu konkursi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas

„Vides aizsardzības projekti” tika izsludināti sekojošās projektu vadlīnijās:

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība;

Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa;
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Dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana;

Multisektoriālie projekti;

Vides izglītība un audzināšana

Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides izglītības un

audzināšanas jomā;

Ūdeņu aizsardzība;

Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija;

Atkritumu apsaimniekošana.

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 saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides

projekti” Fonda padomē apstiprināta projektu iesniegšanas, izskatīšanas un

finansēšanas kārtība, nosakot, ka atsevišķi iesniedzami kārtējo un kapitālo izdevumu

projekti. Izstrādāta arī projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 2008.gadam.

Fonda padomei izskatīšanai sagatavoti 1024 saņemtie projektu iesniegumi (t.sk.

vairakkārt izskatītie – izmaiņas tāmēs un projektu īstenošanā), kas iesniegti projektu

konkursos finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības

projekti” un „Nozares vides projekti” (2.att.).
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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;

Vides ministrijas mājas lapā www.vidm.gov.lv;

žurnālā „Vides vēstis”.

Projekta iesniedzēji, saskaņā ar projektu konkursa nolikumu, var būt privātpersonas

un publisko tiesību juridiskās personas.

2.3.2. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kartība

http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
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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 termiņa 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

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

Projekta
iesniedzējs

Projekta
iesniegums

Fonda padomes

Konsultatīvā Ekspertu

Fonda

Fonda
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konsultatīvās padomes vērtējumu apkopojumu, kuram ir rekomendējošs raksturs

Fonda padomes lēmuma pieņemšanā. 

Fonda padome, ņemot vērā ekspertu vērtējumus un Konsultatīvās padomes atzinumus,

pieņem galīgo lēmumu par konkrēta projekta finansēšanu, daļēju finansēšanu,

atlikšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus, vai noraidīšanu. 

Fonda administrācija informāciju par Fonda padomē izskatītajiem un pieņemtajiem

Fonda padomes lēmumiem publicē savā interneta mājas lapā internetā

www.lvafa.gov.lv. 

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

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

2007.gadā projektu iesniedzējiem nosūtīti 1024 Fonda padomes lēmumi un 43

administratīvie lēmumi par projektu nevirzīšanu tālākai izskatīšanai (4.att.).

http://www.lvafa.gov.lv/
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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

finansēšana var tikt uzsākta tikai pēc Fonda padomes lēmumā noteikto nosacījumu

pilnīgas izpildes. Šo nosacījumu izpildes kontrole tiek deleģēta Fonda administrācijai.
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2007. gadā sagatavoti un noslēgti 258 līgumi un 16 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.).

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

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

projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai citām pamatotām izmaiņām. 2007.gadā

noslēgti 139 papildinājumi pie projektu finansēšanas līgumiem.
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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 līdzekļu

izlietojumu atbilstoši līgumā vai vienošanā noteiktajam, Fonda administrācija ir

tiesīga projekta īstenošanas vietā veikt pārbaudes par padarīto darbu apjomu atbilstību

piešķirtā finansējuma izlietojumam. 2007.gadā Fonda administrācija veica pārbaudes

projektu īstenošanas vietās15 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. 
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Projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiņus 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 (izņemot pēdējo) projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats par

projekta īstenošanu. Ceturkšņa pārskati par projekta īstenošanu jāiesniedz par katru

kalendārā ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam.

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

no noslēguma pārskata saņemšanas iepazīstas un apstiprina Projekta izpildes gaitu vai

arī pilnīgi, vai daļēji noraida Īstenotāja iesniegto ceturkšņa pārskatu vai noslēguma

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. 2007. gadā izskatīti 1008 iesniegtie pārskati par Fonda

finansēto projektu īstenošanas gaitu un piešķirto finanšu līdzekļu 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 līdzekļi, kas paredzēti sektoriālo vides aizsardzības

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai tiek plānoti apakšprogrammā „Vides

aizsardzības projekti” no līdzekļiem, kas paredzēti dotācijām uzņēmumiem,

organizācijām un iestādēm. 2007.gadā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta

programmas „Vides aizsardzības projekti” tika iesniegti 295 projektu iesniegumi

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

Finansējums piešķirts 270 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 2007.gadā

Projektu saraksts pielikumā Nr.1 
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Izvērtējot faktisko 2007.gada dotāciju projektu līdzekļu sadalījumu pa projektu

vadlīnijām (10.att.), secināms, ka lielākā daļa līdzekļu novirzīta vides izglītības un

audzināšanas, kā arī dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības un ūdeņu

aizsardzības vadlīniju projektiem.

Vadlīnija Piešķirtais
finansējums (LVL)

I Vides izglītība un audzināšana 855590
G Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa 64339
D Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 533199,86
A Atkritumu apsaimniekošana 112629,34
Z Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija 51120
U Ūdeņu aizsardzība 675847,54
P Multisektoriālie projekti 562459,88
N Dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana 91804
L Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības 306736,2
E Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides

izglītības jomā 421132,18

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

projektu vadlīnijām 2007.gadā
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11.att. Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” līdzekļu sadalījums pa projektu vadlīnijām

2007.gadā procentuāli

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. Vides izglītības fonda darbības mērķis ir
veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Budžeta apakšprogrammas
finansējums tiek piešķirts FEE pilnvarotai organizācijai, izvērtējot tās iesniegto
pasākumu un aktivitāšu atbilstību FEE programmu mērķiem un uzdevumiem.
Nodibinājums „Vides izglītības fonds” ir Latvijas pārstāvis FEE un 2007.gadā ar
Fonda finansiālu atbalstu īstenojis 5 programmas:
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 „Zilais Karogs” – Nacionālā peldvietu un jahtu ostu sertificēšanas

programma. Latvijai saskaņā ar starptautiskās žūrijas lēmumu tika piešķirti

9 Zilie Karogi 8 peldvietām (Ventspils, Liepāja, Jūrmala Majori, Jūrmala

Bulduri, Jūrmala Jaunķemeri, Engure Abragciems, Daugavpils pilsētas

peldvietai un Daugavpils peldvietai Stropu vilnis), kā arī 1 jahtu ostai

(Andrejosta Rīgā). Tika izstrādāta un adaptēta jahtu ostu rokasgrāmata.

„Ekoskola” – 20 Latvijas skolas saņēmušas starptautisko Ekoskolas

nosaukumu un Zaļo karogu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības,

vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. 13

skolas saņēmušas Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

„Jaunie Vides reportieri” – programma apvieno jauniešus, kas aktīvi

interesējas par vides jautājumiem, cenšas tos izzināt un ar mediju

starpniecību informēt arī citus. Jauno vides reportieru tīkls ir savdabīga

preses aģentūra, kurā darbojas jaunieši vecumā no 15-19 gadiem. Jaunieši

tiek aicināti piedalīties konkursos, lai ar fotogrāfiju, pētījumu, žurnālistikas

darbu palīdzību izzinātu un atspoguļotu vides problēmas, aktualizētu tās un

veidotu sabiedrības izpratni par vides un dabas aizsardzību. 

„Izzini mežu” – metodiskā mācību palīglīdzekļa izplatīšana un

izmantošanas integrēšana ar Ekoskolas programmas tēmu „Izzini mežu”.

Programmas ietvaros aizsākta mežu olimpiādes un saistīto konkursu

norise.

„Zaļā Atslēga” – programmas ietvaros veikta jauno starptautisko kritēriju

izvērtēšana, nacionālās adaptācijas sagatavošana, kā rezultātā izveidotas

divas atsevišķas sertifikācijas programmas, kas ietver kritērijus un

pieteikuma anketas Latvijas viesnīcām un kempingiem. Saskaņā ar tām

paredzēts organizēt viesnīcu un kempingu novērtēšanu atbilstoši piešķirot

vides sertifikātu „Zaļā Atslēga”. 

2.3.5. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti”



37

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
2007.gada publiskais pārskats

Apakšprogrammas „Nozares vides projekti” līdzekļi 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” administrēti 127 projekti, kas īstenoti

2007.gadā (73 kārtējo izdevumu un 54 kapitālo izdevumu projekti) (projektu saraksts

pielikumā Nr.2). 2007.gadā tika iesniegti arī 152 projektu iesniegumi finansējuma

saņamšanai 2008.gadam. Kopumā projekti tika īstenoti dažādās jomās, piemēram:

gaisa piesārņojuma un klimata pārmaiņu kaitīgās ietekmes samazināšana;

ūdeņu kvalitātes nodrošināšana;

atkritumu apsaimniekošana;

piesārņoto vietu izpēte un sanācija;

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;

vides izglītība un audzināšana;

Vides ministrijas padotības institūcijas īstenojot projektus, kas saistīti ar vides

izglītību un audzināšanu, iesaistīja dažādas sabiedrības grupas vides apziņas

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”
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Apakšprogrammas „Zivju aizsardzības pasākumi” līdzekļi tiek piešķirti Valsts vides

dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju veiktspējas

palielināšanai, lai nodrošinātu ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas

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

zivju inspektoru atalgojumam un aprīkojuma iegādei zivju inspektoru darba

uzlabošanai, nodrošinot nepieciešamos resursus un darba apstākļus regulāru reidu

veikšanai un ūdenstilpju kontrolei.

Apakšprogrammā “Zivju aizsardzības pasākumi” 2007.gadā iesniegti un atbalstīti 5

projektu iesniegumi Valsts Vides dienestam, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta

administrācijai, Gaujas Nacionālā parka administrācijai, Slīteres nacionālā parka

administrācijai un Teiču dabas rezervāta administrācijai. Īstenojot projektus, tiek

nodrošināta ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšanās,

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

paņēmieniem. Pārskata gadā kopumā veikti 10 986 ūdenstilpju kontroles reidi, kuru

laikā izņemti vairāk kā 9700 nelikumīgi zvejas rīki.

2.3.7. 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" līdzekļi 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
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saimniecības un dabas saimniecības 2007.gadā. Šādu konkursu īstenošanas mērķis ir

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

saimniecībām pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem.

Konkursa "Labākais vides žurnālistikā" uzvarētāji: 

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

Nominācijā Gada labākā publikācija presē:

1.vietas ieguvēja - Sallija Benfelde par rakstu „Eiropa stūrē pretim jaunai

enerģētikas politikai” žurnālā „Nedēļa”;

2.vietas ieguvējs – Igors Parhomčiks (Meidens) par rakstu „А-бомба

"рванет" рядом ” laikrakstā „Вести Сегодня”;

3.vietas ieguvēja – Rūta Lipska par rakstu „No atkritumiem līdz jaunai precei”

laikrakstā „Latvijas Avīze”.

Nominācijā Gada labākais TV raidījums/sižets:

            1.vietas ieguvēja – Judīte Čunka par sižetu „Vājprāta spožums un posts” LTV

raidījumā "Aculiecinieks”;

2.vietas ieguvēja – Zanda Ozola par sižetu „Papes namiņš” raidījumā „Bez

Tabu Laiks”;

3.vietas ieguvēja – Agnese Drunka par sižetu „Kaitīgo atkritumu vākšana”

raidījumā „Bez Tabu Laiks”.

Nominācijā Gada labākais radioraidījums/sižets:

1.vietas ieguvēja – Lidija Čera par 2006.gada 17.jūnija radioraidījumu „Noasa

šķirsts” Latvijas Radio 4;

 2. vietas ieguvējs – Imants Austriņš par 2006.gada 2.augusta sižetu raidījumā

„Eiropas fondu atslēgas” Latvijas Radio1;

3.vietas ieguvēja – Anitra Tooma par sižetu raidījumā „Zaļais vilnis” Latvijas

Radio 1.
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Nominācijā Gada labākais vides jautājuma atspoguļojums (pēc sabiedrības

novērtējuma):

            Janai Vītoliņai par sižetu „Jaunais ceļš” raidījumā „Bez Tabu Laiks”.

Konkursā "Sējējs-2007" laureāta godu ieguva:

Par mūža ieguldījumu vides aizsardzībā:

Laureāts – Osvalds Cinītis.

Dabas saimniecības grupā:

Laureāts – Talsu rajona Abavas pagasta zemnieku saimniecība „Drubazas”,

saimnieks Andris Dzērve,

Atzinības balva – Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība

„Mauriņi”, saimniece Gunita Virka.

Videi draudzīgas saimniekošanas grupā:

Laureāts – Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecība „Laukgaļi”,

saimniece Mērija Vilūna,

Atzinības balva – Tukuma rajona Kandavas novada Kandavas pagasta p/n „Uidas”

zemnieku saimniecība „Krikši”, saimniece Sandra Celmiņa,

Veicināšanas balva – Preiļu rajona Vārkavas novada Upmalas pagasta piemājas

saimniecība „Saulītes”, saimnieks Jānis Brakovskis;

Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība „Kalēji”, saimnieks Vilnis

Herberts Lācgalvs;

Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība „Meldri”, saimnieks Eglons

Brūns;

Gulbenes rajona Galgauskas pagasta zemnieku saimniecība „Purmalas”, saimnieks

Māris Markovs.

Ekotūrisma grupā:
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Laureāts – Krāslavas rajona Kaplavas pagasta zirgu sēta „Klajumi”, saimniece Ilze

Stabulniece,

Atzinības balva – Bauskas rajona Iecavas novada zemnieku saimniecība „Bērziņi”,

saimnieks Jānis Pastars,

Veicināšanas balva – Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība

„Lauciņi”, saimnieks Tālivaldis Lielmanis;

Liepājas rajona Nīcas pagasta p.n. Bernāti brīvdienu māja „Sīpoli”, saimnieki Ņina

Vecvagare un Visvaldis Vecvagars;

Talsu rajona Dundagas pagasta zemnieku saimniecība „Pūpoli”, saimnieks Edgars

Kārklevalks;

Ludzas rajona Nirzas pagasta p/n. Raipole zemnieku saimniecība „Ezerzemes”,

saimnieki Lolita Greitāne un Ilmārs Greitāns.  

Konkursā ,,Ābols 2006" balvas ir ieguvuši:

1. vieta – Jelgavas pilsētas dome, 

2. vieta – Ventspils pilsētas dome,

3. vieta – Valmieras pilsētas dome;

Speciālbalva – Rēzeknes pilsētas domei par labāko reģiona projektu. 

Rajonu pilsētu pašvaldību grupā:

1. vieta – Tukuma pilsētas dome,

2. vieta – Cēsu pilsētas dome,

3. vieta – Balvu pilsētas dome;

Speciālbalva – Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domei, Strenču pilsētas domei

un Valkas pilsētas domei par veiksmīgāko ūdenssaimniecības projektu, kā arī

Kuldīgas pilsētas domei par vislielāko Eiropas Reģionālā Attīstības fonda vai kāda

cita finanšu instrumenta projektu īpatsvaru. 
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Novadu pašvaldību grupā:

1. vieta – Siguldas novada dome,

2. vieta – Amatas novada dome,

3. vieta – Preiļu novada dome;

Speciālbalva – Durbes novada domei par veiksmīgāko ūdenssaimniecības projektu,

Ādažu novada domei par veiksmīgāko atkritumu apsaimniekošanas projektu, kā arī

Līvānu novada domei par visvairāk iesniegtajiem vides infrastruktūras un dabas

aizsardzības projektiem. 

Pagastu pašvaldību grupā:

1. vieta – Priekuļu pagasta padome un Līgatnes pagasta padome,

2. vieta – Atašienes pagasta padome un Ķekavas pagasta padome,

3. vieta - Lībagu pagasta padome un Zantes pagasta padome;

Speciālbalva – Jūrkalnes pagasta padomei par īpašas nozīmības pasākumiem

publicitātes jomā, Ezeres pagasta padomei par veiksmīgāko ūdenssaimniecības

projektu, kā arī Vestienas pagasta padomei par visvairāk īstenošanā esošajiem vides

infrastruktūras un dabas aizsardzības projektiem. 

Speciālbalva tika pasniegta arī SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas

organizācija” (ZAAO) kā labākajam partnerim, ko savos konkursa pieteikumus bija

izvirzījušas pašvaldības. 

Konkurss “Labākais iepakojums Latvijā 2007”

kategorijā "eko-iepakojums"

AS Kvadra Pak;

AS Dobeles Dzirnavnieks;

SIA Stora Enso Packaging.
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Konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts 2007” uzvarētāji bija Rojas, Višķu,

Limbažu, Trikātas, Vecpiebalgas, Vecumnieku pagasti.

Konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2007” uzvarētāju laurus plūca Saldus,

Auces un Siguldas pilsētas.

2.3.8. Valsts budžeta apakšprogramma „Eiropas savienības līdzfinansēto

projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”.

Valsts budžeta apakšprogrammas „ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana un

līdzfinansēšana” līdzekļi tiek novirzīti kā līdzfinansējums Valsts Investīciju

programmā iekļautajiem un Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem

investīciju projektiem, kurus realizē Vides ministrija. Apakšprogrammas mērķis ir

nodrošināt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošanu,

koordināciju un ieviešanu.

Apakšprogrammas ietvaros tika veikti sekojoši pasākumi:

Stratēģiskās plānošanas atbalsta pasākumi un projektu pēcieviešanas

monitoringa nodrošinājums finansējuma efektīvai piesaistei;

Atbalsta pasākumi jauno finanšu instrumentu piesaistes veicināšanai vides

infrastruktūras projektu realizācijā;

Sabiedrības informēšanas pasākumi, semināri, informatīvo un

prezentācijas materiālu nodrošināšana ES līdzfinansēto projektu

sabiedrības informēšanas prasību izpildei;

Kvalitātes vadības sistēmu nodrošināšana VIDM un pašvaldībās saskaņā ar

finansētāju prasībām;

Papildus dokumentācijas sagatavošana inženiertehnisko pasākumu

nodrošināšanai, realizācijā esošo investīciju projektu ietvaros;
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Papildus izpēšu veikšana, lai nodrošinātu nākamā plānošanas perioda

līdzfinansēšanas izlietojuma pamatojumu un projektu pieteikumu

izvērtēšana;

Paraugprojektu sagatavošana un popularizēšana VIDM atbildības jomās.

2.3.9. Valsts budžeta apakšprogramma “Atbalsta pasākumi Eiropas ekonomikas

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta

koordinācijai”

Budžeta apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus Eiropas

Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu

instrumenta koordinācijai, kā arī Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu

instrumentu projektu un programmu sagatavošanas pasākumu atbalstam.

2007.gadā apakšprogrammas ietvaros:

* Aktualizēta Vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības programmas iekšējās

kontroles sistēma un izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības nodrošināšanai.

Izstrādātas vadlīnijas, metodiskie materiāli un konkursu dokumentācija programmas

ieviešanas nodrošināšanai.

*  Projektu ieviešanas monitoringa sistēmas izstrāde un ieviešana saskaņā ar

normatīvajos aktos noteiktajām atbildības sfērām. Izvērtēti Eiropas ekonomikas zonas

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklāto

konkursu prioritātes "Vides aizsardzība" un "Ilgtspējīga attīstība" rezultāti un

sagatavoti priekšlikumi procesa pilnveidošanai.

* Izvērtēta projektu iesniegumu atbilstība komercdarbības atbalsta kontroles normām..

Izstrādāta izvērtēšanas sistēmas Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības

divpusējā finanšu instrumenta finansēto atklātu projektu konkursu un programmas

ietvaros. Sniegti juridiskie un citi pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas ekonomikas
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zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu projektu sagatavošanu un

ieviešanu

2.3.10. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu

dzīvnieku un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem

Saskaņā 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 līdzekļiem. Kompensāciju izmaksāšanas procedūra paredz, ka pēc tam, kad

Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde iesniedz Fonda administrācijā aktu par

īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarīto postījumu

novērtējumu, jautājums par zaudējumu kompensācijas izmaksu tiek iekļauts Fonda

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

piecas darbadienas. 

2007.gadā tika saņemti 43 zaudējumu kompensāciju pieprasījumi (11.att.). Kopā

zaudējumu kompensācijām no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības

projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem piešķirts LVL 98 000,00 (12.att.). Kopā

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

tritikāle) 1255,07 ha lielā zemes platībā. 
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11.att. Iesniegto kompensāciju pieprasījumu skaits
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12.att. Piešķirtie līdzekļi zaudējumu kompensācijām

Pieņemot lēmumu par zaudējumu kompensāciju, daļēju kompensāciju vai pieteikuma

noraidīšanu, Fonda padome norāda zaudējumu kompensācijas apmēru, vai, ja

pieņemts lēmums noraidīt, pamato ar attiecīgu lēmumu. Fonda administrācija lēmumu

par zaudē jumu kompensāciju, daļēju kompensāciju vai iesnieguma noraidīšanu

rakstiski paziņo attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un

zaudējumu kompensācijas pieprasītājam 30 dienu laikā. 

2007. gada 20. novembrī tika apstiprināti Ministru kabineta izstrādātie noteikumi

Nr.778, kas nosaka kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas

saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
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nodarītiem būtiskiem postījumiem un paredz zaudējuma apmēru noteikšanu

augkopībā, akvakultūrā, lopkopībā un biškopībā. Iesniegumu zaudējumu

kompensācijai zemes lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta reģionālajā vides

pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas 10 dienu laikā no zaudējumu

konstatēšanas dienas. Zaudējumu apmēra novērtēšanai tiek izveidota komisija, kas

novērtē postījumu intensitāti attiecīgajā zemes platībā, kā arī nosaka postījumus

nodarījušo dzīvnieku sugu. Sastādītais akts par zaudējumu apmēra noteikšanu naudas

izteiksmē tiek iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā. Jautājums

par zaudējumu kompensāciju izmaksu tiek iekļauts Latvijas vides aizsardzības fonda

padomes tuvākās sēdes darba kārtībā, kurā tiek pieņemts lēmums par zaudējumu

kompensāciju, daļēju kompensāciju vai iesnieguma noraidīšanu. 

Kompensācija netiek piešķirta tiem, kas nav ievērojuši lauksaimniecību regulējošajos

normatīvajos aktos noteiktās prasības.
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2.4. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšanā

Fonda administrācija savā darbībā nepārtraukti cenšas pilnveidoties un novērst

iespējamos riskus, kas saistīti ar iestādei uzdoto uzdevumu izpildes kvalitātes

nodrošināšanu. Šo risku izvērtēšana tiek regulāri veikta iestādes vadības un

struktūrvienību vadītāju līmenī, tādejādi nodrošinot, ka iespējamās problēmas iestādes

darba organizācijā tiek identificētas to sākumposmā un savlaicīgi tiek plānoti

pasākumi šo problēmu risināšanai.

Kā vienu no būtiskākajiem īstenotājiem pasākumiem, kas veicināja Fonda

administrācijas pakalpojumu pieejamības kvalitāti, pārskata gadā ir uzskatāms Fonda

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

kā arī struktūru. Šie uzlabojumi atvieglo informācijas pieejamību par Fonda

administrācijas izsludinātajiem konkursiem, Fondā iesniegtajiem un Fonda

finansētajiem projektiem. 

Izvērtējot pārskata gadā veiktos uzlabojumus Fonda administrācijas pakalpojumu

kvalitātes uzlabošanā kā vēl viens būtisks uzlabojums, kas ietekmēs iestādes darbību

turpmākajos periodos, jāuzskata pieņemtais lēmums veikt izmaiņas projektu

vērtēšanas procedūrā, turpmāk projektu vērtēšanai algot ekspertus, nomainot

līdzšinējo sistēmu, kad projektu iesniegumus papildus saviem tiešajiem darba

pienākumiem vērtēja Vides ministrijas un Vides ministrijas padotības institūciju

eksperti.
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2.5. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas

Par būtiskāko 2007.gadā Fonda administrācijas īstenoto politikas iniciatīvu uzskatāma

jaunas budžeta apakšprogrammas 21.16.00 „Migrējošo putnu un nemedījamo

dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” un priekšlikumu izstrādāšana Ministru

kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi

zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo

sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem. 

Šī īstenotā iniciatīva (20.11.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 778 „Kārtība,

kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem”)

turpmākajos periodos būtiski uzlabos kompensāciju izmaksu par īpaši aizsargājamo

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem

administrēšanu.

Vides ministrija 2007.gadā uzsāka procesu īstenojot politikas iniciatīvu, kas būtiski

ietekmēs Fonda administrācijas darbību 2008.gadā un turpmākajos periodos. Tika

sagatavoti grozījumi tiesību aktos, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti atbrīvojumi

no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreizēji lietojamajiem

traukiem, videi kaitīgām precēm un nolietotajiem transporta līdzekļiem, nosakot

Fonda administrāciju no 2008.gada 3.ceturkšņa kā atbildīgo institūciju iepriekšminēto

nodokļu atbrīvojumu administrēšanā.

Papildus iepriekšminētajiem pasākumiem kā jaunu politikas iniciatīvu 2007.gadā var

uzskatīt izsludināto fizisko un juridisko personu izvirzīšanu prēmiju saņemšanai par

ieguldījumu vides aizsardzībā. Pretendentu izvirzīšana prēmiju saņemšanai tika

izsludināta ar Fonda padomes 2007.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.25 § 5.9.
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2.6. Iestādes vadības un darbības uzlabošana efektīvas darbības
nodrošināšanai

Kā būtiskākais uzlabojums iestādes darbības uzlabošanā ir uzskatāms veiktās

stratēģiskās izmaiņas konkursu nolikumos finansējuma saņemšanai no

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 2008.gadā. Iepriekšējos periodos

projektu konkursu nolikumos katrā projektu vadlīnijā tika noteiktas prioritāri

atbalstāmās aktivitātes un pasākumi, neizslēdzot iespēju pretendēt uz finansējumu

aktivitātēm, kuras nav iekļautas prioritāri atbalstāmo aktivitāšu sarakstā, bet atbilst

konkrētajai projektu vadlīnijai. 2008.gada projektu konkursu nolikumos katrai

projektu vadlīnijai ir noteiktas konkrētas atbalstāmās aktivitātes un pasākumi, bez

iespējām pretendēt uz finansējuma saņemšanu citām aktivitātēm izsludinātajos

projektu konkursos. 

Pieņemtās stratēģiskās izmaiņas projektu konkursu nolikumos dod būtisku

ieguldījumu fonda finansēto projektu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanā, bet tajā

pat laikā ietver sevī papildus riska faktorus, kas ir jāņem vērā projektu konkursa

nolikumu izstrādes procesā, nosakot atbalstāmās aktivitātes un sabalansējot tās ar

Vides ministrijas stratēģijā un Vides politikas plānā noteiktajām prioritātēm, kā arī

nodrošinot sabiedrības informēšanu par Fonda darbību.

Pieņemtais lēmums veikt izmaiņas projektu vērtēšanas procedūrā, kā arī projektu

konkursu nolikumos, radīja nepieciešamību mainīt arī informācijas aprites formu un

veidu starp Fonda administrāciju un Fonda padomi, projektu vērtēšanas ekspertiem,

Konsultatīvo padomi, kā rezultātā Fonda administrācijā tika izveidota sistēma, kas

līdz minimumam samazināja dokumentu apriti papīra formātā pārejot uz informācijas

apriti elektroniskā formā. Izveidotā sistēma ir gan videi draudzīgu, gan arī funkcionāli

elastīga, jo ļauj operatīvi apstrādāt lielu informācijas (iesniegto projektu) apjomu. 
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3.Budžeta informācija

3.1. Finansējums un tā izlietojums
Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā
„Par valsts budžetu 2007.gadam” noteiktā dotācija no valsts
pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem.

Fonda administrācijas budžeta programmas 21.00.00 „Vides
aizsardzības fonds” 2007.gada pārskats sastādīts, iekļaujot

desmit budžeta apakšprogrammas

3. tabula

Fonda darbības nodrošinājums - kods 21.01.00;
Vides aizsardzības projekti - kods 21.02.00;
Zivju aizsardzības pasākumi - kods 21.05.00;
Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”,
„Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”,
„Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva
„Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā”
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 fonda programma - kods 21.11.00;
Nozares vides projekti - kods 21.13.00;
Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta
koordinācijai - kods 21.15.00;
Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku
radīto zaudējumu kompensācija - kods 21.16.00.
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3.2. Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu valsts
budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds”

Valsts budžeta finansējums un līdzekļu izlietojums (LVL)

4. tabula

Nr.p.k. Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts

likumā faktiskā izpilde

1 2 3 4 5
1. Finanšu resursi

izdevumu segšanai
(kopā):

9 480 614 9 346 224 9 346 224

1.1. dotācijas 9 376 687 9 346 224 9 346 224
1.2. maksas pakalpojumi un

citi pašu ieņēmumi 103 927 - -

1.3. ārvalstu finanšu
palīdzība - - -

2. Izdevumi (kopā): 9 088 026 9 346 224 8 789 522
2.1. uzturēšanas izdevumi

(kopā): 7 367 829 7 686 812 7 151 334

2.1.1. subsīdijas un dotācijas,
tai skaitā iemaksas

starptautiskajās
organizācijās

3 512 191 3 875 687 3 843 311

2.1.2. pārējie uzturēšanas
izdevumi 3 855 638 3 811 125 3 308 023

2.2. izdevumi
kapitālieguldījumiem
(kopā):

1 720 197 1 659 412 1 638 188

Investīciju līdzekļi tiek novirzīti kā līdzfinansējums atbilstoši ilgtermiņa vides

aizsardzības prioritātēm Valsts investīciju programmā iekļautajiem projektiem.

2007.gadā no fonda līdzfinansēts 1 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras

īstenotais valsts investīciju programmas projekts vides aizsardzības sfērā 187 502 Ls

apjomā. Investīciju līdzekļu neapguve 2,5 tūkst. latu apmērā saistīta ar Publiskā

iepirkuma procedūras rezultātiem, t.i. pēc iepirkuma plāna organizētajiem

iepirkumiem rezultātā tika iegūta summa, kura pilnīgi nenosedza piešķirto

finansējumu.
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Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju 

saņemto investīciju izlietojums (latos)
5. tabula

Nr.p.k.
Projektu

īstenotājs Projektu nosaukums
Pārskata gadā

apstiprināts
likumā

faktiskā izpilde

1 2 3 4 5

1. Bīstamo
atkritumu
pārvaldības
valsts aģentūra

EV03 Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas

izveide

190 000 187 502

Kopā: 190 000 187 502

Galvenie līdzfinansēto valsts investīciju programmas rezultāti ir sekojoši:

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

Speciālajā izbūvētajā telpā Gardenes bīstamo atkritumu novietnē bīstamo

atkritumu ģenerācijas, savākšanas pārstrādei un transportēšanai, tiek izveidota

kompjuterizētas bīstamo atkritumu uzskaites reālā laika režīma datu bāžu

sistēma;

Olaines pilsētā uzstādītais bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss tiek

nodrošināts ar smalcināšanas iekārtu bīstamo atkritumu priekšapstrādei

(smalcināšanai), jo sadedzināšanas iekārtas tehnisko īpašību dēļ tajā nav

iespējams ievadīt iznīcināšanai lielāka izmēra bīstamos atkritumus;

Avārijas situācijās radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai izveidota

ķīmisko avāriju ātrās reaģēšanas piesārņojuma kontroles un likvidācijas

sistēma, iegādājoties pārvietojamo infrasarkano spektrometru, lai veiktu

ekspresanalīzes noplūdušo vielu noteikšanai, ka arī tika izveidots speciālā

atkritumu iepakojuma fonds.
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4. Personāls

Fonda administrācijā ir 22 amata vietas. Vidēji 2007.gadā

Fonda administrācijā strādā 19 darbinieki un 2 ierēdņi.

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais darbības

sasniegto rezultātu nozīmīgākais resurss ir tās darbinieki,

tāpēc lielu vērību pievērš personāla kvalifikācijas

paaugstināšanas iespējām. Fonda administrācijas personāla izglītošana un

kvalifikācijas paaugstināšana tika nodrošināta ar mācībām augstākajās mācību

iestādēs, semināros un kursos, kā arī pašmācības ceļā. Fonda administrācijas

darbinieki 2007.gadā apmeklējuši 38 kursus un seminārus savas profesionālās

kvalifikācijas paaugstināšanai.

No Fonda administrācijas darbiniekiem uz 2007.gadu 76% darbinieki ir ieguvuši

augstāko izglītību, no kuriem 50% darbinieku turpina mācības augstākajā mācību

iestādē, iegūstot maģistra grādu vai papildus kvalifikāciju. 24 % Fonda

administrācijas darbinieki iegūst augstāko izglītību augstākajās mācību iestādēs.
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12.att. Darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības

2007.gadā Fonda administrācijā strādājošo mainība iestādē ir samērā augsta. No darba

Fonda administrācijā 2007.gadā aizgājuši 6 darbinieki. Turpretī darbu uzsākuši 8

darbinieki.

Atskatoties uz statistiku, kas izriet no Fonda administrācijā strādājošo dzimuma

sadalījuma iestādē 2007.gadā, tā ir diezgan līdzvērtīga. No kopējā Fonda

administrācijas darbinieku skaita 52% (11 darbinieki) 2007.gadā bija sievietes un 48%

(10 darbinieki) vīrieši (17.att.).

Attēls Nr.13 Dzimumu sadalījums starp Fonda administrācijā strādājošiem 2007.gadā

Vidējais darbinieku vecums Fonda administrācijā 2007.gadā ir 30 gadi. Taču lielāko

daļu Fonda administrācijas darbinieku kolektīva 2007.gadā sastāda gados jauni

cilvēki, kas ir vecumā no 20-29 gadiem (57 %). Kopumā kolektīvā ir pārstāvētas

praktiski visas vecuma grupas (18.att.).
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14.att. Darbinieku sadalījums pēc vecuma
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5. Komunikācija ar sabiedrību

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Divpusēja komunikācija no Fonda administrācijas puses

noris ar projektu iesniedzēju un īstenotāju starpniecību,

kuras gaitā tiek sniegta informācija gan par Fonda

mērķiem un uzdevumiem, gan arī darbības

pamatprincipiem, atbalstāmajām prioritātēm, lēmumu

pieņemšanas kārtību un Fonda administrāciju, tās uzdevumiem.

Šogad jaunu veidolu ir ieguvusi Fonda administrācijas mājas lapa, kura padarīta daudz

mūsdienīgāka, aktuālāka, kā arī uzlabota informācijas pieejamība. Lai nodrošinātu

Fonda darbības atklātumu, internetā regulāri tiek ievietota informācija par projektu

pieteikumu iesniegšanas termiņiem, projektu konkursu nolikumiem, Konsultatīvās

padomes un Fonda padomes lēmumiem, aktuālajiem projektiem. Tā kā projektu

iesniedzēju vairums informāciju par Fondu un aktualitātēm tajā uzzina ar mājas lapas

starpniecību, tā tiek regulāri atjaunota un uzlabota, tādejādi palīdzot projektu

iesniedzējiem sev interesējošās informācijas iegūšanā, vienkāršojot tās meklēšanas

procesu.

Lai sniegtu sabiedrībai informāciju par Fonda finansētajiem projektiem, tiek vērsta

uzmanība uz vadlīniju Fonda publicitātes nodrošināšanai ievērošanu, kas jāņem vērā

katram projektu īstenotājam, izvietojot Fonda logo un sniedzot informāciju par

projektu plašsaziņas līdzekļiem.

Viennozīmīgi viens no galvenajiem Fonda administrācijas atpazīstamību

veicinošajiem faktoriem ir preses relīzes. Vairumā gadījumu tās ir saistītas ar projektu

konkursu izsludināšanu, līdz ar to ticis izstrādāts vienots stils šāda veida ziņām,

tādejādi paaugstinot sniegtās informācijas uztveres līmeni projektu iesniedzēju,

interesentu vidū.
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5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Galvenokārt sadarbība ar nevalstisko sektoru notikusi projektu īstenošanas gaitā

realizējot līgumsaistības par projektu fianansēšanas un izpildes gaitu. 

Saskaņā ar Fonda administrācijas nolikumu, nepieciešamības gadījumā Fonda

administrācija var ar iesaistīt nevalstisko organizāciju ekspertus un speciālistus

projektu iesniegumu izvērtēšanai.

Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda

līdzekļu sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (turpmāk – Konsultatīvā

padome) darbība, kurā aktīvi darbojas vairāk nekā 20 profesionālo, nozaru un interešu

biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji.
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5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva

institūcija, kurā darbojas vairāku organizāciju pārstāvji ar mērķi veicināt sabiedrības

interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fondā.

2007. gada 17. aprīlī ar vides ministra rīkojumu Nr. 245 tika apstiprināts

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums, vēlāk 2007. gada

31. maijā ar Vides ministra rīkojumu Nr. 352 Latvijas vides aizsardzības fonda

konsultatīvās padomes nolikumā tika izdarīti grozījumi. 

2007. gada 28. jūnijā norisinājās Latvijas vides aizsardzības konsultatīvās

padomes vēlēšanas. Saskaņā ar nolikumu, no deleģētajiem 32 organizāciju

pieteikumiem tika ievēlēti 20 dažādu organizāciju pārstāvji un viņu vietnieki.

Vēlēšanas notika divās kārtās. Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvo padomi

2007. gadā veido šādu organizāciju pārstāvji: Latvijas Dabas fonds, Baltijas Vides

forums, Dabas muzeja atbalsta biedrība, Latvijas Terioloģijas biedrība, Pasaules

Dabas fonds, Bērnu vides skola, Reģionālais vides centrs, RTU Materiālzinātnes un

lietišķās ķīmijas fakultāte, Abas ielejas attīstības centrs, Latvijas Atkritumu

saimniecības asociācija, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides aizsardzības klubs,

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas atkritumu saimniecības

asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas

Entomoloģijas biedrība, Latvijas Petroglifu centrs, Latvijas Ekotūrisma savienība,

Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija. Par Latvijas vides aizsardzības fonda

konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ivars Kabucis (Latvijas Dabas fonds)

un vietnieku – Ingrīda Brēmere (Baltijas Vides forums). 

Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumu atbilstību projektu konkursa

nolikumam, tostarp atbilstību valsts vides politikas mērķiem un to sasniegšanai

izvirzītajām rīcībām, kā arī un atbilstību sabiedrības interesēm. Konsultatīvās
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padomes sagatavotajam projektu vērtējumam Fonda padomes lēmuma pieņemšanā ir

rekomendējošs raksturs. 

2007. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 18

sēdes. Tajās projekti vērtēti vadlīnijās „Dabas resursu izpēte, novērtēšana un

atjaunošana”, „Vides izglītība un audzināšana”, „Dabas un bioloģiskās daudzveidības

aizsardzība”, „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija”; „Atkritumu

apsaimniekošana”, „Ūdeņu aizsardzība”, „Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa” un

„Multisektoriālie projekti”, kā arī ārpuskārtas projektu iesniegumi. Konsultatīvā

padome ir gatavojusi arī priekšlikumus par Latvijas vides aizsardzības fonda

izsludināto projektu konkursu nolikumu izstrādi.

Konsultatīvās padomes sēžu norise tiek protokolēta. Pirms projektu vērtēšanas

konsultatīvās padomes locekļi ir parakstījuši apliecinājumu par ierobežotas

pieejamības informācijas saglabāšanu. 
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6. Plāni 2008. gadam

6.1. 2008. gada prioritātes

Par galveno 2008. gada Fonda administrācijas darbības

prioritāti ir uzskatāma veikto stratēģisko izmaiņu

projektu konkursu nolikumos finansējuma saņemšanai

no apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”

ieviešana praktiskajā ikdienas darbā. Izmaiņas projektu

konkursu organizēšanas principos ir jauns pārbaudījums un vienlaicīgi darba

kvalitātes paaugstināšanas izaicinājums gan administrācijai, gan arī projektu

iesniedzējiem.

Daļēji saistībā arī ar iepriekšminēto prioritāti, vēl viens ļoti svarīgs uzdevums Fonda

administrācijai 2008. gadā ir īstenot pieņemto lēmumu veikt izmaiņas projektu

vērtēšanas procedūrā, turpmāk projektu vērtēšanai algot ekspertus, nomainot

līdzšinējo sistēmu, kad projektu iesniegumus papildus saviem tiešajiem darba

pienākumiem vērtēja Vides ministrijas un Vides ministrijas padotības institūciju

eksperti. 

Iepriekšminētie divi uzdevumi, kas ir arī Fonda administrācijas galvenās 2008.gada

prioritātes, ir saistīti Fonda administrācijas līdzšinējām funkcijām, bet papildus šīm

prioritātēm ir uzdevums, kas noteikti būtiski ietekmēs Fonda administrācijas ikdienas

darbu, proti, dabas resursu nodokļa atbrīvojumu sistēmas administrēšanas uzsākšana

2008. gada II pusgadā. Šis būs uzdevums, kam būs nepieciešams veltīt daudz gan

laika, gan personāla resursus.
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6.2. Informācija par kredītsaistībām valsts budžeta programmā
„Vides aizsardzības fonds”

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības uz bilances

datumu (31.12.2007.) veidoja fonda administrācijas un Latvijas Dabas muzeja

īstermiņa kredītsaistības.

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības
6. tabula

Nr.p.k. Kredītsaistības
Uz pārskata

gada beigām

Uz pārskata

gada sākumu

1.
Norēķini ar piegādātājiem un

darbuzņēmējiem

40 46

2. Norēķini par saņemtajiem avansiem  0 13 395

3. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 2914 0

4.

Norēķini par darba samaksu un

ieturējumiem no darba algas (izņemot

nodokļus)

 1 398 323

5. Norēķini par nodokļiem 9 535 7 898

Kopā 13 887 21 662



65

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
2007.gada publiskais pārskats

6.3. Plānotie pētījumi

Izvērtējot Fonda administrācijas darbību saistībā ar iespējamajiem plānotajiem

pētījumiem, jānorāda, ka šeit ir jāmin pētījumi, kas tiek pasūtīti izsludinātajos

projektu konkursos. Katru gadu dažādu projektu ietvaros (galvenokārt vadlīnijā

„Multisektoriālie projekti”) no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem tiek

finansēti dažādi pētījumi vides aizsardzības jomā. Izejot no 2008.gadā plānotajām

atbalstāmajām aktivitātēm secināms, ka pasūtīto pētījumu skaits būs mazāks nekā

iepriekšējos periodos. Galvenokārt no Fonda līdzekļiem tiks finansēti pētījumi

atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī pētījumi saistībā ar dabas resursu nodokļa

administrēšanas sistēmas (t.sk. likmju apjomu) efektivitātes novērtēšanu.
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Pielikums Nr.1

2007.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”
finansētie projekti

Projektu vadlīnija - "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta
īstenotājs

Piešķirtais
finansējums

1-08/600/2006
Atjaunojama energoresursa - bioetanola dehidratēšanas
tehnoloģijas ar krasi samazinātu enerģijas patēriņu,
izveidošana (pētījuma projekts)

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

6000

1-08/604/2006 Starptautiskā dendroekoloģijas konference TRACE
2007 Latvijā

Latvijas
Dendroekologu
biedrība

4000

1-08/608/2006
Vadlīniju sagatavošana transporta līdzekļu radītā
PM10 un PM2.5 piesārņojuma modelēšanai Latvijas
apstākļos

Estonian, Latvian
& Lithuanian
Environment

18477

1-08/624/2006 Koksnes katlumājas būvniecība Tukuma rajona Tumes
ciemā

Tumes pagasta
padome 20000

1-08/638/2006
Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz
gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas
iespējām Latvijā

Baltijas Vides
Forums 5862

1-08/735/2006 Kurzemītes pamatskolas apkures sistēmas nomaiņa uz
videi mazāk kaitīgu kurināmā veidu

Zirņu pagasta
padome 5000

1-08/751/2006 Ūdens sildāmo apkures katlu uzstādīšana, Priekuļu
centra katlumāja

Priekuļu pagasta
padome 5000

 KOPĀ 64 339

Projektu vadlīnija – "Atkritumu apsaimniekošana"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/237/2007 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Austrumlatgales reģionā, Latvijā

Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība

34387,34

1-08/601/2006 Atkritumu savākšanas uzlabošana Tērvetes
novadā Tērvetes novada dome 5000

1-08/68/2007 Dalīto atkritumu vākšanas pilnveidošana Ogres novada dome 5000

1-08/680/2006 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana
2007.gadā BAO 21175

1-08/713/2006 Bezsaimnieka šīfera atkritumu savākšana un
noglabāšana

Latvijas Pašvaldību
savienība 15000

1-08/725/2006 Skolēnu izglītošana dalītas atkritumu
vākšanas un šķirošanas jautājumos. Dalītas
atkritumu vākšanas un šķirošanas sistēmas

Latvijas Zaļā josta 15000
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pilnveidošana

1-08/730/2006 Izlietota iepakojuma apsaimniekošanas
pilnveidošana uzņēmumos Latvijas Zaļā josta 7000

1-08/733/2006

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

Ekoloģisko Sistēmu
Institūts 1626

1-08/734/2006

Videi kaitīgu preču atkritumu un nolietoto
transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu
piemērošanas novērtējuma metodikas
izstrāde

Ekoloģisko Sistēmu
Institūts 2512

1-08/745/2006

Iespējas šķiroto atkritumu sistēmas
uzlabošanai, izvērtējot iedzīvotāju
iesaistīšanos videi kaitīgo preču un
iepakojuma šķirošanā Latvijas
pilsētās

Baltijas Vides Forums 5929

KOPĀ 112629,34

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

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/690/2006 Ventas upes problēmas jauniešu acīm un
rīcībai Sanita Kūle 2600

1-08/695/2006 Imeras novada vides vērtības Saules Koks 9097

1-08/704/2006

Dabas tūrisma resursu novērtējums
Lielvārdes novada teritorijā - posmā gar
Daugavas labo krastu starp Rembates un
Lielvārdes parkiem

Lielvārdes novada dome 4298

1-08/710/2006
Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības
pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti,
inventarizāciju un datu digitalizāciju

Cēsu pilsētas dome 15000

1-08/712/2006  Ziemeļu gulbis - ekoloģija un aizsardzība
Latvija (2007. - 2009.)

Dabas muzeja atbalsta
biedrība 10059

1-08/714/2006 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība,
ilgtspējīga attīstība un izmantošana 2007

Latvijas vēžu un zivju
audzētāju asociācija 15000

1-08/715/2006 Motorzāģu ķēžu bioeļļu izstrāde un testēšana Vides projekti, valsts SIA 18000

1-08/721/2006
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
ekonomisko un vides ieguvumu novērtēšana
Latvijas energoapgādes attīstības scenārijos

LZA Fizikālās enerģētikas
institūts 9000

1-08/732/2006 Dižkoku apzināšana un to aizsardzība Ogres
novadā Ogres novada dome 3750

1-08/742/2006
Auces pilsētas vides rekonstrukcija pēc
siltumapgādes sistēmas pielāgošanas vides
piesārņojuma novēršanai. 

Auces pilsētas dome 5000
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KOPĀ 91 804

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

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/204/2007 Degvielas noplūde Daugavā no Baltkrievijas Eko Osta 4923

1-08/211/2007

Daugavas piesārņojuma izplatības
ierobežošana, apsekošana, informatīvo
ziņojumu sagatavošana un krastu attīrīšanas
darbu veikšana. 

VentEko 17080,5

1-08/212/2007 Atrasto toksisko atkritumu savākšana
Liepājas kara ostas teritorijā BAO 30615,93

1-08/213/2007 Absorbējošo bonu savākšana un utilizācija. Bīstamo atkritumu serviss 14205,17

1-08/229/2007
Piesārņoto Daugavas ūdeņu analīžu veikšana
pēc naftas produktu vada avārijas
Baltkrievijas Republikā

Valsts vides dienests 1089,55

1-08/233/2007 Piesārņotās teritorijas platības un
piesārņojuma avota noteikšana Suntažu pagasta padome 3000

1-08/236/2007 Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums LU Bioloģijas institūts 25000

1-08/404/2007 Ārkārtas situācijas novēršana Kandavas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Kandavas novada dome 3300

1-08/420/2007
Liepājas Karostā - bijušās PSRS karabāzes
teritorijā atrasto sulfurilhlorīda atkritumu
iznīcināšana

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts aģentūra 74048,85

1-08/425/2007
Gardenes bīstamo atkritumu novietnē
uzkrāto avāriju gadījumos radušos bīstamo
atkritumu iznīcināšana

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts aģentūra 68440

1-08/63/2007 Vētrā sagrautā žoga atjaunošana Rīgas
zoodārzā.

Rīgas Nacionālais
zooloģiskais dārzs 30233,2

1-08/64/2007 Vētras postījumu seku likvidācija Pāvilostas
pilsētas jūras piekrastē Sakas novada dome 2007

1-08/73/2007
Ūdenssaimniecības avārijas seku
likvidēšanai un ārkārtas darbību veikšanai
Dzelzavas ciemā

Dzelzavas pagasta padome 25000

KOPĀ 306736,20

Projektu vadlīnija – "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/27/2007

SIA “Eko Osta” un SIA “Vudisona
Termināls” teritorijas piekrastes joslas
sanācija un piesārņojuma avota lokalizācija
(Rīga, Tvaika iela 39)

Eko Osta 20006
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1-08/35/2007 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas
sanācijas turpināšana 2007. gadā. Vides projekti, valsts SIA 9988

1-08/57/2007 Grunts piesārņojuma novēršana SIA „Žīguru
mežrūpniecības sabiedrība” DUS teritorijā

Žīguru mežrūpniecības
sabiedrība 21126

KOPĀ 51 120

Projektu vadlīnija – "Multisektoriālie projekti"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/1/2007
Vides pārvaldības un audita sistēmas
(EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula
Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā

Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca 6500

1-08/13/2007 Starptautiskā vides konference Eco-Balt
2007, Rīgā , 2007. gada 10.-11. maijā. Intego Plus, SIA 7895

1-08/17/2007

Pētījums par resursu ilgtspējīga izmantošana
un ES stratēģijas par atkritumu rašanās
novēršanu un atkritumu pārstrādi izpilde „ES
Direktīvas 2000/53/EK noteikto nolietoto
transportlīdzekļu materiālu pārstrādes un
reģenerācijas apjomu izpilde”

Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības
uzņēmēju asociācija

14128

1-08/19/2007
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
-

Latvijas Elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības
asociācija

50000

1-08/24/2007 Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu
politikas ieviešanai Latvijā Baltijas Vides Forums 5565

1-08/240/2007

Sertifikācijas sistēmas izveide saskaņā ar
Ministru kabineta 2005.gada27 decembra
noteikumiem Nr. 1047 „Noteikumi par
autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas
iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu
emisiju gaisa, II kārta -

Sertifikācijas un testēšanas
centrs 27450

1-08/28/2007
Otrās paaudzes biodegvielu ražošanas un
pielietošanas vides un saimnieciskie
ieguvumi

Latvijas biodegvielu
asociācija 8999

1-08/29/2007

Azbestīta (azbestcementa ražošanas
atkritumu) izmantošanas ēku bēniņu
siltumizolācijā radītā vides piesārņojuma
izpēte Saldus rajona  sabiedriskajās un
daudzdzīvokļu ēkās

Saldus rajona padome

10000

1-08/3/2007 Konference-izstāde “VIDE UN ENERĢIJA
2007” BT 1 12000
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1-08/30/2007 Zivju sugu aizsardzības akcija "Dzīvais
ūdens 2007"

Latvijas Makšķernieku
asociācija 30000

1-08/31/2007
Vides valsts inspektoru praktisko iemaņu
nostiprināšana iepakojuma
apsaimniekošanas pārbaudei uzņēmumā

Latvijas Iepakojuma
sertifikācijas centrs 3008

1-08/32/2007
Vides valsts inspektoru kvalifikācijas
paaugstināšana nolietoto transportlīdzekļu
apsaimniekošanas pārbaudē

Latvijas Iepakojuma
sertifikācijas centrs 3000

1-08/36/2007 Latvijas kapacitātes stiprināšana attīstības
sadarbībai vides aizsardzībā Vides projekti, valsts SIA 14467

1-08/4/2007
Dabas parka “Engures ezers” dabas
aizsardzības plāna pilnveidošana un dabas
resursu izpēte

Engures ezera dabas parka
fonds 15502

1-08/41/2007 Kampaņa „Nē – kūlas dedzināšanai - 2007” Vides projekti, valsts SIA 16782

1-08/44/2007 Zivjērgļa izpēte un aizsardzība Latvijas Dabas fonds 8753

1-08/45/2007
NVO viedokļa formulēšana par plūdu riska
pārvaldības pasākumu ietekmi uz bioloģisko
daudzveidību

Latvijas Dabas fonds 24149

1-08/46/2007 Pļavu datu bāzes aktualizēšana Latvijas Dabas fonds 16887

1-08/47/2007 Juridiskā palīdzība ieilgušo vides problēmu
risināšanā  Zemes draugi 12130

1-08/49/2007
SPICĪTE – interaktīvs krāsains vides
izglītības žurnāls ar kalendāru maziem
bērniem

LABA 19780

1-08/50/2007
DABAS DRAUGI – žurnāla „Spicā”
pielikums vides izglītības izpratnes
veicināšanai

LABA 13463

1-08/51/2007 Vides izglītības izpratnes veicināšana
bērniem gadagrāmatā Dabas vērotāji 2007 LABA 2954

1-08/59/2007
Zemes gabala, uz kura atrodas Valsts vides
dienesta bilancē esošā ēka Rūpniecības ielā
23, Rīgā, iegāde

Valsts vides dienests 139616,9
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1-08/6/2007
Pilotprojekts jaunu uzraudzības iniciatīvu
izstrāde Burtnieka ezera Salacas baseina
vides aizsardzībā

Burtnieku novada dome 29960

1-08/67/2007
Trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde Rīgas
aglomerācijā ietilpstošajiem novadiem,
pagastiem un pilsētām

Rīgas domes Vides
departaments 30000

1-08/7/2007 „Zaļā sertifikāta” jauno kritēriju pārbaude un
popularizācija

Latvijas Lauku tūrisma
asociācija "Lauku ceļotājs" 18771

1-08/8/2007
Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu
inventarizācija Daugavpils un Kuldīgas
rajonos -

Latvijas Botāniķu biedrība 10800

1-08/9/2007

Informatīva kampaņa vides pārvaldības
sistēmu (starptautiskie standarti ISO
14001:2004 un ISO 14004:2004) ieviešanai
būvniecības uzņēmumos

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Sertifikācijas centrs 9900

1-08/60/2007

ICES/IOC potenciāli toksisko aļģu
ziedēšanas dinamikas darba grupas
sanāksmes  un ICES toksisko aļģu pētījumu
ieviešana Baltijas jūrā darba grupas
sanāksmes organizēšana Latvijā

Latvijas Hidroekoloģijas
institūts 2 000

KOPĀ 215 490

Projektu vadlīnija – "Ūdeņu aizsardzība"

Reģ.Nr. Projekta nosaukums Īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/684/2006
Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Rankas
ciemata Lazdupītes un dīķu sistēmas apkārtnē
tehniskā projekta izstrāde

Rankas pagasta padome 5000

1-08/747/2006
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide
Pašvaldības SIA „Ventspils slimnīca”
Infekciju un paliativās aprūpes nodaļā

Ventspils pilsētas
slimnīca 12500

1-08/749/2006
Ūdens sagatavošanas staciju būvniecība
Ludzas rajona Ciblas novada ciemos Cibla un
Felicianova

Ciblas novada dome 40000

1-08/752/2006 Amatas novada Drabešu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas projekta izstrāde Amatas novada dome 5000

1-08/754/2006 Pirtsupītes  rehabilitācija, ūdens kvalitātes un
bioloģiskās daudzveidības uzlabošana Cēsu pilsētas dome 5000

1-08/756/2006 Ūdenssaimniecības attīstība Balvu pagasta
Naudaskalna ciemā Balvu pagasta padome 12192

1-08/757/2006 Ūdens kvalitātes uzlabošana Ogres rajona
Taurupes pagastā Taurupes pagasta padome 9060

1-08/766/2006 Rumbas pagasta Ventas ciema  attīrīšanas
ierīču rekonstrukcija Rumbas pagasta padome 40000

1-08/767/2006 Feimaņu pagasta ūdenssaimniecības
sakārtošana 1. kārtā Feimaņu pagasta padome 25202
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1-08/768/2006 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas
pasākumi Malienas pagastā Malienas pagasta padome 13200

1-08/769/2006 Cieceres upes  tīrīšana, uzlabojot vides
ekosistēmu Saldus pilsētas dome 10000

1-08/777/2006 Ūdenssaimniecības attīstība Vanagu ciemā  Vārkavas novada dome 19263

1-08/778/2006 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Sutru
pagasta Sutru ciemā Sutru pagasta padome 11000

1-08/784/2006 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes
pagasta Jāņuciemā Demenes pagasta padome 14000

1-08/785/2006 Svitenes ciema ūdenssaimniecības attīstība Svitenes pagasta padome 36208

1-08/788/2006 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Indras
ciemā Indras pagasta padome 9833

1-08/789/2006 Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas
ciemā Vectilžas pagasta padome 25986

1-08/791/2006 Dagdas pagasta "Vecdomes I"  ūdens
atdzelžošanas iekārtu iegāde un  uzstādīšana Dagdas pagasta padome 10829

1-08/797/2006
DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES
UZLABOŠANA SIDGUNDAS
PAMATSKOLĀ

Mālpils pagasta padome 16343

1-08/808/2006 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Izvaltas
ciemā Izvaltas pagasta padome 20639

1-08/809/2006 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Medņu
ciema Liepenes pamatskolai Variešu pagasta padome 12454

1-08/813/2006 Kandavas novada Valdeķu ciemata
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Kandavas novada dome 33123

1-08/816/2006 Blontu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas ierīkošana Blontu pagasta padome 14880

1-08/817/2006
Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas
iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku
ciemā

Ozolnieku novada dome 31850

1-08/818/2006
Krāslavas novada Ezerkalna ciemata
pieslēgšana pilsētas kanalizācijas centrālajai
sistēmai

Krāslavas novada dome 38270

1-08/820/2006
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas
rekonstrukcija Lielvārdes novada Kaibalas
ciemā

Lielvārdes novada dome 40000

1-08/824/2006
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Lendžu
ciemā

Lendžu pagasta padome 38062

1-08/831/2006
Slocenes upes piesārņojuma avotu
novērtējums un pasākumi tā novēršanai
Tukuma pilsētā

Tukuma pilsētas dome 6000

1-08/832/2006
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija
un attīstība Limbažu rajona Brīvzemnieku
pagasta Puikules stacijas ciemā

Brīvzemnieku pagasta
padome 9350

1-08/842/2006 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana
Līksnas pagasta Līksnas ciemā Līksnas pagasta padome 9232

1-08/863/2006
Vides izmaksu/ieguvumu novērtēšana upju
baseinu apsaimniekošanas pasākumu
programmas sagatavošanā

Baltijas Vides Forums 3659,54
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1-08/865/2006

Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un
normatīvo aktu prasību izpildes
nodrošināšanai Latvijā

Baltijas Vides Forums 5481

1-08/874/2006 Atbalsta pasākumi ES Peldūdens Direktīvas
sekmīgai ieviešanai Latvijā Vides Izglītības fonds 2532

1-08/875/2006

Pazemes ūdeņu kvalitātes indikatoru
robežvērtību un pazemes ūdens objektu
statusa precizēšana Ūdens struktūrdirektīvas,
Pazemes ūdeņu direktīvas un Ūdens
apsaimniekošanas likuma prasību izpildei

Vides projekti, valsts SIA 18000

1-08/884/2006
Jauna artēziskā urbuma un ūdens
sagatavošanas iekārtu ierīkošana Aizkraukles
rajona Seces pagasta ciemā Sece

Seces pagasta padome 37000

1-08/887/2006
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība
Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta Aizupes
pamatskolā

Līvbērzes pagasta
padome 25000

1-08/908/2006 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Asares
ciematā Asares pagasta padome 9699

KOPĀ: 675847,54

Projektu vadlīnija – "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs

Piešķirt
ais

finansē
jums

1-08/216/2007
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
organizējot fizisko aktivitāšu pasākumus
ezermalās, mežaārēs un pļavu biotopos

Vides projekti, valsts SIA 24918

1-08/217/2007
Apbūves un krastu erozijas konstatācija
Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta
kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs

Metrum 28741

1-08/218/2007
Apbūves un krastu erozijas konstatācija
Latvijas teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu
aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs

Metrum 29512

1-08/220/2007
Zoodārza speciālista līdzdalība 4.
Starptautiskajā Simpozijā par putnu
vairošanu nebrīvē

Rīgas Nacionālais
zooloģiskais dārzs 634

1-08/221/2007 Individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu izstrāde 7 ĪADT Latvijas Dabas fonds 15954

1-08/222/2007
DABAS LIEGUMA «ČUŽU PURVS»
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IEVIEŠANA

Abavas ielejas attīstības
centrs 1480
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1-08/223/2007 Dabas parka "Abavas senleja" tūrisma
attīstības plāns

Abavas ielejas attīstības
centrs 1486

1-08/224/2007

Īpaši aizsargājamās putnu sugas Kurzemes
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā :
populāciju stāvoklis, apdraudējumi,
aizsardzības pasākumu plāns

REMM 7121

1-08/225/2007 Biotopu  aizsardzības pasākumi
Gaujasmalas dabas takās  Cēsu pilsētā Cēsu pilsētas dome 22532

1-08/226/2007 Informācijas stendu uzstādīšana dabas parka
„Piejūra” teritorijā Carnikavas novada dome 4000

1-08/232/2007 BirdLife International direktoru tikšanās
Latvijā

Latvijas Ornitoloģijas
biedrība 2270

1-08/400/2007
Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK
par savvaļas putnu aizsardzību izpildes
nodrošināšana Latvijā

Latvijas Dabas fonds 60000

1-08/562/2006 Informatīva materiāla ,,Latvāņu izplatības
ierobežošana" izdošana un izplatīšana Vides projekti, valsts SIA 4000

1-08/598/2006 Ludzas rajona dižkoku apzināšana, izpēte,
glābšana

Dabas retumu krātuve,
ASF 4742

1-08/599/2006
Cieceres dabas takas izveide Saldus pilsētā,
saglabājot un aizsargājot dabisko ainavu un
bioloģisko daudzveidību

Saldus pilsētas dome 15000

1-08/603/2006
Bioloģisko vērtību apzināšana un
identificēšana Aizsargājamo ainavu apvidus
"Vestiena" Braku teritorijā

Madonas
novadpētniecības un

mākslas muzejs
717

1-08/605/2006 Entomopatogēno sēņu dzīvotspējas
saglabāšana ex-situ atgriešanai dzīvotnēs LU Bioloģijas institūts 3499

1-08/607/2006 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas
liegumam „Daugava pie Kaibalas” Lielvārdes novada dome 9368
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1-08/609/2006 Dabas aizsardzības plānu izstrāde abinieku
aizsardzībai dibinātajos dabas liegumos

Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment 28456

1-08/611/2006 Iepazīsim un aizsargāsim dabas pērles Zaņā Zaņas pagasta padome 6000

1-08/613/2006 Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers”
dabas aizsardzības plāna izveide 2. posms Riebiņu novada dome 4579

1-08/614/2006

Nepieciešamā finansējuma nodrošinājums
ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta –
regulatora atjaunošanai uz Jašas upes
Rušonas pagastā Kastīres ciematā norēķinu
veikšanai SIA „Nāra” un aizsprosta –
regulatora būvju rekonstrukcija

Riebiņu novada dome 13577

1-08/628/2006 Upespērleņu biotopu aizsardzība 2007 Latvijas Malakologu
biedrība 7700

1-08/629/2006 Mikroliegumi aizsargājamām gliemju
sugām

Latvijas Malakologu
biedrība 5000

1-08/630/2006 Gliemeņu upju aizsardzība Latvijas Malakologu
biedrība 4000

1-08/631/2006 Ziemeļu gulbja satelītizsekošana 2007 Dabas muzeja atbalsta
biedrība 23985

1-08/632/2006 Jaunciema mežs, purvi un ezeri VAK Mantojums 7583

1-08/634/2006 Salacas baseina smilšakmens atsegumu
uzskaite un novērtējums Latvijas Petroglifu centrs 7580
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1-08/636/2006 Rīgas jūras līča piekrastes biotopu
aizsardzības pasākumi Rojas pagastā Rojas pagasta padome 9389

1-08/637/2006
Dabas aizsardzības plāna dabas parkam
„Bauska” kopsavilkuma (saīsinātās versijas)
sagatavošana, publicēšana un izplatīšana

Baltijas Vides Forums 4187

1-08/642/2006 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais
lepnums Vides projekti, valsts SIA 29397

1-08/643/2006 Vides sakārtošana Valmieras pilsētas dabas
teritorijās - 2.posms

Valmieras pilsētas
pašvaldība 3500

1-08/644/2006
Dīķu naktssikspārņa Myotis dasycneme
vasaras un ziemas mītņu inventarizācija
Latvijā

Universitātes Vetfonds 8000

1-08/645/2006
Platausainā sikspārņa Barbastella
barbastellus Latvijas populācijas
teritoriālais izvietojums

Universitātes Vetfonds 11000

1-08/649/2006 Dabas lieguma ,,Sakas grīņi" dabas
aizsardzības plāna ieviešana Latvijas Dabas fonds 6500

1-08/651/2006 Meža disperso putnu sugu labvēlīga
aizsardzības statusa nodrošināšana Latvijas Dabas fonds 17638

1-08/653/2006 Latvijas augu vēstniecība bioloģiskas
daudzveidības aizsardzība Latvijas Dabas fonds 26971
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1-08/660/2006

Mežotnes pilskalna ainavas atjaunošana un
apmeklētāju plūsmas organizēšana,
nodrošinot bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu

Rundāles pagasta padome 18533

1-08/662/2006 Infrastruktūras elementi dabas parkā
„Bernāti” Nīcas pagasta padome 4779

1-08/663/2006 Purva bruņurupuču Emys orbicularis (L.)
Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana

Latgales ekoloģiskā
biedrība 1000

1-08/664/2006 Kontroles mehānismu ieviešana dabas parkā
,,Pape" Pasaules dabas fonds 12621,

86

1-08/666/2006 Dabas aizsardzības plāna ieviešana dabas
liegumā “Sātiņu dīķi” Sātiņi-S 5254

1-08/70/2007 Engures ezera dabas parka dabas
aizsardzības plāna ieviešana 2007

Engures ezera dabas parka
fonds 29996

KOPĀ 533199
,86

Projektu vadlīnija - "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides izglītības
jomā"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/394/2007 Grāmatas „Augsnes diagnostika un apraksts”
izstrāde

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte 9000

1-08/540/2006  Žurnāls MMD ( Medības. Makšķerēšana. Daba
) Dumpis

10000

1-08/546/2006 Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" Latvijas Radio 11500
1-08/548/2006 Vides raidījums "Dabas taka" Filmu studija "Ezis" 43000
1-08/549/2006 Bērnu tuvināšana dabai - 2007 SIA, Zaļais Circenis 29766
1-08/551/2006 Radio raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas Radio 14400

1-08/552/2006 Interneta lappuse "Putni Latvijā un pasaulē" - Ornitofaunistikas fonds 3600



78

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
2007.gada publiskais pārskats

1-08/554/2006 Sadaļas “Zaļā zeme” un “Zeļonij mir” interneta
portālā TV NET TV NET 10000

1-08/555/2006 Žurnāls "Vides Vēstis" 2007.gads Vides Vārds 65496

1-08/556/2006 Madonas rajona mazā Meža grāmata Madonas Bērnu un
jauniešu centrs 799,18

1-08/557/2006 “Dabas grāmata” (Bērnu TV raidījumu cikls par
dabu un dzīvniekiem) Latvijas Televīzija 32000

1-08/560/2006 Vides izglītības avīze/žurnāls - alternatīvs
izglītības materiāls

Latvijas Olimpiešu
klubs 5000

1-08/578/2006 Zaļā Dzīve - žurnāls par bioloģisko dārzkopību Latvijas Dārzu biedrība 5000

1-08/579/2006 TV raidījumu cikls «VIDES FAKTI» un
raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana

Vides projekti, valsts
SIA 126900

1-08/580/2006
Raidījumu cikls par dabu un dabai draudzīgas
saimniekošanas popularizēšanu „Zaļais īpašums” Labvakar

40000

1-08/581/2006 Mācību materiāls dabas zinībās pirmskolai
„Vides mācība maziem bērniem”

Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija 5000

1-08/640/2006
Mācību izdevuma – grāmatas „Draudzēsimies„
1.-4. klašu skolēniem par videi draudzīgu
atkritumu apsaimniekošanu  - atkārtota izdošana

Latvijas Zaļā josta
9671

 KOPĀ 421132,18

Projektu vadlīnija – "Vides izglītība un audzināšana"

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais
finansējums

1-08/100/2007 Zaļie pārgājieni – 2007 VAK Mantojums 4000

1-08/101/2007 Ziemeļlatgales Zaļais ceļvedis Saules Koks 9099

1-08/103/2007 Zaļā prakse 2007 Vides aizsardzības
klubs 4375

1-08/105/2007 Sabiedrības izglītošana un apziņas formēšana
vides sanitārijā

Vides projekti, valsts
SIA 8000

1-08/107/2007 - Botāniskais dārzs kā zinātnes un izglītības
centrs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai - Latvijas Universitāte 5333

1-08/111/2007 Lapmežciema novada muzeja buklets Lapmežciema novada
dome 399

1-08/112/2007
Izpratnes veicināšana par NATURA2000 lauku
tūrisma sektorā – saimnieciskajā darbībā un
tūristiem. 

Latvijas Lauku tūrisma
asociācija "Lauku
ceļotājs"

5000

1-08/113/2007 Vienkārši par ilgtspējīgu attīstību Undīnes bērni 3450

1-08/115/2007
Kurzemes un Latgales reģionu iepakotāju un
videi kaitīgo preču ražotāju atbildīgo darbinieku
seminārs-apmācība

Latvijas Iepakojuma
sertifikācijas centrs 3100

1-08/116/2007 Vides prasību ieviešanas veicināšana
lauksaimniecības uzņēmumos Zemnieku saeima 9988
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1-08/117/2007 Vides izglītojošu pasākumu komplekss Cēsīs Cēsu pilsētas dome 2734

1-08/122/2007 "Diena bez auto" pasākumi Liepājā, Saldū,
Talsos, Daugavpilī  Latvijas Zaļā kustība 3997

1-08/118/2007 Zaļie gidi – dabas sargi Eži pasākumu aģentūra 9954

1-08/123/2007 Atomenerģija – nē, paldies! Latvijas Zaļā kustība 5851

1-08/124/2007 Piekrastes patruļas – sabiedriskā kontrole
piekrastes kāpu joslā 2007.gadā Latvijas Zaļā kustība 7159

1-08/125/2007
SEMINĀRI „KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANA DARBĀ AR
AUKSTUMA IEKĀRTĀM „

Rīgas Uzņēmējdarbības
koledža 4000

1-08/128/2007 Zaļās Skolas dabas vērotāju praktiskie semināri
– “Pļavas un meža vērotāji” un “Dzīvība ziemā”

Vides aizsardzības
klubs 4000

1-08/129/2007 Zaļā skola 200 Vides aizsardzības
klubs 2297

1-08/130/2007 Upju vērotāju CD Vides aizsardzības
klubs 2065

1-08/133/2007 Seminārs “Dižkoku un savdabīgo koku uzskaite
un izpēte Kuldīgas rajonā”

Dabas muzeja atbalsta
biedrība 1499

1-08/134/2007 Izstāde „Tauriņi tuvplānā”. Dabas muzeja atbalsta
biedrība 6700

1-08/135/2007 Pirmā Baltijas Valstu Konference par vides
aizsardzību slimnīcās

Latvijas slimnīcu
biedrība 7994

1-08/136/2007
Starptautiskā semināra ”Zemes degradācijas
riska novērtējums un kritēriju metodoloģijas
izstrāde Eiropā” organizēšana. 

Vides projekti, valsts
SIA 3000

1-08/137/2007 Nepiesārņo mežu Latvijas valsts meži 10000

1-08/139/2007
Informatīvā materiāla „Putnu novērojumi un
pētījumi” izstrādāšana un izdošana un materiāla
iedzīvināšanas semināra rīkošana

Latvijas Ornitoloģijas
biedrība 6943

1-08/140/2007 Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un
aizsardzībā

Latvijas Ornitoloģijas
biedrība 3675

1-08/141/2007 Putnu vērošanas dienas 2007 Latvijas Ornitoloģijas
biedrība 6464

1-08/142/2007 Aktīvs dabas draugs Dāviņu pagastā Kalna svētību kopiena 2000

1-08/144/2007 Cilvēki Līvānu pilsētas ielās – Eiropas
Mobilitātes nedēļas ietvaros Līvānu novada dome 3500

1-08/145/2007 Informatīvs materiāls par zaļo dzīvesveidu Vides Vārds 5683

1-08/146/2007 3 dienu seminārs Ekoskolu koordinatoriem Vides Vārds 3592

1-08/147/2007 VII Starptautiskie Zaļo dziedāšanas svētki Vides aizsardzības
klubs MežaParks 3310

1-08/148/2007 Meža īpašnieku praktisko iemaņu pilnveidošana
par izlases cirti Pasaules dabas fonds 1750

1-08/149/2007 KĀRUMIŅŠ Latvijas Bērnu fonds,
Nodibinājums 4464

1-08/151/2007 Botāniskā ceļveža pa Daugavpils un Krāslavas
rajoniem sagatavošana Latvijas Dabas fonds 8945

1-08/152/2007 Apmācības seminārs Purva ekskursijas vadīšana Latvijas Dabas fonds 5000
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1-08/153/2007

Seminārs - apmācība dabas aizsardzības
institūciju un organizāciju darbiniekiem par
sabiedrisko attiecību iespējām dabas
aizsardzības ideju popularizēšanai

Latvijas Dabas fonds 9985

1-08/154/2007
Seminārs “Ilgtspējīga tūrisma plānošana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un Natura 2000
vietās”

Latvijas Dabas fonds 6000

1-08/155/2007 Izvēlies dabas aizsardzību ! Latvijas Dabas fonds 2079

1-08/156/2007 Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienas
popularizēšana Latvijā Latvijas Dabas fonds 7000

1-08/157/2007 Tīra Latvija - tīra Eiropas daļa
Ielas bērnu dienas
centrs "IOGT Baltais
zvirbulis"

4574

1-08/158/2007 Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas un to
izmantošana pašvaldībās

Latvijas Atkritumu
saimniecības asociācija 8652

1-08/161/2007 Vides apziņas celšana Rundāles pagastā Rundāles pagasta
padome 800

1-08/164/2007

Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu
apsaimniekošanas plānu un pasākumu
programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens
apsaimniekošanas likuma prasībām

Carl Bro 9979

1-08/167/2007 Radoši pētnieciskā vasaras nometne "Dzīvosim
zaļi - 2007" Penkules pamatskola 1650

1-08/168/2007 KURŠ GAN CITS, JA NE ES…
Balvu rajona Interešu
izglītības metodiskais
centrs

4413

1-08/169/2007 Izglītojošo bukletu sērija ,,Šķiroto atkritumu
dzīves cikls"

Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

5152

1-08/170/2007 Radošās dienas Rušonā vasaras nometnē
"Latvijas nacionālie dabas simboli"

Rušonieši – sanākam,
domājam, darām 3522

1-08/172/2007 Mežmaliņas draugu aktīvās atpūtas trase PII "Mežmaliņa” 2500

1-08/173/2007
VIDEI DRAUDZĪGA, PATĒRIŅU
SAMAZINOŠA UN VESELĪBU VEICINOŠA
UZVEDĪBA 12 MĒNEŠOS

Vides izglītotāju
asociācija 4315

1-08/176/2007 Jaunietis – kvalitatīvas vides veidotājs Dobeles rajona padome 6500

1-08/183/2007

Rakstu sērija par ofisā izmantojamo elektrisko
un elektronisko iekārtu enerģijas patēriņu un
paņēmieniem to izmantošanas
energoefektivitātes palielināšanai

Vides vadības
tehnoloģijas 459

1-08/185/2007
Divu brošūru par sarkanvēdera ugunskrupjiem,
purva bruņurupučiem un to aizsardzību Latvijā
izveidošana un drukāšana

Latgales ekoloģiskā
biedrība 900

1-08/188/2007 Latvijas mazpulku akcija "Visu daru es ar
prieku!" Latvijas Mazpulki 5000

1-08/189/2007
REACH regulas ieviešanas vadlīniju
uzņēmumiem (RIP 3) izdošana latviešu valodā (I
daļa)

Latvijas Ķīmijas un
farmācijas uzņēmēju
asociācija

8475

1-08/190/2007 Vides izglītība Abavas Senlejā Abavas ielejas attīstības
centrs 1346
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1-08/192/2007 Zili zaļi brīnumi Aizkraukles rajona
Pilskalnes pamatskola 2100

1-08/193/2007 Piekrastes kāpu sakopšanas talkas Latvijas Zaļā kustība 4500

1-08/199/2007 „Dabas skolas” dabas izpētes programmas ”Seko
dzīvajam!” pasākumu īstenošana

Ķemeru nacionālā
parka fonds 1679

1-08/203/2007 Solis uz priekšu… Nīkrāces pamatskola 2844

1-08/206/2007 Videi draudzīgi noskaņoto Sēlpils pagasta
iedzīvotāju tālākizglītība Sēlpils pagasta padome 1560

1-08/209/2007 No Rūjas līdz Jūrai Ķoņu kalna dzīves
skola 1875

1-08/393/2007
Vides NVO sadarbības stiprināšana LVAF
konsultatīvās padomes darba efektivitātes
uzlabošanai

Latvijas Dabas fonds 1083

1-08/395/2007 Žirafu mītnes celtniecības pabeigšana Rīgas Nacionālais
zooloģiskais dārzs 384790

1-08/414/2007 Ceļmalu etnogrāfiski sakrālā ansambļa
SVĀTKOLNS konservācija

Vides etnogrāfiskās
aizsardzības biedrība 1000

1-08/461/2007

”Biedrības ”Vides aizsardzības klubs” darbības
nodrošināšanai un videofilmu uzņemšanai par
aktuālām vides aizsardzības problēmām Jūrmalā
un Rīgas rajonā”

Vides aizsardzības
klubs 2000

1-08/66/2007 Plakātu konkurss pret klimata pārmaiņām Vides projekti, valsts
SIA 6000

1-08/693/2006 Vārkavas novada Dabas draugu kluba
kapacitātes stiprināšana Vārkavas novada dome 2000

1-08/694/2006 Vides izglītības un informācijas centra izveide. Vārkavas novada dome 3000

1-08/709/2006 Vides izglītības sabiedriskās pieejamības
nodrošināšana pašvaldības iestādēs

Krimuldas pagasta
padome 5000

1-08/753/2006 Informatīvi bukleti par vides un dabas
aizsardzības aktualitātēm Ventspils pilsētas dome 5000

1-08/76/2007 Vides izglītības veicināšana un neformāla
izglītošanās dabā

Latvijas Olimpiešu
klubs 10000

1-08/761/2006
Skolēnu nometne "Dabas skola" (Preiļu rajona
bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem
2006./2007.m.g.)

Dabas draugu klubs 2812

1-08/765/2006 Par vides problēmām -  izpratnes veidošana
bērnos

Latvijas Dabas un
pieminekļu aizsardzības
biedrība Cēsu nodaļa

850

1-08/77/2007 Izzinoši radoša dienas nometne pusaudžiem
„Meklēt, ieraudzīt un parādīt”

Valsts Stendes
graudaugu selekcijas
institūts

7319

1-08/776/2006

Ilgtspējīga un videi draudzīga velotūrisma
veicināšana un popularizēšana Latvijas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un NATURA
2000 teritorijās. 

Latvijas Lauku tūrisma
asociācija "Lauku
ceļotājs"

13347

1-08/783/2006 E – Virpulis un Mājas ūdenī

Latvijas Dabas un
pieminekļu aizsardzības
biedrības  Alūksnes
rajona nodaļa

4990

1-08/800/2006 Dabas koncertzāle Platforma Rekords 26125
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1-08/803/2006 Kuldīgas apkārtnes avotu ūdens,- mīti un
realitāte, jauniešu skatījumā. Sanita Kūle 4487

1-08/81/2007 Izzini dabas noslēpumus un saudzē to Iecavas novada dome 2808

1-08/815/2006 Ekspedīcija "Cilvēki un ūdens resursi" Dzērbenes vidusskola 1243

1-08/83/2007 Kampaņa "Saglabāsim Latvijas kāpas - 2007" Vides izglītības fonds
„Par sakoptu Latviju” 9920

1-08/830/2006 Elektromagnētiskais lauks - neredzamās
briesmas Latvijas Zaļā kustība 3767

1-08/835/2006 PĒTNIEKI  DABĀ Projekts Vizuālā Latvija 4068

1-08/836/2006 DESMAIZE Zaļā brīvība 5000

1-08/844/2006  RĪGĀ IR SALAS 2007
Koalīcija dabas un
kultūras mantojuma
aizsardzībai

5000

1-08/846/2006 Vecpiebalgas pagasta dabas un kultūrvēsturiskās
ainavas izpēte

Rīgas 3.vidusskolas
atbalsta biedrība 2275

1-08/852/2006
Sabiedriskās līdzdalības veicināšana ar vidi
saistītu lēmumu pieņemšanā “Karstais – zaļais
telefons”

Vides aizsardzības
klubs 5003

1-08/861/2006 Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno
ķīmisko vielu politiku Baltijas Vides Forums 3321

1-08/864/2006 Vides dienas 2007 Vides aizsardzības
klubs 6491

1-08/89/2007 Veidosim sakoptu vidi, kurā dzīvosim rīt Balvu pilsētas dome 1500

1-08/896/2006 Sabiedrības izglītošana Latvijas ekoloģiskās
pēdas nospieduma samazināšanai Pasaules dabas fonds 4308

1-08/899/2006 Kampaņa ,,Vai tu jau sadzirdēji Zaļo
aicinājumu?" Vides Izglītības fonds 5000

1-08/900/2006 Jauna lappuse Zemes draugi 7493

1-08/911/2006
Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes
studentu sagatavošanas pilnveide vides izglītības
darba veikšanai izglītības iestādēs

Rēzeknes Augstskola 5550

1-08/918/2006 Vangažu pilsētas iedzīvotāju izglītošana par
vides aizsardzības jautājumiem Vangažu pilsētas dome 2848

1-08/92/2007 Pētnieciskais ceļojums sapņa īstenošanai Robežnieku pagasta
padome 3039

1-08/927/2006 Baltijas jūras piekrastes izpētes semināru cikls
"Poseidons"

Talsu rajona Bērnu un
jauniešu centrs 3339

1-08/932/2006 Dabas ekspozīcijas modernizācija
Daugavpils
Novadpētniecības un
mākslas muzejs

1479

1-08/98/2007 Informatīvo plakātu - sugu plāksnīšu nomaiņa
Rīgas zooloģiskajā dārzā

Rīgas Nacionālais
zooloģiskais dārzs 3450

1-08/99/2007

Starptautiska konference “Nevalstisko
organizāciju loma vides politikas veidošanā un
ieviešanā: līdzšinējā pieredze un nākotnes
perspektīvas”

Baltijas Vides Forums 1706

 KOPĀ 855590
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Investīciju projekti

Projekta nosaukums Īstenotājs Piešķirts,
LVL

EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts aģentūra 190 000

Pielikums Nr.2

2007.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
finansētie projekti

Kārtējo izdevumu projekti

Projekta
reģistrācijas

Nr.

Projekta
īstenotājs Projekta nosaukums

Gada
summa     

Kārtējie
izdevumi

t. sk.
atalgoju

mi

1000 - 2000 1 100

1-08/457/200
6

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana        98 760 3 000

1-08/456/200
6

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Sabiedrības informēšanas kampaņa par
sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to
apsaimniekošanu

       15 000 0

1-08/455/200
6

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Bīstamo atkritumu izraisīto avāriju
situāciju seku likvidācija

       40 000 9 000

1-08/708/200
6

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Projekta ieviešanas vienības uzturēšana
Kohēzijas fonda finansētā projekta -
Bīstamo atkritumu poligona būvniecība
Dobeles rajona Zebrenes pagastā un
ERAF finansēto vēsturiski piesārņoto vietu
sanācijas projektu ieviešanas
nodrošināšanai 2007. gadā

      34 630 16 470

1-08/451/200
6

Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Maksājumu veikšana Baldones
pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu
apglabāšanu tās teritorijā

       10 000 0

1-08/446/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Rokasgrāmatas par nepieciešamo atļauju
iegūšanas kārtību izveide

         7 000 1 100

1-08/436/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Dabas aizsardzības plānu izstrādes
procesā iesaistīto institūciju pārstāvju
kvalifikācijas paaugstināšana

       11 300 1 114
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1-08/447/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
infrastruktūra cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

         6 000 850

1-08/443/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Informatīvā akcija par tirdzniecību ar
Latvijā aizsargājamām augu sugām

         3 000 700

1-08/442/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Drošības sistēmas ierīkošana Embūtes
ekotūrisma informācijas un izglītošanas
centrā

         4 000 1 000

1-08/441/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Dabas aizsardzības plāna II kārtas
ieviešana dabas parkā „Piejūra”

         8 000 2 000

1-08/444/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju kartes izdošana

         8 000 1 100

1-08/437/200
6

Dabas aizsardzības
pārvalde

Informatīvo vitrīnu izveide par CITES
konvencijā iekļautajām sugām

       10 700 886

1-08412/2006

VA Latvijas Dabas
muzejs

Jaunas Ģeoloģijas - paleontoloģijas
ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas
muzejā (2006. - 2009.)

       60 776 3 000

1-08/413/200
6

VA Latvijas Dabas
muzejs

Vides gidu darbības nodrošinājums Latvijā
(piedalīšanas ES projektā "Dabas centri
un vides interpretācija Baltijas jūras
reģionā" 2007.)

         5 000 1 500

1-08/473/200
6

Gaujas Nacionālā
parka
administrācija

Sabiedrības vides apziņas celšana -
pamats dabas aizsardzībai

       14 500 650

1-08/466/200
6

Gaujas Nacionālā
parka
administrācija

Dabas objektu aizsardzības plānu
izgatavošana Gaujas Nacionālajā parkā

       19 000 4 400

1-08/474/200
6

Gaujas Nacionālā
parka
administrācija

Ūdenstūrisma infrastruktūras
pilnveidošana un monitoringa ieviešana
Gaujas Nacionālajā parkā

       19 106 0

1-08/465/200
6

Gaujas Nacionālā
parka
administrācija

Gaujas Nacionālā parka vizuālā tēla
veidošana skaņās

         3 500 0

1-08/422/200
6

Ķemeru nacionālā
parka
administrācija

Vienotā stila ieviešana informācijas
stendos ĶNP

         7 300 1 740

1-08/421/200
6

Ķemeru nacionālā
parka
administrācija

Zaļā purva dabiskā hidroloģiskā režīma
atjaunošanas tehniskā projekta
izstrādāšana

         8 300 0

1-08/424/200
6

Ķemeru nacionālā
parka
administrācija

Vides izglītības nodrošinājums Ķemeru
nacionālajā parkā 2007. gadā

       12 413 3 193

1-08/423/200
6

Ķemeru nacionālā
parka
administrācija

Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgu pļavu
iekopšana Ķemeru nacionālajā parkā

       11 895 600

1-08/230/200
7

Ķemeru nacionālā
parka
administrācija

Vides interpretācija Ķemeru nacionālajā
parkā

         1 130 266
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1-08/487/200
6

Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra

Esošās vides monitoringa sistēmas
darbības nodrošinājums Latvijas
Republikas likumdošanā noteikto un
starptautisko saistību izpildei.

     311 912 95 000

1-08/485/200
6

Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra

CORINE Land Cover 2006        40 000          2
000   

1-08/458/200
6

Nacionālais
botāniskais dārzs,
valsts aģentūra

NDB Informatīvas sistēmas izveide         4 933 0

1-08/402/200
6

Nacionālais
botāniskais dārzs,
valsts aģentūra

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

       18 000 10 780

1-08/459/200
6

Nacionālais
botāniskais dārzs,
valsts aģentūra

Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum)
Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa
un ģenētiskās daudzveidības izpēte

       16 000 2 800

1-08/422/200
7

Nacionālais
botāniskais dārzs,
valsts aģentūra

Ieejas kompleksa kosmētiskais remonts
Informācijas centra izveidei un darbības
uzsākšanai.

         6 889 0

1-08/423/200
7

Nacionālais
botāniskais dārzs,
valsts aģentūra

NBD ceļu tīkla daļējs remonts          6 500 0

1-08/408/200
6

Slīteres
Nacionālais parks Aļņu populācijas izpēte Ziemeļkurzemē          8 000 4 550

1-08/407/200
6

Slīteres
Nacionālais parks

Slīteres nacionālā parka administrācijas
tūrisma infrastruktūras un informatīvo
materiālu pilnveidošana un uzturēšana

       13 550 0

1-08/406/200
6

Slīteres
Nacionālais parks

Slīteres nacionālā parka teritorijā
ligzdojošo putnu atlants. Lauku darbi.

         6 500 2 500

1-08/410/200
6

Slīteres
Nacionālais parks

Pļavu apsaimniekošana Slīteres
nacionālajā parkā

         1 750 1 000

1-08/409/200
6

Slīteres
Nacionālais parks

Seminārs "Medības īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās

         2 500 600

1-08/482/200
6

Teiču dabas
rezervāta
administrācija

Teiču un Krustkalnu rezervātu dabas
aizsardzības plānu ieviešanas aktuālākie
pasākumi.

       13 885 1 500

1-08/483/200
6

Teiču dabas
rezervāta
administrācija

Īpaši atzīmējamās dienas un pasākumi
Teiču dabas rezervātā 2007. gadā

         4 800 1 000

1-08/480/200
6

Teiču dabas
rezervāta
administrācija

Ligzdojošo putnu atlants Krustkalnu dabas
rezervātā – 10 gadi kopš iepriekšējā
pētījuma

         6 700 1 800

1-08/481/200
6

Teiču dabas
rezervāta
administrācija

Dabas izziņas nometne „Teiči 2007”          3 140 980

1-08/479/200
6

Teiču dabas
rezervāta
administrācija

Dabas izpratnes materiāli.          2 090 0
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1-08/537/200
6

Vides pārraudzības
valsts birojs

Vides pārraudzības valsts biroja kā
apelācijas institūcijas kapacitātes
palielināšana

       11 800 0

1-08/538/200
6

Vides ministrija
Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu
izpildes nodrošināšana dabas
aizsardzības jomā

       30 000 9 400

1-08/539/200
6

Vides ministrija Vides izglītības un zinātnes, izglītības
ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošana

       13 677 3 000

1-08/541/200
6

Vides ministrija
Līdzdalība Eiropas Savienības vides
politikas un normatīvo aktu izstrādes
procesā

       79 350 24 802

1-08/544/200
6

Vides ministrija Finanšu vadības un budžeta integrētas
sistēmas izstrāde un ieviešana

         9 000 0

1-08/545/200
6

Vides ministrija
Eiropas Savienības jaunās klimata
politikas realizācija un sagatavošanās
pēc-Kioto protokola saistībām Latvijā

       64 000 7 920

1-08/72/2007

Vides ministrija
Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un
piesaistes prognožu sagatavošana līdz
2020. gadam saskaņā ar Eiropadomes
2007.gada 8.-9.marta secinājumiem

       33 000 0

1-08/109/200
7

Vides ministrija Vides ministrijas funkcionālā audita
veikšana

       11 210 0

1-08/421/200
7

Vides ministrija Vides ministrijas un tās padotības iestāžu
Informācijas reģistru analīze

         4 425 0

1-08/508/200
6

Valsts vides
dienests

Valsts vides dienesta darbinieku veselības
apdrošināšana

       45 000 0

1-08/502/200
6

Valsts vides
dienests

Projektam Nr. LIFE 04 NAT / LV / 000199
,,Sugu un biotopu aizsardzība dabas
parkā «Rāzna" " Daugavpils RVP un
Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā
līdzfinansējuma nodrošinājums.

       28 014 22 468

1-08/499/200
6

Valsts vides
dienests

 ES un Starptautisko organizāciju prasību
zvejas kontroles jomā nodrošināšana

       20 000 0

1-08/498/200
6

Valsts vides
dienests

Zivsaimniecības informācijas sistēmas
pilnveidošana un ES prasībām atbilstošas
zvejas kontroles nodrošināšana

       11 500 0

1-08/513/200
6

Valsts vides
dienests

Vides valsts inspektoru un ekspertu
apmācības

       26 640 7 000

1-08/510/200
6

Valsts vides
dienests

Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes
darbības nodrošināšana

        1 500 0

1-08/501/200
6

Valsts vides
dienests

Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju
izglītošana vides aizsardzībā (VVD
Lielrīgas RVP darbības zonā)

         9 360 800

1-08/497/200
6

Valsts vides
dienests Jūras vides kontroles lidojumi        90 000 0

1-08/512/200
6

Valsts vides
dienests

Vadlīnijas «Stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limitu projektu izvērtēšana"

         3 500 1 500

1-08/511/200
6

Valsts vides
dienests

Vadlīnijas siltumnīcefekta gāzu emisijas
atļauju monitoringa datu uzlabošana

         2 000 500

1-08/507/200
6

Valsts vides
dienests

Ekspertu atalgojums videi nodarītā
kaitējuma noteikšanai (tai skaitā
ārkārtējās vides avāriju situācijās)

         2 890 0
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1-08/509/200
6

Valsts vides
dienests Baltijas valstu vides institūciju tikšanās          5 000 0

1-08/505/200
6

Valsts vides
dienests Zaļā Sēlija- mūsu kopīgā rūpe (2.daļa)             600 0

1-08/503/200
6

Valsts vides
dienests

Divpadsmitā starptautiskā konkursa
«Ūdens pasaule bērnu acīm"
organizēšana

         3 178 950

1-08/239/200
7

Valsts vides
dienests

Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartes -
pavadzīmes izgatavošana

         1 700 0

1-08/419/200
7

Valsts vides
dienests

Valsts nozīmes derīgo izrakteņu krājumu
uzmērīšanas pilotprojekts

        3 800 0

1-08/491/200
6

Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta
administrācija

Ornitofaunas izpēte Natūra 2000 teritorijai
dabas lieguma zonai "Augstroze"

         2 275 0

1-08/493/200
6

Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta
administrācija

īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija
Zemesgrāmata tiem īpašumiem, kuri
atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātā

         6 501 3 240

1-08/489/200
6

Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta
administrācija

Dabā - ar izpratni          3 900 700

1-08/488/200
6

Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta
administrācija

Interaktīvā izstāde "Dabas un tautu ritmi
Salacas krastos' veltījums
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 10
gadu pastāvēšanai

         7 500 0

1-08/416/200
6

Latvijas
Hidroekoloģijas
institūts

Biotestēšanas sistēmas izveide un
eko-toksicitātes testu ieviešana Latvijā

       11 060 7 287

1-08/417/200
6

Latvijas
Hidroekoloģijas
institūts

Bioloģiskās daudzveidības, tai skaitā
invazīvo jūras sugu, izvērtējums un vides
monitoringa shēmas izstrādāšana Liepājas
ostas akvatorijā.

         9 890 5 511

1-08/418/200
6

Latvijas
Hidroekoloģijas
institūts

Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes,
pārejas un teritoriālajos ūdeņos

       50 059 16 000

Kārtējo izdevumu projekti kopā: 1 509 139 304 557

Kapitālo izdevumu projekti

Projekta
reģistrācijas
Nr.

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Gada summa      

1-08/454/2006
Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

Radioaktīvo atkritumu avārijas
grupas materiāli tehniskās bāzes
modernizēšana

                     75 000

1-08/448/2006 Dabas aizsardzības
pārvalde

Embūtes ekotūrisma informācijas un
izglītošanas centra iekārtošana

                     36 200

1-08/411/2006 VA Latvijas Dabas
muzejs

Zooloģijas ekspozīcijas kapitālais
remonts, vitrīnu izgatavošana un

                     60 000
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atjaunošana.

1-08/471/2006 Gaujas Nacionālā parka
administrācija

Gūtmaņalas ūdens savākšanas
sistēmas rekonstrukcijas III kārta

                     23 000

1-08/464/2006 Gaujas Nacionālā parka
administrācija

Gaujas Nacionālā parka
paaugstinātas bīstamības tūrisma
infrastruktūras un būvju tehnisko
projektu izstrāde

                     43 900

1-08/472/2006 Gaujas Nacionālā parka
administrācija

Gaujas Nacionālā parka
administrācijas biroja ēku kapitālais
remonts un auto stāvlaukuma
seguma nomaina

                     28 962

1-08/470/2006 Gaujas Nacionālā parka
administrācija

Kvēpenes pilskalna dabas takas
izveide

                       4 100

1-08/426/2006 Ķemeru nacionālā parka
administrācija

Ķemeru nacionālā parka
uzraudzības nodrošināšana

                     16 000

1-08/425/2006 Ķemeru nacionālā parka
administrācija

Dumbrāja takas rekonstrukcija
Ķemeru nacionālajā parkā

                     19 000

1-08/396/2006
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra

Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūras materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājums

                   270 000

1-08/463/2006 Nacionālais botāniskais
dārzs, valsts aģentūra Jaunā sanitārā mezgla celtniecība                      40 000

1-08/462/2006 Nacionālais botāniskais
dārzs, valsts aģentūra

Kolekciju un ekspozīcijas
uzturēšanas tehniskais
nodrošinājums

                       2 000

1-08/461/2006 Nacionālais botāniskais
dārzs, valsts aģentūra

Informācijas sistēmas izveidei un
uzturēšanai nepieciešanā biroja
tehnika

                       2 000

1-08/401/2006 Nacionālais botāniskais
dārzs, valsts aģentūra

Laboratorijas iekārtu iegāde projekta
"Latvijas izzūdošo augu sugu bankas
veidošana in vitro un kultivēšanai
problemātisku taksonu detalizētāka
izpēte" vajadzībām

                     19 376

1-08/460/2006 Nacionālais botāniskais
dārzs, valsts aģentūra

Rekreācijas zonas izveide NBD
(bērnu rotaļu laukums)

                     10 000

1-08/65/2007 Rāznas nacionālā parka
administrācija

Rāznas nacionālā parka
administrācijas materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana

                     21 450

1-08/396/2007 Rāznas nacionālā parka
administrācija

Rāznas nacionālā parka
administrācijas valsts vides
inspektoru materiāli tehniskās bāzes
nostiprināšana.

                     24 000

1-08/403/2006 Slīteres Nacionālais
parks

Pļavu apsaimniekošanai
nepieciešamā inventāra iegāde

                     18 000

1-08/400/2006 Slīteres Nacionālais
parks

Ugunsdzēšanas sistēmas
pilnveidošana

                       3 250

1-08/478/2006 Teiču Dabas rezervāta
administrācija

Tehniskais nodrošinājums
ugunsgrēku operatīvai atklāšanai
Teiču un Krustkalnu dabas
rezervātos

                     10 050
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1-08/397/2007 Teiču Dabas rezervāta
administrācija

Zooloģisko un botānisko kolekciju
fonda glabātuves izveide
rekonstruējot valsts nekustamo
īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā,
1.kārta

                     64 000

1-08/398/2007 Teiču Dabas rezervāta
administrācija

Bioloģiski vērtīgo zālāju
apsaimniekošanai nepieciešamā
traktora iegāde

                     18 000

1-08/399/2007 Teiču Dabas rezervāta
administrācija

Teiču dabas rezervāta
administratīvās ēkas jumta un
iekštelpu remonts

                       8 000

1-08/535/2006 Vides pārraudzības
valsts birojs Biroja mēbeļu iegāde                        6 600

1-08/536/2006 Vides pārraudzības
valsts birojs

Datortehnikas un programmatūras
iegāde

                       5 000

1-08/528/2006 Valsts vides dienests Finanšu vadības un budžeta
pārskatu sistēma

                       6 640

1-08/534/2006 Valsts vides dienests
Liepājas reģionālās vides pārvaldes
administratīvās ēkas 1.stāva
pārplānošana un rekonstrukcija

                     24 000

1-08/529/2006 Valsts vides dienests

Vienotas dokumentu vadības
sistēmas ieviešana Valsts vides
dienesta centrālajā struktūrvienībā
un Lielrīgas reģionālajā vides
pārvaldē

                     20 000

1-08/527/2006 Valsts vides dienests Ēkas, Rūpniecības iela 23, Rīga
kompleksas renovācijas 4.etaps

                     78 807

1-08/522/2006 Valsts vides dienests
VVD Madonas reģionālas vides
pārvaldes laboratorijas telpu pārbūve
par biroja telpām

                       9 000

1-08/532/2006 Valsts vides dienests Motorolleru un velosipēdu iegāde
Valsts vides dienesta vajadzībām

                       7 374

1-08/531/2006 Valsts vides dienests Valsts vides dienesta inspektoru
darba aprīkojums

                       6 510

1-08/518/2006 Valsts vides dienests
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes
servera telpas mikroklimata
nodrošināšana

                       1 000

1-08/516/2006 Valsts vides dienests Teritorijas Voleru iela 2 drošības
sistēmas renovācija

                     10 749

1-08/515/2006 Valsts vides dienests Kuģu radio aprīkojuma iegāde                        4 467

1-08/533/2006 Valsts vides dienests Valmieras RVP administratīvās ēkas
fasādes remonta 1.kārta

                       7 600

1-08/530/2006 Valsts vides dienests
LR VVD Liepājas reģionālās vides
pārvaldes Kuldīgas daļas ēkas
remonts un teritorijas labiekārtošana

                     25 000

1-08/526/2006 Valsts vides dienests Biroja tehnikas iegāde Valsts vides
dienesta vajadzībām

                     12 000

1-08/525/2006 Valsts vides dienests Darba apstākļu uzlabošana
Valmieras RVP

                       4 800

1-08/524/2006 Valsts vides dienests VVD Ventspils RVP palīgēkas                        8 000
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(šķūņa) rekonstrukcija, Ventspilī,
Dārzu 2

1-08/523/2006 Valsts vides dienests
VVD Madonas reģionālas vides
pārvaldes ēkas Blaumaņa ielā 7,
Madonā ventilācijas sistēmas
ierīkošana

                       5 000

1-08/521/2006 Valsts vides dienests Jelgavas reģionālās vides pārvaldes
ēkas grīdas seguma nomaiņa

                       3 550

1-08/520/2006 Valsts vides dienests Jelgavas reģionālas vides pārvaldes
teritorijas labiekārtošana

                       1 844

1-08/519/2006 Valsts vides dienests Jelgavas reģionālas vides pārvaldes
siltummezgla renovācija

                       4 486

1-08/517/2006 Valsts vides dienests
Apsardzes un ugunsdrošības
sistēmu rekonstrukcija un
pilnveidošana

                       3 300

1-08/514/2006 Valsts vides dienests Administratīvās ēkas renovācija
Ventspilī - 2.kārtas 2.daļa

                     30 000

1-08/496/2006 Valsts vides dienests Kravas-apvidus automobiļu iegāde
Valsts vides dienesta vajadzībām

                     18 563

1-08/74/2007 Valsts vides dienests Mēbeļu iegāde Madonas RVP
jauniekārtotajām biroja telpām

                       1 726

1-08/75/2007 Valsts vides dienests

Projekta ,,Pašvaldību amatpersonu
un uzņēmēju izglītošana vides
aizsardzībā"(WD Lielrīgas RVP
darbības zonā) materiāli tehniskais
nodrošinājums

                       2 800

1-08/376/2007 Valsts vides dienests
Darba vietu ierīkošana JIUP
Liepājas kontroles sektoru
darbiniekiem

                       1 784

1-08/490/2006 Z i e m e ļ v i d z e m e s
biosfēras rezervāts

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
vides informācijas centra izbūve

                   171 000

1-08/494/2006 Z i e m e ļ v i d z e m e s
biosfēras rezervāts

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
administrācijas tehniskā
nodrošinājuma stiprināšana

                     16 500

1-08/419/2006 L a t v i j a s
Hidroekoloģijas institūts LHEI kapacitātes celšana - I etaps                      44 524

Kapitālie izdevumi kopā:
                1 358 912


