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1. Pamatinformācija 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais statuss un funkcijas 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) ir Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras 

funkcijas un uzdevumi ir noteikti Latvijas vides aizsardzības fonda likumā. 

Fonda administrācijas galvenās funkcijas ir Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – 

Fonds) līdzekļu izlietošanas un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par 

transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un 

vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, 

administrēšana. 

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi 

pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem 

un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, piešķiršanas kārtību nosaka Dabas resursu 

nodokļa likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. 

Fonda administrācijas darbību reglamentē Latvijas vides aizsardzības fonda likums un 2006. 

gada 28. marta 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.  

1.2. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

Fonda administrācijas mērķis ir, administrējot Fonda līdzekļu izlietošanu un nodrošinot 

Latvijas vides aizsardzības Fonda padomes lēmumu īstenošanu, veicināt Fonda mērķu 

sasniegšanu. 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. 

Tiesību aktos noteiktās iestādes pamatfunkcijas veic Projektu daļa un Dabas resursu nodokļa 

daļa. 

Projektu daļas funkcija ir nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - 

Fonda padome) lēmumu, kas saistīti ar projektu konkursu izsludināšanu un Fonda 

administrācijā iesniegto projektu izvērtēšanu, īstenošanu, kā arī līgumu par projektu 

finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana. 

Dabas resursu nodokļa daļas galvenā funkcija ir nodokļu maksātāju iesniegumu par 

atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi 

pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem 

un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, izskatīšanas nodrošināšana un noslēgto līgumu 

par atbrīvojuma piešķiršanu administrēšana.  

Fonda administrācija īsteno (administrē) 5 valsts budžeta apakšprogrammas. Detalizēta 

informācija par Fonda administrācijas īstenotajām apakšprogrammām apkopota tabulā Nr.1.  

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi 

2013. gadā Fonda administrācijas galvenie uzdevumi bija pielāgoties veiktajām 

strukturālajām izmaiņām budžeta programmā 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds”, jo tika 

samazināts budžeta apakšprogrammu skaits no 8 uz 4. Būtiska darbības prioritāte bija 

pieprasījuma sagatavošana jauno politikas iniciatīvu finansēšanai 2014. gada budžetā, kas tika 

sekmīgi īstenots, rezultējoties finansējuma palielinājumā 2014. gadā no 725 265.00 EUR uz 
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2 763 112.00 EUR (palielinājums par 281%) budžeta apakšprogrammā 21.02.00 “Vides 

aizsardzības projekti” jauno politikas iniciatīvu finansēšanai.   

Pārskata gads no iestādes darbības viedokļa bija nozīmīgs ar personāla rotāciju un darba 

organizācijas izmaiņām otrajā pusgadā, kuras turpinājās arī vēl 2014. gadā. Šo izmaiņu 

rezultātā tika veiktas izmaiņas, gan iestādes struktūrā, gan pienākumu un atbildības sadalījumā 

starp darbiniekiem. Būtiskākais izaicinājums šajā jomā bija saglabāt nemainīgu pakalpojuma 

kvalitāti iestādes klientiem – finansēto projektu īstenotājiem. 
 

1. tabula 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrētās apakšprogrammas 
 

Budžeta apakšprogrammas 

Kods Nosaukums Mērķis 

21.00.00 Vides aizsardzības fonds 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums 
nodrošināt finansējumu Fonda administrācijas 

funkciju un uzdevumu izpildi 

21.02.00  Vides aizsardzības projekti 
nodrošināt sabiedrisko organizāciju un pašvaldību 

vides aizsardzības projektu īstenošanu 

21.13.00 Nozares vides projekti 

nodrošināt projektu finansēšanu VARAM un tās 

institūciju starptautisko saistību realizācijai vides 

aizsardzības jomā, piedalīšanos starptautisko 

konvenciju un līgumu izpildē, Eiropas Savienības 

direktīvu prasību izpildē 

21.20.00 
Iemaksas starptautiskajās 

organizācijās  

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts 

iemaksas starptautiskām vides un dabas 

aizsardzības organizācijām un līgumiem, kā 

rezultātā izpildītas Latvijas starptautiskās 

finansiālās saistības vides aizsardzības sfērā 

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 

70.06.00 LIFE programmas projekti 

nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas 

vides finanšu instrumenta LIFE+ programmā, kas 

izveidota, lai īstenotu, atjaunotu un uzlabotu ES 

vides politiku un likumdošanu 
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” izlietojums 

2. tabula 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) 

Nr.p.k.  

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā): 
1 710 300 1 753 921 1 753 921 

1.1. dotācijas 1 710 300 1 753 921 1 753 921 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 1 651 556 1 753 921 1 636 836 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 1 651 556 1 748 411 1 631 329 

2.1.1. kārtējie izdevumi 510 062 512 620 491 598 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  440 179 509 716 508 852 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
628 322 703 084 607 888 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 72 993 22 991 22 991 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 0 5 510 5 507 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā „Par valsts budžetu 2013. gadam” 

noteiktā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem. 
 

3. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums 2013. gadā  
 

Fonda izdevumi 2013. gadā (LVL) 
2013. gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

1 753 921 1 636 836 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 153 902 142 137 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 509 716 508 852 

     t.sk. dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 

projektu īstenošanai 
509 716 508 852 

     t.sk. transferti noteiktam mērķim savas ministrijas no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām 
0 0 

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 387 219 377 959 

    t.sk. kārtējo izdevumu projekti 364 228 354 968 

     t.sk. transferti noteiktam mērķim savas ministrijas no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām 
22 991 22 991 

Apakšprogramma 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās 

organizācijas” 
703 084 607 888 

 

 

 

 



 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2013.gada pārskats 6 

2.2. valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” izlietojums 

4. tabula 

Valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” finansējums un tā 

izlietojums (latos) 

Nr.p.k.  

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā): 
855 825 1 184 135 847 831 

1.1. dotācijas 367 496 453 676 453 676 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 488 329 730 459 394 155 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 419 155 1 184 135 657 607 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 418 363 1 059 705 564 488 

2.1.1. kārtējie izdevumi 124 507 692 724 308 590 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  259 866 332 991 221 908 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 33 990 33 990 33 990 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 792 124 430 93 119 

 

Apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” līdzekļus veido no atsevišķā 

74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta 

programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši 

Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un pamatprincipiem un (vai) 

noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, līgumiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Valsts budžeta apakšprogramma „Fonda darbības nodrošinājums” 

Budžeta apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt Fonda administrācijas darbību tai noteikto 

uzdevumu un funkciju izpildei: 

1) īstenojot Fonda padomes lēmumus nodrošināt Fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu 

izmantošanu; 

2) administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi 

kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem un transportlīdzekļiem. 
 

5. tabula 

Valsts budžeta apakšprogrammas „Fonda darbības nodrošinājums” finansējums un tā līdzekļu 

izlietojums (latos) 

Izdevumu veids 

(EKK kods) 
Īss paskaidrojums 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 153 902 153 902 153 902 

dotācijas 153 902 153 902 153 902 

Izdevumi (kopā): 148 391 153 902 142 136 

uzturēšanas izdevumi (kopā): 148 391 148 392 136 630 

kārtējie izdevumi 148 391 148 392 136 630 
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Atalgojums 

(EKK1100) 

Mēneša amatalga darbiniekiem saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto darba samaksas 

sistēmu, piemaksas par papildus darbu 
66 782 65 872 64 622 

Sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
(EKK1200) 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas (slimības nauda, atvaļinājuma 

nauda, atlaišanas pabalsts), Darba devēja izdevumi 
veselības apdrošināšanai 

20 142 20 844 17 400 

Komandējumi 

(EKK2100) 

Iekšzemes un ārvalstu komandējumi, kā arī 

dienesta braucieni 
99 600 106 

Sakaru pakalpojumi 

(EKK2210) 
Pasta, telefona un interneta pakalpojumi un citi 
sakaru pakalpojumi 5 188 3 900 3 466 

Administratīvie 

izdevumi (EKK2230) 
Reprezentācijas, apspriežu, konferenču, kursu un 
semināru organizēšana, kā arī sabiedrisko attiecību 

īstenošanas izdevumi. Uz uzņēmuma līguma 

pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (auditoru, 
ekspertu, tulku un citu pieaicināto speciālistu 

pakalpojumi). Ar iestādes darbības nodrošināšanu 

saistītie pakalpojumi (periodiskās preses 

pasūtīšana, dokumentu iesiešana un brošēšana, 

iestādes pārcelšanās izdevumi, kā arī citi ar iestādes 

pārstāvības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) 

4 064 5 090 4 909 

Remontdarbi  

un uzturēšana 

(EKK2240) 

Telpu uzkopšanas pakalpojumi un kārtējais 

remonts, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, 

biroja iekārtas un inventāra remonts un tehniskā 
apkalpošana 

2 010 2 562 2 488 

Informācijas 

tehnoloģijas 
(EKK2251) 

Informācijas sistēmas uzturēšana, tajā skaitā 

serveru apkalpošana un administrēšana, kā arī 

programmatūras uzturēšana 

3 062 2 976 2 976 

Īre un noma 
(EKK2260) 

Telpu noma un transportlīdzekļu noma 
22 814 14 576 13 412 

Pārējie pakalpojumi 
(EKK2270) 

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem par 

valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
pakalpojumiem 

21 870 28 712 24 397 

Biroja preces  

un inventārs 
(EKK2310) 

Biroja preču un biroja tehnikas materiālu iegāde 

(rakstāmpiederumu, galda organizatoru, disketes, 

papīra, plastmasas plauktiņu, kasetes, tintes un utt.) 

un arī nebūtisku inventāra priekšmetu iegāde, kura 

kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu 

1 121 1 608 1 606 

Enerģētiskie 

materiāli (EKK2320) 
Degviela nomātajam autotransportam 

800 1000 1000 

Iestāžu uzturēšanas 

materiāli (EKK2350) 

Materiāli un preces, kas nepieciešami, lai uzturētu 

un remontētu telpas (izdevumi par krāsām un 
citiem remontmateriāliem), elektriskās un 

mehāniskās sistēmas, aparatūras, datortehnikas, 

kopēšanas tehnikas, sakaru līdzekļu (izdevumi par 
rezerves daļām) un arī izdevumi saimniecības 

vajadzībām izmantojamiem materiāliem un 

priekšmetiem 

441 252 252 

Nodokļu maksājumi 
(EKK2519) 

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 

 
2 400 0 

Kapitālie izdevumi  
(EKK 5230) 

Datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas 

iegāde 
0 4 995 4 995 

 

2.4. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi, kas paredzēti sektorālo vides aizsardzības 

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai, tiek plānoti apakšprogrammā „Vides 

aizsardzības projekti” no līdzekļiem, kas paredzēti subsīdijām un dotācijām komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām. 2013. gadā finansējuma saņemšanai no valsts 

budžeta programmas „Vides aizsardzības projekti” tika iesniegti 106 projektu iesniegumi.  

Projektu konkursi 2013. gadā tika izsludināti 2 projektu vadlīnijās ar sekojošām atbalstāmām 

aktivitātēm: 

1) Atbildīgs dzīvesveids (Vides izglītība un audzināšana): 

- vides izglītību un audzināšanu veicinošu publikāciju sagatavošana un publicēšana 

periodiskajos izdevumos; 

- vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai radio raidījumu veidošana;  
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- diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem, 

t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām;  

- akciju (t.sk. talku) organizēšana; 

2) dabas un bioloģiskās daudzveidības, t.sk. dabas kapitāla izpratnē, saglabāšana un 

aizsardzība: 

- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu 

plānošana un ieviešana; 

- biotopu un sugu, kurām izstrādāti sugas aizsardzības plāni, aizsardzības un 

apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana ārpus Īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām; 

- zivju aizsardzības pasākumi.  

6. tabula 

Apkopojums par projektu konkursos finansētajām aktivitātēm 2013. gadā 

Aktivitāte 
Finansētie 

projekti 

Summa 

(LVL) 

Periodisko izdevumu izdošana 4 38 287 

TV un radio raidījumu veidošana 5 45 822 

Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem 8 20 421 

Akciju, t.sk. talku organizēšana 12 16 954 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 

apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana 
5 61 339 

Biotopu un sugu, kurām izstrādāti sugas aizsardzības plāni, 

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana 

ārpus Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

2 27 320 

zivju aizsardzības pasākumi 2 13 594 

 

2013. gadā no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansējums piešķirts 

47 projektu īstenošanai par kopējo summu 509 716 LVL (Finansēto projektu sarakstu skat. 

Pielikumā Nr.1). 

Šo projektu īstenotāji ir biedrības, nodibinājumi, valsts aģentūras un komersanti. Izvērtējot 

faktisko 2013. gada dotāciju projektu līdzekļu sadalījumu pa projektu vadlīnijām, secināms, ka 

līdzekļi novirzīta projektu finansēšanai 4 vadlīnijās. 

 

 
1 .att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegtie projektu iesniegumi 
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2. att. Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotāciju projektu līdzekļu sadalījums pa projektu 

vadlīnijām 2013. gadā 

 

Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides izglītības jomā un 

audzināšanas jomā” 

Ar Fonda atbalstu 2013. gadā turpināja iznākt žurnāli „Vides vēstis”, „Putni dabā” un vides 

izglītības, un audzināšanas tematikai veltīts periodiskais izdevums bērnu mērķauditorijai 

„Zīlīte” un „Ezis”. Latvijas televīzijas pirmā kanālā joprojām ir raidījums „Vides fakti”, 

Latvijas radio 1 programmā skan raidījums „Zināmais nezināmajā” (Zaļais vilnis) un Latvijas 

radio 4 programmā „Doma laukums” par vides aizsardzības tematiku skan raidījums krievu 

valodā „Noasa šķirsts”.  

Projektu vadlīnija „Vides izglītība un audzināšana” 

Aktivitātē „Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”, finansējums tika piešķirts 8 

dažādām sabiedriskām organizācijām, kuras organizēja vides izglītības nometnes dažādu 

vecumu un sociālo grupu bērniem un jauniešiem. Nometņu ietvaros ~ 290 bērni un jaunieši 

iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm. 

Izsludinātā projektu konkursa aktivitātē „Akciju un kampaņu organizēšana” finansējums tika 

piešķirts 12 dažādām sabiedriskām organizācijām, kuras organizēja plašāka vēriena publiskus 

pasākumus vides izglītības un audzināšanas mērķa sasniegšanai vides kvalitātes saglabāšanai, 

uzlabošanai, t.sk.  

Fonda finansējums 2013. gadā tika piešķirts tradicionālajam sabiedrības vides apziņu 

veicinošajam projektam „Latvijas lielā talka (21. aprīlis)” (īstenotājs biedrība „Pēdas LV”). 

Finansējot projektu, „Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2013. 

gadā” tika turpināts Fonda iepriekšējos gadus iesāktais atbalsts nodrošināt Latvijas līdzdalību 

globālā Vides izglītības fonda (Foundatien for Environmental Education – FEE) vides izglītības 

un ekosertifikācijas programmās, veicinot vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu 

izmaiņu īstenošanu rīcības un attieksmes modeļos pret vidi ar izglītības palīdzību (īstenotājs 

nodibinājums „Vides izglītības fonds”). Projekta darbības rezultātā, veicot Latvijas ikgadējās 

biedru naudas iemaksas globālā Vides izglītības fonda programmu: „Zilā karoga 

ekosertifikācija, „Zaļās atslēgas ekosertifikācija”, „Ekoskolu vides izglītības ekosetifikācija”, 

„Jaunie Vides reportieri” un „Izzini mežu” Latvijas pašvaldībām, skolām, nevalstiskām 

organizācijām un citām institūcijām tiek nodrošinātas tiesības līdzdarboties (FEE) 

ekosertifikācijas un vides izglītības programmās. 

Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” 

Izsludinātā projektu konkursa ietvaros finansējums tika piešķirts pasākumiem, kas saistīti ar 

dabas aizsardzības plānu atjaunošanu un ieviešana (Latvijas Dabas fonda projekti – „Dabas 

aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Sātiņu dīķi"” un „Dabas aizsardzības plānu 

ieviešana – pasākumu efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās „Sakas grīņi”, „Čužu 

84 109; 17%

128 874; 25%

293 733; 58%

3 000; 1%

Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība

Vides izglītība un audzināšana

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Multisektoriālie projekti
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purvs” un „Ādaži””), biotopu aizsardzības un atjaunošanas pasākumiem (Abavas ielejas 

attīstības centra projekts – „Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās”; 

Ķemeru Nacionālā parka fonda projekts – „Eiropas aizsargājamā biotopa „6410 Mitri zālāji 

periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošana Ķemeru Nacionālajā parkā”), kā arī sugu 

aizsardzības pasākumiem (Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekts – „Prioritārās darbības 

melnā stārķa aizsardzībai Latvijā”). 

Finansējot projektu, „Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2013”” tika turpināts 

Fonda iepriekšējos gadus iesāktais atbalsts sabiedriskajiem inspektoriem zvejas kontroles un 

zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanā Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras 

piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos. Kontroles reidu īstenošana, tāpat kā 

iepriekšējos gados, notika praktiski visā Latvijas teritorijā, koordinējot darbības ar Valsts vides 

dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi. Vidējais reidu skaits mēnesī - 24. 

Finansējot projektu, „Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana” tika 

turpināts Fonda iepriekšējos gadus iesāktais atbalsts Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs” saimnieciskas darbības, daļēji nodrošinot uzturēšanas izdevumu apmaksu 

(par energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju, kurināmo un degvielu) un veterinārās ambulances 

aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu. Projekta darbības rezultātā, ieviešot Bioloģiskās 

daudzveidības konvencijas uzstādījumus, Latvija ir apņēmusies veikt pasākumus bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai ex-situ apstākļos, tāda veidā tika veicināta starptautiska atpazīstama 

(līdzdalība Eiropas Zoodārzu un akvāriju asociācijā un starptautiski koordinētās apdraudēto 

sugu saglabāšanas u.c. programmas), sabiedrības izglītošanā korekta un motivēta zooloģiskā 

dārza izveide ar pietiekamu zinātnisko potenciālu. 

Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti” 

Veicinot vidi un dabas resursus saudzējoša tūrisma attīstību, 2013. gadā no Fonda finansēts 

Latvijas lauku tūrisma asociācijas īstenotais projekts „„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 

2013. gadā”. Projekta ietvaros veikti inspekcijas braucieni, apsekojot 30 lauku tūrisma mītnes 

Latvijā, popularizējot Zaļo sertifikātu, skaidrojot tā kritērijus un pārbaudot pretendentu 

atbilstību Zaļā sertifikāta prasībām. 

2.5. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti” 

Apakšprogrammas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas un tās institūciju projektu finansēšanu, kas nodrošina starptautisko saistību 

vides aizsardzības jomā izpildi un vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumu īstenošanai.  

Apakšprogrammā „Nozares vides projekti” (kods 21.13.00) 2013. gadā īstenoti 36 projekti 

(projektu saraksts pielikumā Nr.2) nodrošinot institūciju veiktspēju vides aizsardzības un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. 

Īstenojot projektus 2013. gadā sasniegti sekojoši rezultāti: 

- Nodrošināti ar dažādiem materiāliem (vides izziņas spēles, darba lapas īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētājiem, metodiskie materiāli padziļinātai dabas 

vērtību izpētei un pasākumu laikā notiekošajām radošas darbnīcas) pieci dabas 

izglītības centri „Meža māja” Ķemeru Nacionālajā parkā, „Vecupītes” Gaujas 

Nacionālajā parkā, „Ziemeļvidzeme” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, „Rāzna” 

Rāznas Nacionālajā parkā un „Slīteres namiņš” Slīteres Nacionālajā parkā; 

- Nodrošināta Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde, pēc veiktiem Kaņiera 

ezera gultnes profilēšanas, ezera ornitofaunas izpētes, ezeram pieguļošas teritorijas 

bioloģiskās izpētes; 

- Nodrošināta vienīgās Latvijā zināmās Eiropas Padomes Biotopu direktīvas 92/43/EEK 

II pielikuma augu sugas aizsardzība - smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes – 
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Ārdava ezera - kompleksu priekšizpēte, lai nākotnē veidotu jaunu īpaši aizsargājamu 

dabas teritoriju (ĪADT) vai arī paplašinātu esošo dabas parku „Didža ezers”; 

- Nodrošināta Kurzemes teritorijas (Ventspils novada Vēdē un Rindā, Dundagas novada 

Dundagas pacēlumā, Liepājas pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā un Priekules novadā) 

apsekošana un informācijas ieguve par četru potenciālo vēja elektrostacijas (VES) 

izbūves nozīmi migrējošajiem un ligzdojošiem puniem un sikspārņiem, ka rezultāta 

sagatavota metodika putnu un sikspārņu uzskaišu un bojā gājušo indivīdu uzskaitei 

pirms un pēc vēja elektrostaciju izbūves darbiem; 

- Noorganizēti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Gaujas Nacionālajam parkam 40 

gadiem (GNP 40) veltītie pasākumi. Sabiedrība tika informēta par GNP 40 gados 

paveikto un teritorijā esošajām dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām; 

- Noorganizēts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Slīteres Nacionālā parka jubilejas 

vides izglītības pasākumu cikls „Slīterei 90”; 

- Nodrošināta reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

mūsdienīgā usb datu nesējā (2000 gab.), ir uzņemtas 5 īsfilmas – četras par Latvijas 

nacionālajiem parkiem – Ķemeru, Gaujas, Slīteres un Rāznas, un piektā par īpaši 

aizsargājamam dabas teritorijām kopumā.; 

- Nodrošināts Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Teiču 

dabas rezervāta informācijas centrs „Bērzi” apmeklētājiem ar jaunizveidotām 

ekspozīcijām – purva, meža un saldūdens biotops;  

- Nodrošināta bīstamo koku izzāģēšana Gaujas Nacionālā parkā, kas sniedz drošību un 

uzlabo daudzu teritorijas apmeklētāju piekļuves iespējas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas apskates objektiem; 

- Nodrošināta Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciema meliorācijas grāvju 

rekonstrukcijas tehniska projekta izstrāde; 

- Dabas muzeja izveidotas ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” pirmā kārta (veikta 

ekspozīcijas dizaina un tehniskā projekta precizēšana, veikti ekspozīcijas telpas 

remontdarbi – nomainīti logi, durvis un veikta grīdas seguma nomaiņa, veikti 

elektromontāžas darbi, izgatavotas sienu (vitrīnu) konstrukcijas un jūras gultnes, 

erozijas un dēdēšanas modeli, izstrādāts saturs digitālajam ekspozīcijām, anotācijām, 

ceļvedim, kā arī veikta nepieciešamo eksponātu atlase muzeja krājumā); 

- Nodrošināta sešu VPVB darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība jautājumos, kas 

saistīti ar piesārņojumu, t.sk. smaku un trokšņa, noteikšanas un novērtēšanas 

jautājumos gan ar tradicionālajiem, gan arī ar inovatīvajiem paņēmieniem un metodēm; 

- Informācijas iegūšana, kas sniedz ieskatu esošajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 

ļauj veicināt atkritumu apsaimniekošana sistēmas uzlabošanu; 

- Informatīva materiāla sagatavošana „Jautājumi un atbildes zemes īpašniekiem īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, jūras piekrastē, upju un ezeru 

aizsargjoslās”; 

- Nodrošināta VARAM līdzdalība 9. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, 

infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2013”; 

- Nodrošināta Latvijā sastopamo Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanas 

rokasgrāmatas aktualizēšana un pieejamība starptautiskajai un vietējai sabiedrībai 

(1500 latviešu un 750 eksemplāri angļu valodā); 

- Nodrošināta datu iegūšana un apkopošana par sadedzināšanas iekārtām, veikts pētījums 

par citās valstīs piemērotajiem emisijas limitiem, sagatavoti priekšlikumi emisijas 

limitiem (SO₂, NOₓ un putekļu emisiju), veikts finansiālās ietekmes izvērtējums 

piedāvāto emisijas limitu īstenošanai; 
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- Nodrošināta priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidi Latvijā; 

- Nodrošināta fiziska piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām VVD ēkas Rūpniecības 

ielā 23, Rīgā, izveidotājam klientu apkalpošanas centram; 

- Organizēti 8 semināri 520 operatoru apmācības „Seminārs operatoriem par vides 

aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību 

datu bāzēs tiešsaistes režīmā” katrā no VVD reģionālo vides pārvalžu pārraudzībā 

esošajiem Latvijas reģioniem; 

- Veidota un uzturēta in vitro izzūdošo un reto sugu eksperimentālā banka ilgstošai 

uzglabāšanai audu kultūrā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ex situ;; 

- Nodrošināta bioloģiski daudzveidīga, zinātniski pamatotu, izglītojošu un ilgtspējīgu 

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīcijas izveidošana – 

biotopu takas – vietējas populācijas genofonda saglabāšanai. 

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 

tās padotības institūcijas. Programmā tiek īstenota Nacionālā vides politikas plāna un citu 

prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes 

stiprināšanas un darbības atbalstīšana.  

2.6. Valsts budžeta apakšprogramma „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”  

Apakšprogrammas „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (kods 21.20.00), darbības 

galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksas starptautiskām vides un 

dabas aizsardzības organizācijām un līgumiem, līdz ar to izpildot Latvijas starptautiskās 

finansiālās saistības vides aizsardzības sfērā, kas dod ieguldījumu vispasaules vides 

aizsardzības stāvokļa uzlabošanā.  

2013. gadā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai starptautiskām organizācijām un 

līgumiem veiktas iemaksas 607 888 latu apmērā, t.sk.:  
7. tabula 

1.  
Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokols par ozona slāni 

noārdošām vielām 

33 481 

2.  ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokols 19 696 

3.  

Ženēvas konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos un tās 

Protokols par kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos 

novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa finansēšanu (EMEP) 

992 

 

4.  
Vašingtonas konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 

dzīvnieku un augu sugām (CITES) 

1 484 

5.  
Riodežaneiro konvencija par bioloģisko daudzveidību un Bioloģiskās drošības 

protokols 

7 466 

6.  Ramsāres konvencija par mitrainēm 2 609 

7.  Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību 2 619 

8.  Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārvietošanu 1 506 

9.  

Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 

iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem un tās Protokols par 

piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (PRTR) 

2 108 

10.  
Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) programma „Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 

21.gs.” 

5 526 

11.  

Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā 

dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un 

pesticīdiem 

1 225 

12.  ANO Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds 2 811 

13.  Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 1 559 

14.  Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) 117 685 

15.  Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) 276 544 

16.  Baltijas jūras vides aizsardzības komisija jeb Helsinku komisija (HELCOM) 46 959 

17.  Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) 27 998 
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18.  Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) 37 454 

19.  ES vides institūciju asociācija (IMPEL) 3 514 

20.  Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fonds (E5P) 7 028 

21.  Starptautiskā mājokļu un plānošanas organizācija (IHFP) 104 

22.  
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informācijas datoru un 

komunikācijas politikas (ICCP) komiteja 

7 520 

 KOPĀ 607 888 

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

2.7. Valsts budžeta apakšprogramma 70.06.00 „LIFE programmas projekti” 

Apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” darbības mērķis ir nodrošināt sekmīgu 

Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas vides finanšu instrumenta LIFE+ programmā, kas 

izveidota, lai īstenotu, atjaunotu un uzlabotu ES vides politiku un likumdošanu. LIFE+ 

programmai ir trīs aktivitātes: 

- LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība; 

- LIFE+ vides politika un pārvaldība; 

- LIFE+ informācija un komunikācija. 

Fonda administrācija ir LIFE+ programmas nacionālais kontaktpunkts, kas sabiedrību 

informē par Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ izsludināto projektu konkursu, 

izsludina LIFE+ projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta, pieņem 

projektu pieteikumus tiešsaistes rīkā „eProposal” un noteiktajā termiņā iesniedz tos Eiropas 

Komisijai (turpmāk – EK). 

2013. gadā konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai tika iesniegti 18 projektu 

iesniegumi, kas saņēmuši konceptuālu nacionālā līdzfinansējuma atbalstu, EK iesniegti 11 

projektu pieteikumi.  

2013. gadā Latvijā tika īstenoti 13 LIFE+ projekti, no tiem Fonda līdzfinansējumu saņēma 

10 projekti: 

- Latvijas Universitātes īstenotā projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta 

vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – Aizkraukles purvā un 

mežos, Aklajā, Rožu un Melnā ezera purvā, tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes 

purva biotopus, augus un dzīvniekus. 2013. gadā projektu vietas - Rožu purvā, Melnā ezera 

purvā, Aklajā purvā, Aizkraukles purvā un mežos turpināti pastāvīgie hidroloģiskie un 

biotopu novērojumi.; 

- Daugavpils pilsētas domes īstenotā projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” 

mērķis ir atbalstīt purva bruņurupuču Emys orbicularis, gludenās čūskas Coronella 

austriaca, sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina populāciju palielināšanos Latvijā 

un nodrošināt to ilgtspējīgu eksistēšanu ar in-situ, ex-situ un likuma aizsardzības metožu 

kombināciju. 2013. gadā pabeigta atrenovētās "Reto rāpuļu un abinieku vairošanās centrs" 

ēkas laboratorijas iekārtošana, tika veikta 43 dīķu esošo dīķu atjaunošana un jauna 

izveidošana, un biotopu uzlabošana (izcirsti krūmi, izveidotas olu dēšanas vietas) 78,2 ha 

platībā.;  

- nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” īstenotā projekta „Griezes biotopu atjaunošana 

Natura 2000 teritorijā "Dvietes paliene”” mērķi ir uzlabot griezes Crex crex aizsardzības 

stāvokli Latvijā, atjaunot griezes ligzdošanas biotopus degradētā un pamestā Dvietes upes 

palienes posmā, demonstrēt un veicināt kompleksu griezes biotopu atjaunošanas metožu 

pielietošanu degradētās palieņu pļavās un celt zināšanu līmeni un veicināt zemes īpašnieku 

un vietējās pašvaldības iesaistīšanos ES nozīmes aizsargājamām sugām, it īpaši griezei, 

labvēlīgā Dvietes palienes Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanā. 2013. gadā turpināts 

darbs pie zālāju apsaimniekošanas, tehniskā projekta Dvietes upes dabiskā tecējuma 
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atjaunošanai izstrādes koordinēšanas, griezes biotopu modeļa izstrādes un hidroloģiskā 

monitoringa koordinēšanas; 

- nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” īstenotā projekta „Ilgtspējīgas lauksaimniecības 

veicināšana globāli apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā” mērķi ir atjaunot 

grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgus biotopus. 2013. gadā turpināts darbs projektu teritorijas 

pie grīšļu ķauķa caurceļošanai/ligzdošanai nozīmīgo biotopu atjaunošanas: zālāju 

apsaimniekošanas, krūmu apauguma novākšanas. 2013. gadā biotopi atjaunoti Dabas 

lieguma „Liepājas ezers” dienvidu gala Aizraķes pļavā un dabas parka „Pape” Papes ezera 

dienvidrietumu krasta pļavā.; 

- biedrības „Baltijas Vides Forums” īstenotā projekta „Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās 

daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtējumam 

Baltijas jūras ziemeļu - austrumu daļā” mērķis ir izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu 

jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu cilvēka ietekmes 

apmērus. 2013. gada projekta eksperti turpināja pārbaudīt 2012. gada izstrādāto inovatīvas 

jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringa metodes, četrās projekta pilot teritorijās: Rīgas 

līcī un Irbes šaurumā (Latvija un Igaunija), Somu līci (Igaunija un Somija), Dienvidrietumu 

Somijas piekrastē un Hānes līcī (Zviedrija).; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas 

Nacionālajā parkā” mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un 

apsaimniekošanas programmu purvaino mežu, vecu vai dabisku boreālo mežu un nogāžu un 

gravu mežu aizsardzībai, kā arī pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas 

metodes un īstenot labās prakses pasākumus biotopu atjaunošanā Gaujas Nacionālā parka 

teritorijā; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā 

režīma atjaunošana” mērķis ir izstrādāt hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu un 

veikt hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus trīs dažādās ekosistēmās, lai novērstu 

mainītos hidroloģiskos apstākļus un atjaunotu dabiskus vai daļējus dabiskus hidroloģiskos 

apstākļus. 2013. gadā turpinājusies projekta teritoriju iemērīšana un zemes reģistrēšana 

zemesgrāmatā.; 

- biedrības „Baltijas Vides Forums” īstenotā projekta „Komunikācijas kampaņa Baltijas 

valstīs par bīstamām ķīmiskā vielām: NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS 

(BaltInfoHaz)” mērķis ir samazināt bīstamo ķīmisko vielu daudzumu vidē, informējot 

sabiedrību par to kaitīgo ietekmi uz vidi un veselību un veicot preventīvas darbības to 

produktu patēriņa un klāsta samazināšanai, kuru sastāvā ir bīstamās ķīmiskās vielas; 

- Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” īstenotā projekta „Inovatīvi risinājumi 

dzelzceļa trokšņa pārvaldībā” mērķis ir, izmantojot inovatīvus videi draudzīgus troksni 

absorbējošus kompozītmateriālus, jāuzbūvē kilometru gara aizsargsiena, izstrādāt un 

notestēt trokšņus mazinošus sliežu elementus Rīgā, Šķirotavas stacijas teritorijā, lai šajā 

blīvi apdzīvotajā vietā mazinātu vilcienu radīto trokšņu līmeni līdz normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajiem akustiski labvēlīgas vides rādītājiem, un izveidot zaļā dzelzceļa trokšņu 

aizsargsienu – mūžzaļu augu stādījumu dzelzceļa trokšņa papildus slāpēšanai; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā 

aizsardzības un apsaimniekošanas programma” mērķis ir izstrādāt un publicēt nacionālo 

Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, lai sekmētu 

vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās 

Latvijā, izstrādāt un nopublicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu 

grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu aktuālu praksē pārbaudītu un nozares 

profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu, un sekmēt sabiedrības vides apziņu. 2013. 

gadā apkopoti pieejamie dati par Natura 2000 teritorijās un biotopos veiktajiem 
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padome 

apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem (apmeklētas ~95 Natura 2000 teritorijas), 

uzsākts to ietekmes izvērtējums. 

Detalizēta informācija par visiem projektiem pieejama to mājaslapās (skat. Pielikumu Nr.3)  

2.8. Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu maksāšanas administrēšana 

Fonda administrācijas kompetencē ir funkcijas, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa 

administrēšanu, atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa piemērošanu dabas resursu nodokļa 

maksātājiem par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem, kā arī transportlīdzekļiem.  

Atbilstības izvērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai iesniegums atbrīvojuma no dabas resursu 

nodokļa samaksas saņemšanai (turpmāk – Iesniegums) atbilst attiecīgo Ministru kabineta 

noteikumu (turpmāk – Noteikumi) prasībām un ir virzāms tālākai izskatīšanai Iepakojuma 

apsaimniekošanas padomē, Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomē un 

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomē.  

Papildus atbilstības izvērtēšanai, Fonda administrācija nosūta informāciju Valsts vides 

dienestam par apsaimniekotāju iesniegumā norādītajiem un izveidotajiem videi kaitīgu preču 

atkritumu un izlietotā iepakojuma savākšanas punktiem, lai pārliecinātos par to esību dabā un 

atbilstību normatīvo aktu prasībām.  

Izvērtējot iepriekšminēto padomju ieteikumus, Valsts vides dienesta pārbaužu rezultātus, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem lēmumu par atbrīvojuma no dabas 

resursu nodokļa samaksas piemērošanu un, pozitīva lēmuma gadījumā, uzdod Fonda 

administrācijai noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekotāju un piemērot atbrīvojumu 

no dabas resursu nodokļa samaksas. 

Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas procedūru regulē Dabas 

resursu nodokļa likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi: 

- 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu 

nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem”; 

- 2010. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā 

iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību 

un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”); 

- 2009. gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu 

nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”; 

- 2012. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.361 „Dabas resursu nodokļa 

piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem” ; 

- 2011. gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu 

savākšanas un šķirošanas vietām” u.c.  

 

Tabulā Nr.8 attēlots apkopojums par 2013. gadā Fonda administrācijā saņemtajiem un 

atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtētajiem iesniegumiem, kas sagatavoti izskatīšanai Videi 

kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomē (VKPAP), Iepakojuma apsaimniekošanas 

padomē (IAP) un Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomē (NTLAP): 

8. tabula 

Izvērtētie un izskatīšanai padomēs sagatavotie apsaimniekotāju iesniegumi 

 

Padome 

Iesnieguma saturs 
VKPAP  IAP NTLAP  

Iesniegumi par jaunas apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi 
7 3 0 
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Iesniegumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
44 13 3 

Iesniegumi par izmaiņām esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
21 19 0 

Apsaimniekotāju iesniegtie paskaidrojumi par 

konstatētajiem pārkāpumiem apsaimniekošanas sistēmu 

darbībā 

2 4 0 

 

2013. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai lēmumu projektus par videi kaitīgām precēm (t.sk. par elektriskām un 

elektroniskām iekārtām), iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, 

kā arī nolietotiem transportlīdzekļiem, kas attēloti tabulā Nr.9 
9. tabula 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavotie lēmumu projekti 

 

Lēmuma saturs VKP Iepakojums NTL 

Lēmumi par jaunas apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu 
6 3 0 

Lēmumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
43 13 3 

Lēmumi par izmaiņu veikšanu esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
21 19 0 

Lēmumi atteikt slēgt apsaimniekošanas līgumu un 

piemērot atbrīvojumu no DRN samaksas 
2 0 0 

Lēmumi par iesniegumu izskatīšanas procesuālā termiņa 

pagarināšanu 
2 1 0 

Lēmumi par apsaimniekošanas sistēmas darbības 

pārtraukšanu un atbrīvojuma no DRN atcelšanu 
0 0 0 

 

 

 

2013.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanu: 

- 6 līgumi par videi kaitīgu preču (t.sk. 3 elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

- 64 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā videi 

kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmās (t.sk. 25 elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās). 

 

2013.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu: 

- 3 līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

- 31 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā 

(izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas 

sistēmās). 

 

2013.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par nolietotu transportlīdzekļu 

apsaimniekošanu: 
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- 3 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā 

(nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmās). 

 

2013. gadā Fonda administrācija ir saņēmusi un izvērtējusi 53 pārskatus par videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, 31 pārskatus par elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanu, 86 pārskatus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanu un 1 pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu.  

 

2013.gadā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm bija 

spēkā 11 iesniedzējiem - 9 apsaimniekotājiem (kas kopā atbrīvo no dabas resursu nodokļa 

nomaksas 896 nodokļa maksātājus) un 2 nodokļa maksātāju pašu izveidotajām 

apsaimniekošanas sistēmām. 

No dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārtām 2013.gadā 

tika atbrīvoti 7 uzņēmumi, no kuriem visi bija apsaimniekotāji (kas kopā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas 1225 nodokļa maksātājus).  

No dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem 

un piederumiem 2013.gadā tika atbrīvoti 17 uzņēmumi, no kuriem 4 bija apsaimniekotāji (kas 

kopā atbrīvo 4734 dabas resursu nodokļa maksātājus), bet 13 pašu izveidotas apsaimniekošanas 

sistēmas.  

2013.gadā 1 komersants bija izveidojis nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

sistēmu, kas atbrīvoja no dabas resursu nodokļa samaksas 35 komersantus.  

 

Videi kaitīgo preču apjoms, kas novietots tirgū Latvijas Republikā laika posmā no 2008. līdz 

2013. gadam pa attiecīgo videi kaitīgo preču veidiem redzams pielikumā Nr.4. 

Sakarā ar ekonomikas lejupslīdi un patēriņa samazināšanos, 2009.gadā tirgū novietotais 

videi kaitīgo preču daudzums ir būtiski samazinājies, salīdzinot ar 2008.gadu, taču 2010.gadā 

tas ir sasniedzis un atsevišķās pozīcijās ir lielāks nekā 2008.gadā, tas pats novērojams arī 2011., 

2012. un 2013. gadā – atsevišķās pozīcijās apjoms ir samazinājies, tomēr kopumā vērojama 

līdzīga situācija kā 2012. gadā. 

 

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms 2008., 2009., 2010., 2011. ,2012. un 

2013.gadā redzams pielikumā Nr.5. Visās videi kaitīgo preču pozīcijās apsaimniekotāji ir 

izpildījuši un pārsnieguši normatīvajos aktos noteiktās videi kaitīgu preču atkritumu minimālās 

reģenerācijas normas. 

 

10. tabulā redzami kopējie Latvijas Republikas tirgū novietoto elektrisko un elektronisko 

iekārtu apjomi. 
 

10. tabula  

Elektrisko un elektronisko iekārtu tirgū novietoto apjomu dinamika 2008. – 2013. gadā 

 

Nr. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 
2008 (t) 2009(t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) 2013 (t) 

1 

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas 

(izņemot liela izmēra dzesēšanas 

iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

7164.81 5186.02 5308.61 5723.89 5930.17 6790.69 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
4447.85 2808.57 2563.03 2642.85 2712.07 2660.32 

3 
maza izmēra mājsaimniecības 

iekārtas 
1839.22 1071.56 1214.21 1164.53 1223.05 1463.51 

4 

informācijas tehnoloģijas un 

elektronisko sakaru iekārtas (izņemot 

monitorus un mobilos telefonus) 

2826.06 1303.48 1708.75 1730.51 1946.99 1724.19 

5 monitori 623.03 315.15 338.73 316.15 227.27 263.47 
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6 mobilie telefoni 127.14 57.9 75.67 91.07 86.71 48.15 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
973.88 443.72 520.13 544.01 554.82 454.22 

8 televizori 2984.93 1828.43 1439.21 1041.02 1296.64 1058.47 

9 

elektriskie un elektroniskie 

instrumenti (izņemot liela izmēra 

stacionārus ražošanas mehānismus, 

kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi 

piestiprināmi) 

2264.09 931.25 1184.6 1425.39 1570.97 1578.09 

10 gāzizlādes spuldzes* 1684.16 1225.43 1868.22 1726.19 2065.09 2483.81 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot 

gāzizlādes spuldzes) 
1285.23 590.78 462.32 682.06 947.54 740.65 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 179.73 94.26 101.41 130.98 136.41 166.72 

13 
rotaļlietas, sporta un atpūtas 

piederumi 
669.44 274.43 163.04 280.47 276.69 355.17 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

242.67 180.11 161.7 222.41 184.38 225.83 

15 tirdzniecības automāti 221.22 74.14 46.73 80.53 46.61 96.4 
 *Apjoms norādīts gabalos 

 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika redzama tabulā 

Nr.11 
 

11. tabula 

 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika 2008- 2013 gadā 

 

Nr. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 
2008 (t) 2009(t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) 2013 (t) 

1 

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas 

(izņemot liela izmēra dzesēšanas 

iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

1897 1308 1295 1248 1260 1453 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
843 776 644 747 690 656 

3 
maza izmēra mājsaimniecības 

iekārtas 
358 277 282 323 306 426 

4 

informācijas tehnoloģijas un 

elektronisko sakaru iekārtas (izņemot 

monitorus un mobilos telefonus) 

492 353 399 365 392 372 

5 monitori 103 90 87 96 91 62 

6 mobilie telefoni 27 14 4 6 4 5 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
181 139 161 194 202 171 

8 televizori 597 452 354 318 339 307 

9 

elektriskie un elektroniskie 

instrumenti (izņemot liela izmēra 

stacionārus ražošanas mehānismus, 

kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi 

piestiprināmi) 

421 240 195 222 247 288 

10 gāzizlādes spuldzes 958 727 1013 835 949 1100 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot 

gāzizlādes spuldzes) 
260 147 137 207 231 171 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 57 59 48 41 39 36 

13 
rotaļlietas, sporta un atpūtas 

piederumi 
285 622 89 291 179 201 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

48 45 48 58 41 65 

15 tirdzniecības automāti 41 33 31 131 136 110 
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Kopējais komersantu, kuri saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par 

iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, tirgū novietotais 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms 2013.gadā bija 209 044.07 

tonnas, bet kopējais reģenerētais apjoms – 124 576.69 tonnas (60 % no tirgū novietotā 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoma). 

 

Tirgū novietotā iepakojuma un reģenerētā izlietotā iepakojuma apjoma dinamika 2013.gadā 

attēlota attēlā Nr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. att. Tirgū novietotais un reģenerētais iepakojums 2013. gadā 

 

Kopējais 2013. gadā realizēto transportlīdzekļu skaits nodokļa maksātājiem, kas 

iesaistījušies apsaimniekošanas sistēmā bija 11 080 gab, savāktais nolietotu transportlīdzekļu 

(NTL) skaits bija 6130 gab (55.3% no realizētā) , kuru atkārtotas izmantošanas un pārstrādes 

rezultātā atgūti 99.7 % otrreizējā materiāla. 

2.9. Politikas iniciatīvas, veiktie un pasūtītie pētījumi 

Par galveno Administrācijas īstenoto politikas iniciatīvu 2013. gadā jāuzskata sagatavotie 

priekšlikumi par 2014. gadā īstenojamām jaunajām politikas iniciatīvām, kuras finansējamās no 

budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti”. Šī prioritārā aktivitāte 

sekmīgi tika īstenota, kā rezultātā tika palielināts finansējuma minētajai apakšprogrammai par 

281%.  

2013. gadā tika sagatavotas un Fonda padomē akceptētas izmaiņas „Vadlīnijās Fonda 

publicitātes nodrošināšanai”, kuru galvenais mērķis ir palielināt sabiedrības informētību par 

Fonda darbību.  

Sadarbībā ar apsaimniekotājiem un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas 

saņēmējiem regulāri tika sekots līdzi situācijai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču 

atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā un tā rezultātā iegūtie 

secinājumi un priekšlikumi tika iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

un citās iesaistītās iestādēs grozījumu izdarīšanai Ministru kabineta noteikumos un citos 

dokkumentos, kas regulē atbrīvojumu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par 

iepakojumu, videi kaitīgām precēm un transportlīdzekļiem. To rezultātā gan komersantiem tiek 
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atvieglots atbrīvojuma saņemšanas process, gan Fonda administrācijai minētā procesa 

administrēšana, uzraudzība un kontrole.  

2.10. Iestādes pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē 

Fonda administrācija sniedz sekojošus publiskos pakalpojumus: 

1) Dabas resursu nodokļa maksātāju atbrīvošana no dabas resursu nodokļa samaksas; 

2) Projektu iesniegumu pieņemšana finansējuma saņemšanai no Latvijas vides aizsardzības 

fonda līdzekļiem  

2013. gadā Fonda administrācija konsekventi turpināja pāriešanu uz elektronisko dokumentu 

apriti saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī iestādes klientu (komersantu un 

sabiedrisko organizāciju) aicināšana komunikācijai ar Administrāciju izmantot elektronisko 

dokumentu priekšrocības ekonomējot laika un finanšu resursus. Kā pozitīva tendence 

vērtējama, ka palielinājās gan komersantu, gan sabiedrisko organizāciju skaits, kuras saziņā ar 

iestādi izmantoja elektroniskā paraksta priekšrocības. 

Gatavojot projektu konkursa nolikumus projektu iesniedzējiem, tika samazināts iesniedzamo 

dokumentu apjoms, jo atsevišķu informāciju, kura līdz šim bija jāiesniedz kā atsevišķs 

dokuments (piem. VID izziņa par nodokļu nomaksu, reģistrācijas apliecība, Uzņēmuma reģistra 

izziņa par pārstāvības tiesībām) Fonda administrācija ieguva nepastarpināti no publiskiem 

reģistriem vai citām valsts pārvaldes iestādēm, tādējādi atvieglojot dokumentu sagatavošanu un 

mazinot birokrātisko slogu iestādes klientiem. 
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3. Personāls 

Vispārīgā informācija 

Fonda administrācijā uz 2013. gada 1. janvāri bija 7 amata vietas, iestādē faktiski bija 

nodarbināti 5 darbinieki un 2 ierēdņi.  Uz 2013.gada 31.decembri Fonda administrācijā bija 7 

amata vietas, savukārt faktiski nodarbināti bija 6 darbinieki, 0 ierēdņi. Vidēji 2013.gadā Fonda 

administrācijā strādāja 5 darbinieki un 1 ierēdnis.  

Izmaiņas personālā  

2013.gadā notika būtiskas izmaiņas Fonda administrācijas vadībā. 2013.gada 3.jūnijā tika 

veikta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestāžu vadītāju rotācija 

starp Fonda administrāciju un Dabas aizsardzības pārvaldi. Pret jauno Fonda administrācijas 

direktoru 2013.gada 25.jūnijā tika ierosināta disciplinārlieta, kuras rezultātā 2013.gada 

2.augustā direktoram tika piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata. No 2013.gada 

3.jūnija līdz 2013.gada 1.oktobrim Fonda administrācijas direktora pienākumus pildīja Projektu 

daļas vadītājs-direktora vietnieks, kurš ar 01.10.2013. pārstāja pildīt amata pienākumus pēc 

paša vēlēšanās. Līdz 2013.gada beigām Fonda administrācijas direktora pienākumus pildīja 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore. 

Ņemot vērā izmaiņas fonda administrācijas vadībā un lai nodrošinātu un optimizētu Fonda 

administrācijas darbību, tika veiktas vairākas izmaiņas Fonda administrācijas struktūrā. Ar 

2013.gada 1.oktobri tika likvidētas Projektu daļas vadītāja-direktora vietnieka un Projektu daļas 

Pārvaldes vecākā eksperta-daļas vadītāja vietnieka amatu vietas, kuru vietā tika izveidotas 

Projektu daļas vadītāja un Projektu daļas Pārvaldes vecākā eksperta mata vietas. Struktūras 

izmaiņu rezultātā 2 darbinieki tika pārcelti citos amatos. Savukārt ar 2013.gada 1.novembri tika 

likvidēta vakantā Biroja administratora amata vieta un tā vietā izveidota trešā Projektu daļas 

Pārvaldes vecākā eksperta amata vieta, kas tika aizpildīta, pieņemot darbā 1 jaunu darbinieku. 

Personāla kvalifikācijas celšana 

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais darbības sasniegto rezultātu nozīmīgākais 

resurss ir tās darbinieki, tāpēc iespēju robežās darbiniekiem tika nodrošināta darbinieku dalība 

kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un kursos. Taču, ņemot vērā ierobežoto kapacitāti un 

kursu piedāvājumu, 2013.gadā Fonda administrācijas darbinieki apmeklējuši tikai 3 kursus un 

seminārus savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Personāla statistikas dati uz 2013.gada 31.decembri 

Uz 2013.gada 31.decembri 100% Fonda administrācijas darbinieku bija ar augstāko izglītību 

- 3 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 2 – bakalaura grāds, kā arī vienam darbiniekam ir 

iegūta profesionālā augstākā izglītība. 

No kopējā Fonda administrācijas darbinieku skaita 66% (4 darbinieki) uz 2013.gada 

31.decembri bija sievietes un 34% (2 darbinieki) vīrieši. Vidējais darbinieku vecums Fonda 

administrācijā, salīdzinot ar 2012.gadu (vidējais darbinieku vecums – 34 gadi), 2013.gadā 

samazinājies uz 31 gadu. Fonda administrācijā uz 2013.gada 31. decembri pārstāvētas tikai 2 

vecuma grupas – 2 darbinieki pārstāv vecuma grupu 20-29, savukārt 4 darbinieki pārstāv 

vecuma grupu 30-39.  
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4. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Fonda administrācijas galvenā komunikācija ar sabiedrību notiek caur interneta mājaslapu 

www.lvafa.gov.lv. 2013. gadā mājaslapā tika veikti strukturāli uzlabojumi, t.sk. izveidota 

sadaļa „Projektu jaunumi”, kurā sniegta aktuālā informācija par Fonda finansēto projektu 

īstenotajām aktivitātēm.   

Fonda administrācijas sadarbība ar nevalstisko sektoru galvenokārt notikusi projektu 

īstenošanas gaitā, realizējot līgumsaistības par projektu finansēšanas un izpildes gaitu. 

No budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 2013. gadā kopā atbalstītas 28 

nevalstiskās organizācijas, nodrošinot finansējumu 34 projektu īstenošanai 230 783 LVL 

apmērā. 

 

 
 4. att. Fonda finansējuma nevalstiskajam sektoram sadalījums pa projektu vadlīnijām 

No budžeta programmas „LIFE programmas projekti” 2013.gadā finansējumu saņēma 2 

nevalstiskās organizācijas 3 projektu īstenošanai par kopējo summu 90 978 LVL. 

Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu 

sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas vides 

aizsardzības fonda konsultatīvās padomes darbība, kurā aktīvi darbojas profesionālo, nozaru un 

interešu biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. Konsultatīvā padome darbojas 

pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikumu, kas 

apstiprināts ar 2007. gada 17. aprīlī izdoto vides ministra rīkojumu Nr. 245 (2007. gada 31. 

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

padomes nolikumā tika izdarīti grozījumi).  

Atbilstoši Konsultatīvās padomes nolikumam reizi divos gados norisinās tā sastāva 

vēlēšanas. 2013. gada jūnijā beidzās 2011. gadā ievēlētās Konsultatīvās padomes pilnvaras un 

tika izsludināta jauna pieteikšanās darbam Konsultatīvajā padomē. Saskaņā ar nolikumu tika 

iesniegti 18 organizāciju pieteikumi. 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvo padomi 2011. gadā veidoja šādu organizāciju 

pārstāvji:  

   No 2013. gada 18.jūlija Konsultatīvo padomi veido šādu organizāciju pārstāvji: 

1. Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” 

2. Biedrība „Latvijas Zaļā josta”  

3. Nodibinājums „Pasaules dabas fonds” 

4. Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”  

5. Biedrība „Bērnu vides skola”  

6. Biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”  

7. Biedrība „BALTA DABA”  
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105530; 46%

102253; 44%

3000; 1%

Plašsaziņas līdzekļu darbība un
izdevējdarbība

Vides izglītība un audzināšana

Dabas un bioloģiskās
daudzeveidības aizsardzība

Multisektoriālie projekti

http://www.lvafa.gov.lv/
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8. Biedrība „Vides attīstības biedrība” 

9. Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 

10. Biedrība „Latgales Oliva”  

11. Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts  

12. Biedrība „Latvijas Sociāluzņēmumu asociācija”  

13. Biedrība „Vides izglītotāju asociācija”  

14. Biedrība „Vides aizsardzības klubs”  

15. Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”  

16. Biedrība „Baltijas Vides Forums”  

17. Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs 

18. Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”  

Konsultatīvas padomes priekšsēdētāja ir Ingrīda Brēmere (Baltijas Vides Forums) un 

priekšsēdētāja vietniece – Aiga Kāla (Latvijas Vides pārvaldības asociācija).  

Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumu atbilstību projektu konkursa nolikumam, 

tostarp atbilstību valsts vides politikas mērķiem un to sasniegšanai izvirzītajām rīcībām, kā arī 

atbilstību sabiedrības interesēm. Konsultatīvās padomes sagatavotajam projektu vērtējumam 

Fonda padomes lēmuma pieņemšanā ir rekomendējošs raksturs.  

2013. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 7 sēdes, kurās 

kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 221 jautājumu saistībā ar iesniegtajiem projektiem un 

izsludinātajiem konkursu nolikumiem. 
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5. 2014. gadā plānotie pasākumi 

Ņemot vērā finansējuma palielinājumu apakšprogrammā 21.02.00 „Vides aizsardzības 

projekti” 2014. gada galvenā Fonda administrācijas darbības prioritāte būs projektu konkursu 

organizēšana un finansēto projektu administrēšana. Paredzams, ka būtiski pieaugs gan 

izsludināto projektu konkursu skaits (paredzams, ka 2014. gadā tiks izsludināti 6 projektu 

konkursi), gan arī finansēto projektu skaits (paredzams, ka finansēto projektu skaits varētu 

pieaugt 3 reizes). Fonda administrācijas galvenais būs sagatavot kvalitatīvus projektu konkursu 

nolikumus un organizēt iestādes darbu atbilstoši, lai tiktu nodrošināta finansēto projektu 

īstenošanas gaitas uzraudzība un kontrole. 

Saistībā ar dabas resursu nodokļa atbrīvojuma funkciju kā galvenā prioritāte būs sadarbības 

uzlabošana ar Valsts vides dienestu, veicot apsaimniekošanas sistēmu iesniegto dokumentu 

pārbaudi, nodrošinot vienotu izpratni un kontroles sistēmu starp visām reģionālajām iestādēm.  

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības uz bilances datumu 

(31.12.2013.) veidoja fonda administrācijas īstermiņa kredītsaistības. 

12. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības 

 

Nr. Kredītsaistības 
Uz pārskata 

gada beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

1. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 239 176 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 1 402 866 

3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no 

darba algas (izņemot nodokļus) 

0 0 

4. Norēķini par nodokļiem 0 667 

 Kopā 1 641 1 709 
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Pielikums Nr.1 

2013. gadā no budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 

finansētie projekti 

N.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešķirtais 

finansējums 

Projektu vadlīnija – Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 

1. 
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja 

nodrošināšana 

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas 

Nacionālāis zooloģiskais dārzs 
188 158 

2. 
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās 

darbības daļēja nodrošināšana 

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas 

Nacionālāis zooloģiskais dārzs 
10 429 

3. 
Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas 

liegumam "Sātiņu dīķi" 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
22 723 

4. 
Dabas aizsardzības plānu ieviešana – pasākumu 

efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās 

„Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un „Ādaži” 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
7 309 

5. 
Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai 

Latvijā 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 

Biedrība 
18 436 

6. 
Aizsardzības nodrošināšana Ķemeru Nacionālā 

parka mežos ligzdojošajām pūcēm 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 

Biedrība 
9 658 

7. 
Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas 

dabas takās 
Abavas ielejas attīstības centrs 15 939 

8. 
Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 

2013" 

Latvijas Makšķernieku 

asociācija 
11 826 

9. 
Eiropas aizsargājamā biotopa „6410 Mitri zālāji 

periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošana 

Ķemeru Nacionālajā parkā 

Ķemeru Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
5 710 

10. 
Zvejas un makšķerēšanas kontroles efektivitātes 

veicināšana Liepājas ezerā un Bārtas upē 
Liepājas ezeri, Biedrība 1 768 

11. Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē LVC, Biedrība 1 777 

Projektu vadlīnija – Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides izglītības un 

audzināšanas jomā 

1. Žurnāla „Vides Vēstis” izdošana Vides Vārds, Biedrība 16 000 

2. 
LATVIJAS DABAS DAUDZVEIDĪBA. Iepazīt, 

lai saglabātu 
Zaļais circenis, SIA 13 980 

3. 
Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā 

istaba" 
Kurzemes Vārds, SIA 4 307 

4. 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) 

populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana 

2013.gadā 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 

Biedrība 
4 000 

5. TV raidījumu cikls „Vides Fakti” Finger Film Production, SIA 25 000 

6. Mans mīļais draugs 
Latvijas Neatkarīgā Televīzija, 

A/S 
5 420 

7. 
Vides apziņas veidošana Pierīgas un 

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā 

ĶILUPE, SIA 5 402 

8. 
Radio programma krievu valodā „Noasa šķirsts” 

(30’) 
Latvijas Radio, VSIA 5 000 

9. 
Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 

1.programmā 
Latvijas Radio, VSIA 5 000 

Projektu vadlīnija – Vides izglītība un audzināšana 

1. Latvijas Lielā Talka (21.aprīlis) Pēdas LV, Biedrība 43 000 

2. Dabas koncertzāle 2013 Dabas koncertzāle, Biedrība 20 000 

3. Dabas koncertzāle 2014 Dabas koncertzāle, Biedrība 8 000 

4. 
Vides izglītības fonda (FEE) programmu 

īstenošana Latvijā 2013.gadā 

Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
7 500 

5. Nemēslo mežā Latvijas valsts meži, AS 3 000 

6. Desmit zaļi mezgli homo ecos:, Biedrība 3 861 

7. Dabas bērni Daugavpils Universitātes 3 518 
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N.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešķirtais 

finansējums 
Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs, Biedrība 

8. 
Vides izglītības nometne Tērvetes novada 

skolēniem 
Tērvetnieki, Biedrība 3 050 

9. Vides izziņas nometne bērniem Limbažu lauvas, Biedrība 3 045 

10. 
Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas 

skolēniem 

Skolas atbalsta biedrība 

"Aizupīte", Biedrība 
3 038 

11. 
Vides izglītības nometne Jelgavas novada 

skolēniem 

Attīstības centrs "Iepazīsim 

sevi", Biedrība 
2 000 

12. Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!” Stāvais krasts, Biedrība 969 

13. Liepājas skolēnu nometne „Zaļais draugs” 
Liepājas Centra pamatskolas 

atbalsta biedrība, Biedrība 
939 

14. 
Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību 

aizsardzības veicināšanai 
Baltijas krasti, Biedrība 3 171 

15. Informatīvā akcija – Aizsardzība pret kastu eroziju Baltijas krasti, Biedrība 2 310 

16. 
Interaktīva akcija "Atkritumu šķirošanas vērtīgie 

augļi" 
ZAAO, SIA 2 405 

17. Inovāciju konkurss "Mācies no dabas!" Bērnu Vides skola, Biedrība 2 164 

18. Akcija „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!” 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
1 924 

19. 
Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas 

novadā 
Liel.Barons, Biedrība 1 299 

20. Domā par nākotni! 
Sabiedrības attīstības centrs, 

Biedrība 
950 

21. Zāļu diena, pļavas diena, siena diena Ūdenszīmes, Biedrība 778 

22. Talka zaļai nākotnei Ūdenszīmes, Biedrība 683 

23. 
"Jūras diena 2013" ekosistēmu pieejas izpratnes 

veicināšanai 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
690 

24. Ikdienas riteņbraukšana cilvēkam un videi 
Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
425 

25. Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu Zaļās burves, Biedrība 155 

26. Jūras rekviēms SKUBA films, SIA 10 000 

Projektu vadlīnija – Multisektoriālie projekti 

1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā 
Latvijas Lauku tūrisma 

asociācija "Lauku ceļotājs" 
3 000 

KOPĀ LVL: 231 615 
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Pielikums Nr.2 

2013. gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozare vides projekti” finansētie projekti 

Nr.

p.k 
Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums 

1. Dabas aizsardzības pārvalde 
Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas 

veidotāji 
7 630 

2. Dabas aizsardzības pārvalde 
Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes 

pabeigšana 
4 600 

3. Dabas aizsardzības pārvalde 

ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās 

najādas Najas tenuissima atradnes izpēte potenciālas 

jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai 

esošās teritorijas paplašināšanai 

2 045 

4. Dabas aizsardzības pārvalde 
Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to 

iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem 
6 600 

5. Dabas aizsardzības pārvalde 
Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, 

izbaudi! 
32 941 

6. Dabas aizsardzības pārvalde 
Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu 

cikls „Slīterei 90” 
7 500 

7. Dabas aizsardzības pārvalde 
Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā 
35 300 

8. Dabas aizsardzības pārvalde 
Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta 

informācijas centrā „Bērzi” 
3 384 

9. Dabas aizsardzības pārvalde 
Bīstamo koku nozāģēšana Gaujas nacionālā parka 

teritorijā izmantojot arboristu pakalpojumus 
7 500 

10. Dabas aizsardzības pārvalde 

Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam 

pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija 

Ķemeru nacionālajā parkā 

3 096 

11. 
Latvijas Dabas muzejs, valsts 

aģentūra 

Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas 

Dabas muzejā (pirmā kārta) 
73 047 

12. 
Vides pārraudzības valsts 

birojs 

Apmācības rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 

jomā 
3 600 

13. 
Vides pārraudzības valsts 

birojs 
Apmācības piesārņojuma novērtēšanas jomā 3 600 

14. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums 12 500 

15. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju jautājumi” izdošana 
2 166 

16. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Dalība 9. starptautiskajā enerģētikas, 

energoefektivitātes, infrastruktūras un vides 

tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2013” 

6 655 

17. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 
Dabas aizsardzības popularizēšana 3 700 

18. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā 

noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un 

izmantojamības palielināšana 

29 640 

19. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros 
4 346 

20. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas 

iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem 

un dzelzceļa cisternām 

15 324 

21. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās 

kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai  
2 900 

22. 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Zivju faunas ekspertu līdzdalība 

Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un 

salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā) 

2 950 

23. Valsts vides dienests 
VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības 

nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
30 000 

24. Valsts vides dienests 
Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un 

kontroles kapacitātes stiprināšana 
12 580 
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Nr.

p.k 
Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums 

25. Valsts vides dienests 
Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības 

Valsts administrācijas skolā 
10 000 

26. Valsts vides dienests 
Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un 

kodoldrošībā 
1 872 

27. Valsts vides dienests 
Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu 

„Vides inspektoru romantika” 
653 

28. Valsts vides dienests Saglabāsim tīru vidi Jelgavā 1 831 

29. Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas 

reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku 

darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, 

vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un 

aizsardzības jomā 

1 435 

30. Valsts vides dienests 

Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts 

statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un 

iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā 

4 058 

31. Valsts vides dienests Lašvedīgo zivju sugu genofonda saglabāšana 27 000 

32. Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides 

pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās 

apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides 

aizsardzības problēmām saistītos jautājumos  

1 650 

33. Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides 

pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā 

iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā  

2 125 

34. 

Valsts zinātniskais institūts - 

atvasināta publiska persona 

„Nacionālais Botāniskais 

dārzs” 

Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas 

celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - 

NBD ilgtspējīgai attīstībai 

13 200 

35. 

Valsts zinātniskais institūts - 

atvasināta publiska persona 

„Nacionālais Botāniskais 

dārzs” 

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana 

un dažu sugu in situ izpēte 
7 000 

36. 

Valsts zinātniskais institūts - 

atvasināta publiska persona 

„Nacionālais Botāniskais 

dārzs” 

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ 

kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai  

2 791 

  KOPĀ LVL: 387 219 



 

 

Pielikums Nr.3 

2013. gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” finansētie projekti  
 

Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

LVL Projekta mājas lapa 

Kopējais 2013. gadā 

1. 
Latvijas 

Universitāte 

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā 

01.02.2010. - 

31.08.2013. 
726 714 77 004 17 340 http://www.purvi.lv/lv/par-mums/ 

2. 
Daugavpils 

pilsētas dome 
Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā 

01.09.2010. - 

31.08.2014. 
772 400 161 223 33 990 

http://www.life-

herpetolatvia.biology.lv/ 

3. 

Nodibinājums 

"Latvijas Dabas 

fonds" 

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 

teritorijā "Dvietes paliene" 

01.10.2010. - 

30.09.2014. 
1 170 298 100 928 25 232 

http://www.dvietespaliene.lv/index

.php/lv/ 

4. 

Nodibinājums 

"Latvijas Dabas 

fonds" 

Ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana 

globāli apdraudētu putnu sugu aizsardzībai 

lauku ainavā  

01.09.2010. - 

31.08.2015. 
2 191 685 18 969 5 615 http://www.meldine.lt/lv 

5. 
Biedrība "Baltijas 

Vides Forums" 

Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās 

daudzveidības monitoringam un dabas 

vērtību aizsardzības stāvokļa novērtējumam 

Baltijas jūras ziemeļu - austrumu daļā 

(MARMONI) 

01.10.2010. - 

31.03.2015. 
5 888 801 240 524 60 131 

http://marmoni.balticseaportal.net/

wp/ 

6. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Meža biotopu atjaunošana Gaujas 

Nacionālajā parkā 

01.09.2011. – 

31.08.2015. 
823 243 225 249 83 504 

http://for-

rest.daba.gov.lv/public/lat/ 

 

http://www.purvi.lv/lv/par-mums/
http://www.life-herpetolatvia.biology.lv/
http://www.life-herpetolatvia.biology.lv/
http://www.dvietespaliene.lv/index.php/lv/
http://www.dvietespaliene.lv/index.php/lv/
http://www.meldine.lt/lv
http://for-rest.daba.gov.lv/public/lat/
http://for-rest.daba.gov.lv/public/lat/
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Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

LVL Projekta mājas lapa 

Kopējais 2013. gadā 

7. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma 

atjaunošana 

01.09.2011. – 

31.08.2016. 
963 823 176 879 66 534 

http://hydroplan.daba.gov.lv/publi

c/ 

 

8. 
Biedrība "Baltijas 

Vides Forums" 

Komunikācijas kampaņa Baltijas valstīs par 

bīstamām ķīmiskā vielām: NEREDZAMAIS 

KĻŪST REDZAMS (BaltInfoHaz) 

01.10.2011. – 

31.03.2015. 
1 683 396 105 420 0 

http://www.padomapirmsperc.l

v/ 

9.  
VAS „Latvijas 

dzelzceļš” 

Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa 

pārvaldībā 

01.08.2012. – 

31.07.2015. 
1 466 810 90 719 8 434 http://troksnisaizsienas.lv/home 

10. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Natura 2000 teritoriju nacionālā 

aizsardzības un apsaimniekošanas 

programma 

01.09.2012. – 

28.02.2017. 
1 609 700 565 648 113 130 

http://www.daba.gov.lv/public/l

at/projekti/life_nature1/nat_pro

gramme/ 

11. 

Nodibinājums 

"Latvijas Dabas 

fonds" 

Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos 

piekrastes ezeros Latvijā 

(COASTLAKE) 

01.09.2013. - 

31.08.2017. 
1 710 641 211 596 0 

http://www.ldf.lv/ 

 

http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://www.padomapirmsperc.lv/
http://www.padomapirmsperc.lv/
http://troksnisaizsienas.lv/home
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/
http://www.ldf.lv/
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Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

LVL Projekta mājas lapa 

Kopējais 2013. gadā 

12. 
Biedrība "Baltijas 

Vides Forums" 

Alternatīvas biomasas izmantošanas iepējas 

bioloģiskās daudzveidības un ainavas 

uzturēšanai lauksaimniecības zemēs 

(GRASSSERVICE) 

01.10.2013. – 

31.12.2017. 
1 280 964 197 467 0 

http://grassservice.balticgrassla

nds.eu/ 

 

13. 

Vides aizsardzības 

militāro objektu 

un iepirkumu 

centrs 

Aizsargājamu putnu sugu aizsardzības 

stāvokļa uzlabošana Natura 2000 

teritorijā "Ādaži" 

01.11.2013. – 

31.10.2017. 
1 537 988 229 300 0 http://www.adazinatura.lv 

 

  

http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://www.adazinatura.lv/
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Pielikums Nr.4 

 

Videi kaitīgo preču apjoms, kas novietots tirgū Latvijas Republikā laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam.  
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Pielikums Nr.5 

 

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms 2008., 2009., 2010., 2011. ,2012. un 2013. gadā.  

 

 


